
Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Datum: 

Plats och tid: 

Tisdagen den 23 april 2019

Astrakanen, kl. 09:00  

Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Upprop 

1. Val av justeringsperson

2. Godkännande av dagordning

3. Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. i Torekov - Beslut om antagande Henrik Eliasson KS 

4. Detaljplan för Östra Karup 24:2 (Willab Garden) - Beslut om
granskning

Henrik Eliasson KS au 

5. Detaljplan för Banken 1 i Båstad - Beslut om förnyad granskning Camilla Nermark KS au 

6. Befolkningsprognos för Båstads kommun 2019-2028 Olof Selldén KF 

7. Exploateringsavtal med option, del av Torekov 98:1 Susanna Almqvist KS 

8. Försäljning av verksamhetsmark, del av Västra Karup 1:100 Susanna Almqvist KS 

9. Prospekt för tomter i Östra Karup Susanna Almqvist KS 

10. Markanvisningsavtal, Heden etapp III, Eksjöhus Susanna Almqvist KS 

11. Nolatopris 2018

Handlingar delas ut på mötet

Hans Paganus KS au 

12. Ungdomsledarpris 2018

Handlingar delas ut på mötet

Hans Paganus KS au 

13. Namnsättning av friidrottsanläggning i Båstad

Handlingar delas ut på mötet

Hans Paganus KS 

14. Svar på motion - Ställplatser för husbilar och husvagnar Marie Eriksson KF 

15. Avtal om brandvattenförsörjning Andreas Jansson KS 

16. Verkställande av beslut gällande byggnation av Västra Karups skola
samt tillsättning av politisk styrgrupp

Handlingar kompletteras senare

Jan Bernhardsson KS 

17. Provisoriska lokaler för Västra Karups skola

Handlingar kompletteras senare

Jan Bernhardsson KS 

18. Beställning - utredning av fastighetsorganisationen

Handlingar kompletteras senare

Jan Bernhardsson KS 

19. Förlängning av förvaltningsavtalet med Båstadhem

Handlingar kompletteras senare

Jan Bernhardsson KS 

20. Ekonomisk uppföljning Bildning och arbete januari-februari Henrik Andersson KS 

 



Båstads kommun 
Datum 

2019-04-16 
Sida 

2(2) 

Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

21. Integrationspriset 2018 Nike Sandberg KS au 

22. Granskning av personalenkäten 2018

Handlingar kompletteras senare

Philipp Seuffer KS 

23. Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 - Lite mer lika.
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Handlingar kompletteras senare

Elisabet Edner KS 

24. Firmateckning - giro och bankräkningar

Handlingar kompletteras senare

Elisabet Edner KS 

25. Firmateckning - lagsökning, betalningsföreläggande mm

Handlingar kompletteras senare

Elisabet Edner KS 

26. Firmateckning av Båstads kommuns förvaltade stiftelser

Handlingar kompletteras senare

Elisabet Edner KS 

27. Uppföljning av nämndernas intern kontroll 2018 Elisabet Edner KS 

28. Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun Ann-Heléne Klasson KF 

29. Svar på medborgarförslag - Beslut om 3-4:ans stängning ska vara ett
ärende hos kommunfullmäktige

Olof Nilsson KF 

30. Svar på medborgarförslag - Förtida stängning av 3-4:an på
Bjärehemmet

Olof Nilsson KF 

31. Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun Olof Nilsson KF 

32. Svar på motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar Olof Nilsson KF 

33. Informationsärenden

1) Barnkonventionen, Henrik Andersson

2) Etableringsreformen, Henrik Andersson

3) Ekonomiskt bistånd – kvartalsrapport (januari-mars), Josephine
Tegnér, se bilaga

4) Rapport från Båstads kommuns medarbetarundersökning 2019,
Philipp Seuffer, se bilagor

5) Naturum Sinarpsdalen, Johan Mårtensson

Båstad den 16 april 2019 

Johan Olsson Swanstein 
ordförande 

Therese Zetterström 
Sekreterare 
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Datum: 2019-04-11 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000025/2019 – 100 

Val av justeringsperson 

Förslag till beslut 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Kerstin Gustafsson (M).

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson (S).

3. Protokollsjusteringen äger rum torsdagen den 30 april kl. 11:00.

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justerings-
personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och  
justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommun-
fullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella 
protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 

Kommunkontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Datum: 2019-04-15 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000026/2019 – 100 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
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. 
 
 
 
Kommunkontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Datum: 2019-04-11 Till: KS  

Handläggare: Henrik Eliasson  

Dnr: B15-178 

 
Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om antagande 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. godkänns för antagande.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. har varit ute på granskning under tiden 2018-10-09 till 2018-11-
06. Efter granskningen har enbart mindre redaktionella ändringar gjorts. Detaljplaneförslaget 
reglerar hela området med både etapp 1 och 2. Exploatören, Båstad Sunnan Fastighets AB, har 
dock förmedlat att de i ett första skede bara kommer genomföra etapp 1.  
 

Bakgrund 
2012-10-10 § 283 beslutade kommunstyrelsen att detaljplan för Sunnan 10 m.fl. fick upprättas 
samt att samråd fick hållas. Samrådet har genomförts under tiden 2016-03-24 till 2016-05-06 
och granskning har genomförts under tiden 2018-10-09 till 2018-11-06.  
 

Aktuellt 
Inkomna synpunkter under granskningen redovisas i granskningsutlåtandet (bilaga 4). Inför 
antagandet har enbart mindre redaktionella ändringar gjorts.  
 
Aktuellt planförslag reglerar hela området för att uppnå planens syfte att skapa förutsättningar 
för fler helårsboende i Torekov genom att utveckla Torekovs centrum med torgbildningar och 
handelsstråk samt byggnation av enbostadshus och flerbostadshus som vänder sig till alla ål-
dersgrupper. Genomförandet av detaljplanen kommer dock ske i två etapper där den första 
etappen omfattar bebyggelsen utanför bensinmackens skyddsområde. I denna etapp ligger 
macken kvar och skyddsområdet bebyggs med parkeringsplatser. Exploatören, Båstad Sunnan 
Fastighets AB, har förmedlat att de i detta skede bara kommer genomföra etapp 1. För att ge-
nomföra etapp 2 måste bensinmacken flyttas vilket medför att nuvarande arrendeavtal först 
måste löpa ut. Det blir därmed tidigast 2024-06-01 som etapp 2 kan genomföras och således 
även upp till då styrande politiker att besluta om detta.   
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Detaljplanen bidrar till att fler bostäder i anslutning till befintliga centrumnoder och kollektiv-
trafik tillskapas vilket utgör goda förutsättningar för fler helårsboende i Torekov. Totalt kan 
planen bidra till ca 55 nya lägenheter där minst hälften kommer upplåtas med hyresrätt. I 
etapp 2 möjliggörs även för två nya verksamhetslokaler mot torget i tillkommande byggnad.  
 

Ekonomi 
Planarbetet bekostas av exploatören.  
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Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 
Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson och Henrik Eliasson – Samhällsbyggnad, Plan 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Plankarta, 2019-04-11
2. Illustrationskarta, 2019-04-11
3. Planbeskrivning, 2019-04-11
4. Granskningsutlåtande, 2019-04-11

Samråd har skett med: 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
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utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
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UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

gång Gångväg

gc-väg Gång- och cykelväg
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Planinformation

Detaljplanen är upprättad med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900

Skala: 1:500 (A1) 1:1000 (A3)
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Antagandehandling 2019-04-11
                       Detaljplan för Sunnan 10 m.fl.

Detaljplan för 

Sunnan 10 m.fl.
Torekovs centrum, Båstads kommun, Skåne län

Planbeskrivning

Antagandehandling 2019-04-11 B15-178



2

Antagandehandling 2019-04-11
                       Detaljplan för Sunnan 10 m.fl.

PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B15-178

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2019-04-11
• Illustrationskarta, 2019-04-11
• Planbeskrivning, 2019-04-11 (denna handling)
• Granskningsutlåtande, 2019-04-11
• Samrådsredogörelse, 2018-08-09
• Fastighetsförteckning, 2018-09-26
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2018-09-25

Följande handlingar ingår också och finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret:
• Miljöteknisk markundersökning - PM, Sigma Civil, 2019-03-20
• Buller vid Sunnan 10 m fl, Trivector Traffic, 2019-02-05
• PM Brand - Skyddsavstånd kopplade till nyetablering av bensinstation, FSD Malmö AB,  

2015-11-19
• Kvalitetsprogram, Jais Arkitekter, 2015-02-10
• Behovsbedömning, 2014-11-18
• Radonundersökning, J&W Samhällsbyggnad, 2001-06-11
• Geoteknisk undersökning, Kjessler & Mannerstråle, 1980-04-28
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                       Detaljplan för Sunnan 10 m.fl.
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Antagandehandling 2019-04-11
                       Detaljplan för Sunnan 10 m.fl.
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

En detaljplan består av flera dokument. De finns listade på sidan 2. Detta dokument kallas för plan-
beskrivningen och är till för att underlätta förståelsen av planen. Här beskrivs planens bakgrund och 
syfte, samt vilka förutsättningar som finns på platsen. I planbeskrivningen beskrivs och motiveras 
också planens utformning och de planbestämmelser som valts. Slutligen beskrivs hur planen ska 
genomföras och vilka konsekvenser det får. I Plan- och 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. I samrådsskedet tas ett första förslag fram 
till hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det 
bibliotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kom-
munen 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 kommenteras 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 se-
dan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under samrådet 
eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommunstyrel-
sen planen. 

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

Laga kraft
Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat eller 
när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan 
man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen.
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Torekov, 15 km från Båstads centrum. Området omfattar fastigheterna 
Sunnan 10, Brisen 1 samt del av Torekov 98:1 och är ca 2 hektar (20000 m2) stort. Marken består 
främst av en större gräsyta som omges av vägar och parkeringsytor. Torget med ICA-butik och bya-
mack är beläget inom planområdet. Fabriken (Vitlingen 16) och dess verksamheter finns direkt syd-
väst om planområdet. Området avgränsas av Litorinavägen i väster och i norr, den östra avgräns-
ningen följer Marieborgsplatsen samt fastigheten Torekov 98:49. I söder avgränsas området av 
fastigheten Torekov 98:146. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fler helårsboenden i Torekov genom att ut-
veckla Torekovs centrum med torgbildningar och handelsstråk samt byggnation av enbostadshus 
och flerbostadshus som vänder sig till alla åldersgrupper. Torekovs centrum är idag uppdelat mel-
lan torget och den gamla fabriken inom fastigheten Vitlingen 16. Vid torget finns en ICA-butik, en 
verksamhetslokal samt en bensinmack. I den gamla fabriken finns bl.a. restaurang och konditori eta-
blerade. I planen knyts dessa båda centrumnoder samman och möjliggör att Torekovs centrum kan 
fortsätta utvecklas. 

Planområdet ligger i Torekov och är cirka 20000 m2 stort.

Kommunen bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver göras. 

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten Sunnan 10 ägs av Båstad Sunnan Fastighets AB. Brisen 1 ägs av Bjäre Kraft. Torekov 98:1 
ägs av Båstads kommun. 



8

Antagandehandling 2019-04-11
                       Detaljplan för Sunnan 10 m.fl.

2011 startade projektet ”Torekov året runt”, ett EU-finansierat Leaderprojekt för att gynna lands-
bygdsutveckling. Projektets målsättning var att skapa ett åretruntlevande Torekov med uthållig 
samhällsservice och tydlig långsiktig utveckling av byn. Invånarantalet i Torekov har under flera år 
minskat och utgångspunkten i projektet var därför att skapa förutsättningar för ett växande sam-
hälle och bryta den nedåtgående trenden med utflyttande helårsboende genom att i första hand 
inspirera unga familjer att etablera sig i Torekov, både som boende och som företagare. I nuläget 
bor det ca 1000 personer i Torekov. Det är angeläget att öka andelen åretruntboende för att säkra 
servicen och ett levande samhälle i Torekov. Ett av projektets utvecklingsområden var att arbeta 
fram underlag till en detaljplan för en framtida centrumutveckling. 2013 avslutades Leaderprojek-
tet och därefter påbörjades detaljplanearbetet för att konkretisera de tankar som projektet myn-
nade ut i. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fler helårsboenden i Torekov genom att ut-
veckla Torekovs centrum med torgbildningar och handelsstråk samt byggnation av enbostadshus 
och flerbostadshus som vänder sig till alla åldersgrupper. Torekovs centrum är idag uppdelat mel-
lan torget och den gamla fabriken inom fastigheten Vitlingen 16. Vid torget finns en ICA-butik, en 
verksamhetslokal samt en bensinmack. I den gamla fabriken finns bl.a. restaurang och konditori eta-
blerade. I planen knyts dessa båda centrumnoder samman och möjliggör att Torekovs centrum kan 
fortsätta utvecklas. 

4. BAKGRUND OCH SYFTE
Rödstreckad linje visar planområdets avgränsning
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Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-10 § 283 att detaljplanen får upprättas samt att samråd får 
hållas för Sunnan 10 m.fl. 2018-01-10 § 9 beslutade kommunstyrelsen även vilka förutsättningar det 
fortsatta planarbetet ska utgå från gällande våningsantal och upplåtelseform. 

Översiktsplan/FÖP (fördjupad översiktsplan)
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som befintlig markanvändning. Ett grönt stråk föreslås genom bebyggelsen från nordost till sydväst.

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner. 

En FÖP (fördjupad översiktsplan) avgränsas till en 
del av kommunen och ger exempel på hur olika om-
råden kan utvecklas. Den exakta utformningen fast-
ställs i detaljplanen. 

Den fördjupade översiktsplanen för Torekov antogs 
2007. I denna anges att kvaliteter i den befintliga 
miljön ska tillvaratas och utvecklas. Viktiga utgångs-
punkter i FÖP:en är bl.a. att möjliggöra en utveckling 
av Torekov och skapa nödvändigt underlag för till-
gång till god lokal service genom att tillföra ny bebyg-
gelse och att stärka kopplingen mellan de gamla de-
larna av Torekov med tillkommande bebyggelse öster 
om Litorinavägen. En utvidgning av Torekovs centr-
um föreslås mot söder över den befintliga gräsytan 
med torg, parkering, bostäder och butiker. Utsnitt ur FÖP Torekov

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1393 (laga 
kraft 1982-05-18) och detaljplan 1542 (laga kraft 
2001-07-30). Planerna har ingen genomförandetid 
kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde 
är ”Tp” - Parkering, ”Ch” - Centrumbebyggelse, ”Es” - 
Transformatorstation, ”Park eller plantering” samt 
”Lokalgata”. Centrumbebyggelsen får uppföras i en 
våning utan källare och taklutningen får max vara 22 
grader. 

Utsnitt ur detaljplan 1393

Kulturmiljöprogram
Planområdet omfattas av Länsstyrelsens kulturmiljöprogram Regionalt kulturmiljöprogram för 
Skåne och tillhör ”särskilt värdefulla kulturmiljöer - kulturmiljöstråk” (Per Albin-linjen). Per Albin-
linjen är en försvarslinje innehållande betongvärn och skyddsrum. Dessa uppfördes 1939-1942 och 
sträcker sig längs hela Skånes kust. Några värn finns inte inom planområdet. 

Miljöprogram
Båstad kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. I programmet anges bl.a. att hållbar förtätning ska prioriteras före ut-
bredning vid exploatering och nybyggnation.
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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 i direkt anslutning till service, infrastruktur och befintliga bostäder anses god hushållning 
uppnås. Planens genomförande bedöms inte påverka riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv 
eller kustzonen negativt då området saknar rekreationsvärden.  

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området in-
går också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksintresse 
för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då ingen 
rekreation förekommer i området.

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 även miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa formuleras på olika 
sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjö-
ar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten 
finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Eftersom det är mycket svårt för 
en del vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. Normerna är uppdaterade och fast-
ställda under 2017. 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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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 bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv negativt 

då aktuellt område saknar rekreationsvärden
• Ett genomförande av planen kan leda till ökade trafikrörelser, situationen ska dock ses över och 

lämpliga åtgärder prövas i planen
• 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
• Planförslaget kommer inte omfattas av någon verksamhet som berörs av PBL 4 kap 34 §. Den 

befintliga verksamheten (bensinstationen) kommer flyttas och blir då föremål för miljöutred-
ning enligt MB 10 kap 2 §. Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåverkan och således 
föreligger inget behov av att upprätta en MKB. 

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.
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Bebyggelse
Historik 
Torekov växte upp under medeltiden i anslutning till den naturliga hamn som fanns på Bjärehalvöns 
nordvästra spets. I mitten av 1800-talet brann stora delar av fiskeläget ner och därefter byggdes byn 
upp på nytt efter en rutnätsplan. Stora delar av områdena kring hamnen är välbevarade från den här 
tiden. 

Torekovs läge medför att samhället är befriat från genomfartstrafik. Hamnen, stranden och service-
utbudet i den centrala delen är de huvudsakliga målen för extern trafik. Ursprungligen har bebyg-
gelsen växt upp längs med de två större vägarna, väg 115 samt väg 1700, men i mitten av 1900-talet 
började bebyggelsen spridas allt mer längs kusten. I slutet av 1970-talet planlades även områdena 
omkring hotellet för tätare stugbebyggelse, området har byggts ut i etapper mellan 1980 och 2000. 
På 1980-talet omvandlades delar av Torekov då detaljplan 1393 tillkom, vilken bl.a. omfattar nu ak-
tuellt planområde. Området utgörs framförallt av flerbostadshusbebyggelse i två till tre våningar. 

Torekov är det samhälle i Båstads kommun som tydligast har präglats av problematiken mellan fri-
tids- och permanentboende. Torekov har varit ett populärt turistmål ända sedan början av 1900-ta-
let då turerna till Hallands Väderö började. I dagsläget används ungefär tre fjärdedelar av husen i 
Torekov till fritidsboende, efterfrågan är hög och tillsammans med en hög prisnivå leder det till att 
det blir svårt för familjer med vanliga inkomster att förvärva bostäder på orten. Antalet invånare i 
Torekov var som högst under 1990-talet då över 1250 invånare bodde på orten. Idag bor ca 1000 
personer året runt i Torekov, förutsättningarna för service, handel, kollektivtrafik osv. blir därmed 
begränsade under större delen av året. Turistnäringen är viktig för Torekov men orten behöver fler 
invånare för att kunna utöka serviceunderlaget. 

Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
De äldre delarna av Torekov har höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Aktuellt planom-
råde ligger dock avskiljt från den historiska delen och omges främst av bebyggelse från 1970- och 
80-talet utan några utpekade arkitektoniska eller kulturhistoriska värden. 

Bostäder 
Befintlig bebyggelse i området består av flerbostadshus och villor. Bebyggelsen är uppförd i två till 
tre våningar med tegel-, trä- och putsfasader. Flertalet uppfördes under 1970- och 80-talet, bebyg-
gelsen norr om planområdet uppfördes omkring år 2000. 

Kommersiell, offentlig och social service
Servicen i området är god, runt torget finns en ICA-butik, mäklare, bensinmack och Båtsmansgården 
servicehem. Precis utanför planområdet i sydväst finns den gamla fabriken som innehåller bl.a. post, 
affär, restaurang och konditori. 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Bostadsområde öster om planområdet
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Verksamheter
Nolato, beläget ca 1 km sydöst om planområdet, är en större arbetsplats med stor regional betydelse.

Mark och vegetation
Marken i planområdet utgörs främst av en grönyta som till största delen är planlagd som parke-
ring. Topografiskt är marken inom planområdet belägen ca 11 meter över havet. Planområdet är 
relativt platt förutom den centrala grönytan som ligger i en sänka ca 2 meter ner. Inga intresseom-
råden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom området. Planom-
rådet omfattas inte av skydd enligt 7 kap. MB och är inte beläget inom område som bedömts som 
ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan eller naturvårdsprogram.

Grönytan, till vänster i bakgrunden syns fabriken
Parker och torg 
Planområdet korsas av ett parkstråk längs med Litorinavägen med gång- och cykelbana. I den 
östra delen av planområdet finns ett torg med bl.a. ICA-butik och bensinmack i anslutning. I den 
södra delen finns en nätstation och en återvinningsstation.

Återvinningsstationen bredvid nätstationen

Torget med ICA-butik, mäklare och servicehem

Allmän plats
Mark planlagd för gata, park och torg är allmän plats. Större delen av grönytan i mitten är dock 
planlagd som kvartersmark - parkering. 

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd. 
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Geotekniska förhållanden
I samband med att gällande detaljplan (1393) togs fram genomfördes en översiktlig geoteknisk un-
dersökning (Kjessler & Mannerstråle 1980-04-28) som visade att marken utgör god byggnadsgrund 
för normal bebyggelse. Viss begränsning av utnyttjandet kunde uppstå dels genom förekomsten av 
ytligt berg och dels genom en hög grundvattennivå med flytbenäget material. En kontroll av dessa 
faktorer bör därför göras innan grundläggningen detaljutformas. 

En radonundersökning har genomförts för Torekov 98:1 strax öster om planområdet (J&W Sam-
hällsbyggnad 2001-06-11). Mätningen genomfördes på 0,7-0,8 meters djup på 6 olika punkter och 
resultatet visade en relativt stor variation mellan de olika mätpunkterna. J&W klassar området 
som normalradonmark och rekommenderar att bostadshus ska utföras i radonskyddat utförande.  

Kulturmiljöer och fornlämningar
Planområdet omfattas av Länsstyrelsens kulturmiljöprogram Regionalt kulturmiljöprogram för 
Skåne och tillhör ”särskilt värdefulla kulturmiljöer - kulturmiljöstråk” (Per Albin-linjen). Per Albin-
linjen är en försvarslinje innehållande betongvärn och skyddsrum. Dessa uppfördes 1939-1942 och 
sträcker sig längs hela Skånes kust. Några värn finns inte inom planområdet. 

Inga kända fornlämningar finns registrerade i området. 

Gator och trafik
Trafikförsörjning sker från Litorinavägen via Slättarödsvägen (väg 1700) vars årsmedeldygnstrafik, 
ÅDT (det genomsnittliga trafikflödet per dygn utslaget över hela året) år 2012 uppgick till ca 1200 
fordon. Slättarödsvägen tillsammans med Ängalagsvägen är de två huvudsakliga infartslederna till 
Torekov. En trafikmätning har gjorts för Litorinavägen i februari 2015 som resulterade i ca 500 for-
don/dygn (250 fordon i vardera riktningen). Litorinavägen är hastighetsbegränsad till 40 km/h men 
har ett brett gaturum vilket kan inbjuda till högre hastigheter. Vid trafikmätningen i februari 2015 
mättes även hastigheterna och de flesta körde mellan 35 och 50 km/h, men ett fåtal körde betydligt 
snabbare än så. Inom planområdet ingår även delar av Kaptensgatan och Båtsmansgatan som är has-
tighetsbegränsade till 30 km/h.

Litorinavägen Kaptensgatan Båtsmansgatan

Parkering
Befintlig parkering för verksamheterna i området sker i anslutning till Båtsmansgatan/Kaptensga-
tan. Enligt gällande detaljplan är större delen av den centrala ytan planlagd för parkering men det 
är enbart en mindre del av ytan som är asfalterad. Inom området finns 48 parkeringsplatser plus 2 
handikapp-platser. Bakom ICA-butiken finns även ett fåtal parkeringsplatser.
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Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 505 mot Förslöv och nr 523 mot Båstad. Närmsta hållplats är 
lokaliserad till Jungmansgatan ca 100 meter från planområdet. Buss 505 har avgångar varje timme 
medan buss 523 har 6 avgångar/vardag anpassade efter skolans tider. 

Närmsta tågstation är belägen i Förslöv ca 13 km från planområdet. Till Båstads nya tågstation är 
avståndet ca 17 km.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar sträcker sig utefter Litorinavägen. I Cykelplan Båstads kommun (Reinertsen 
2013-12-18) redovisas ett åtgärdsförslag med ett cykelstråk längs med Kaptensgatan och Jung-
mansgatan som kan förbättra tillgängligheten till centrala Torekov. 

Teknisk försörjning
El, telefoni och bredband
Bjäre Kraft och Skanova har kabelanläggningar inom planområdet. Inom Brisen 1 har Bjäre Kraft en 
nätstation. 

Brandvattenförsörjning
En brandpost finns placerad inom planområdet vid korsningen Litorinavägen/Båtsmansgatan. Yt-
terligare brandposter finns dels öster om planområdet längs med Kaptensgatan samt nordväst om 
planområdet vid korsningen Jungmansgatan/Södra Vägen. 

Dricks-, spill- och dagvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Den tekniska 
infrastrukturen är väl utbyggd i området. Längs med Båtsmansgatan finns ledningar för vatten-, 
avlopps- och dagvattenhantering.

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. 

Avfallshantering
Avfallshantering sker av Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). Inom planområdet finns en be-
fintlig återvinningsstation som tillgodoser källsorteringens fraktioner. Förpacknings- och tidnings-
industrin AB (FTIAB) ansvarar för skötsel och drift av återvinningsstationen. 
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Utgångspunkter
Antalet helårsboende i Torekov är idag ca 1000 personer, förutsättningarna för service, handel, kol-
lektivtrafik osv. blir därmed begränsade under större delen av året. Turistnäringen är viktig för Tore-
kov men orten behöver fler invånare för att öka serviceunderlaget. Som ett led i detta planeras mark-
området i direkt anslutning till Torekovs centrum för bostadsbebyggelse. Området är beläget mellan 
torget med bl.a. en ICA-butik och den gamla fabriken med bl.a. restaurang och konditori. I planen ska 
dessa två centrumnoder bindas samman med ett centralt stråk vilket kommer omges av bostäder i 
form av både flerbostadshus och stadsradhus. Tack vare det centrala läget i Torekov med etablerade 
verksamheter och utbyggd infrastruktur utgör området en perfekt möjlighet till förtätning vilket kan 
bidra till fler helårsboende och därmed ett utökat serviceunderlag under hela året. 

Planområdet har idag en öppen karaktär med breda vägar, stora parkeringsytor och en bensinmack 
vilket ger ett intryck av att bilen står i fokus. I planen ska detta förändras genom att förtäta och foku-
sera på områdets centrumfunktioner. Torget med befintlig ICA-butik förstärks med fler omgivande 
verksamheter och bostäder, på så sätt kan en bättre helhet skapas där de bilorienterade funktio-
nerna samlas i periferin och fotgängare kan röra sig fritt i de centrala delarna av planområdet. 

Planområdet kommer byggas ut i etapper med anledning av bensinmackens placering. Bebyggelse 
som planeras inom 25 meter från påfyllningsledningens mynning  är inte möjlig att uppföra så länge 
macken finns kvar. Marken arrenderas ut av kommunen fram till 2024-06-01 och därefter avses 
macken flyttas till en annan plats i Torekov. Mackens nya placering är inte bestämd med det finns ett 
antal alternativ längs med de större infartsvägarna till Torekov. Eventuellt kan detta kompletteras 
med en pump i hamnen för tankning av båtar.  

Som en del i detaljplanearbetet har ett kvalitetsprogram tagits fram för att säkerställa ambitionsni-
vån i projektet (Jais Arkitekter, 2015-02-10). För att skapa en bra helhet ska byggnader och offentliga 
rum utformas med hög arkitektonisk nivå och ett varierat och intressant uttryck. Hållbarhet och 
långsiktighet ska vara i fokus avseende utformning och materialval. Målen och ledorden för projektet 
kan sammanfattas i nedanstående punkter:
• Hög kvalitetsnivå och ambition gällande både hus och markbehandling
• Höga boendekvaliteter/modern arkitektur/design-status
• Tydliga gränser privat-offentligt
• Tydliga entrérum/känsla av hemvist
• Utsikt/sol
• Inre grönskande rum

Bebyggelse
Användning 
I detaljplanen föreslås bostäder och centrumfunktioner med framförallt handel. Torget i den östra 
delen av planområdet utökas och föreslås omges av bostäder med centrumfunktioner i bottenvå-
ningen som exempelvis kan inrymma handel och/eller kontor. Den centrala delen av planområdet 
planläggs som PARK och ska utgöra ett centralt stråk som binder samman områdets centrumnoder. 
Parken kommer omges av både radhus i 2,5 våningar och flerbostadshus i 2-3 våningar. 

I den södra delen av planområdet finns idag en nätstation och en återvinningsstation. Nätstationen 
kommer ligga kvar på befintlig plats men återvinningsstationen flyttas österut och placeras i anslut-
ning till korsningen vid Kaptensgatan för att göra plats för bostäder. 

8. PLANFÖRSLAG
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Placering 
Byggnadernas placeringar är anpassade efter de funktioner som planområdet ska fylla. Befintliga 
förutsättningar utgörs av torget i öster och fabriken i väster och dessa båda noder ska bindas sam-
man med ett centralt stråk. Bostadsbebyggelsen placeras utefter Litorinavägen, Båtsmansgatan och 
Kaptensgatan, med undantag av den befintliga infarten som tas bort. Istället kommer vägen söder 
om nätstationen öppnas upp och utgöra en ny infart för planområdet samt bakomliggande bebyg-
gelse. I illustrationsbilderna nedan visas skillnaderna mellan etapp 1 och etapp 2, före och efter 
bensinmacken har flyttats.  

Illustration av planförslaget etapp 2 (Jais Arkitekter)

Illustration av planförslaget etapp 1 (Jais Arkitekter)
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Utformning
Befintlig bebyggelse i området utgörs främst av flerbostadshus i två till tre våningar med trä- och 
tegelfasader. Öster och väster om dessa finns lägre enbostadshus. Tillkommande bebyggelse inom 
planområdet ska anknyta till omgivningen och placeras i en öppen karaktär runt det centrala park-
stråket. Då det saknas både kulturhistoriska och arkitekturhistoriska värden i området införs inga 
bestämmelser om utseende på tillkommande byggnader. Det är dock önskvärt med en variation i 
material och kulör men där helheten ändå ger ett sammanhållet intryck. Detta möjliggörs genom en 
flexibilitet i planen gällande utformningen. 

I planförslaget föreslås byggnader i två till tre våningar. De två flerbostadshusen i öster närmast 
torget tillåts vara tre våningar höga men där huset närmast torget ska möjliggöra för verksamhets-
lokaler i bottenvåningen och får således vara en halvmeter högre. De tre flerbostadshusen i sydöst 
föreslås bli två våningar höga. Resterande byggnader föreslås utformas som radhus i 2,5 våningar. I 
detaljplanen regleras dessa till tre våningar då eventuella takkupor kan göra att de definieras som 
trevåningsbyggnader. För att radhusen ändå ska uppfattas som maximalt 2,5 våningar höga regleras 
att taklutningen ska vara minst 30 grader. 

I nedanstående sektion visas hur hög bebyggelsen maximalt kan bli i etapp 2 i förhållande till befint-
liga byggnader. Som referens syns även höjden på Torekovs kyrka bredvid. Höjderna anges i antal 
meter över havet. I detaljplanen regleras höjderna i antal meter över omgivande gator. 

Perspektiv över planförslaget från nordost då planområdet är fullt utbyggt (Jais Arkitekter)

Sektion genom kvarteret från norr till söder med Torekovs kyrka som referens

Ambitionen med torget är att det ska utökas för att binda samman befintliga verksamheter med de 
tillkommande. För att inte hindra renhållningsfordon från att ta sig fram planläggs Båtsmansgatan 
som lokalgata. Tillgängligheten för personbilar bör dock begränsas vilket kan åstadkommas genom 
att höja upp gatan till samma nivå som torget.  



19

Antagandehandling 2019-04-11
                       Detaljplan för Sunnan 10 m.fl.

Solstudie
Såväl befintlig som ny bebyggelse skapar skuggor vilka mer eller mindre påverkar intilliggande be-
byggelse. Bilderna på följande sidor illustrerar sol- och skuggförhållanden för etapp 2 vid olika tid-
punkter under vårdagjämningen och sommarsolståndet. Vårdagjämningen infaller den 20 mars och 
sommarsolståndet infaller den 20-21 juni.  

Eftersom planerad bebyggelse föreslås få i princip samma höjder som bebyggelsen i omgivningen 
kommer den planerade bebyggelsen inte påverka befintliga sol- och skuggförhållanden i större ut-
sträckning. 

Vårdagjämningen kl. 9:00 Vårdagjämningen kl. 12:00

Vårdagjämningen kl. 15:00 Vårdagjämningen kl. 18:00
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Mark och vegetation
Mark och vegetation
Planens syfte är dels att förtäta med bostäder och dels att förstärka befintliga centrumnoder. Som en 
del i detta skapas en central gröning som binder ihop de både målpunkterna - fabriken och torget. 
Gröningen formas till en karaktärsfull oas som kan bli en viktig mötespunkt för de boende i kvarte-
ret. På grund av planens uppdelning mellan allmän platsmark och kvartersmark är det viktigt med 
tydliga och väldefinierade gränser. Kvalitetsprogrammet betonar att grönska ska dominera intrycket 
men att gränserna även kan utgöras av murar eller staket/plank. Mellan fastigheter och gator ska 
häckar planteras. Flerfamiljshusens parkeringsgårdar ska avskärmas med murar eller plank. Mellan 
grannar placeras murar, plank eller staket, gärna med växtlighet, och till en maximal höjd av 1,8 me-
ter. Den centrala gröningen ska upplevas som en grön miljö, häckar ska därför planteras i tomtgräns. 

Sommarsolståndet kl. 15:00 Sommarsolståndet kl. 18:00

Sommarsolståndet kl. 09:00 Sommarsolståndet kl. 12:00
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Allmän plats
Andelen allmän plats minskar med ca 2000 m2 i förhållande till gällande detaljplan (1393). Större 
delen av den befintliga gräsytan är idag planlagd som kvartersmark - parkering och saknar rekrea-
tionsvärden. Den minskade andelen allmän platsmark kompenseras med en kvalitetshöjning i om-
rådet med både den centrala gröningen som ges höga rekreationsvärden samt en förbättring av den 
offentliga torgmiljön. 

Geotekniska förhållanden
I samband med att gällande detaljplan (1393) togs fram genomfördes en översiktlig geoteknisk un-
dersökning (Kjessler & Mannerstråle 1980-04-28) som visade att marken utgör god byggnadsgrund 
för normal bebyggelse. Viss begränsning av utnyttjandet kunde uppstå dels genom förekomsten av 
ytligt berg och dels genom en hög grundvattennivå med flytbenäget material. En mer ingående geo-
teknisk utredning bör göras inför projekteringen. 

En radonundersökning har genomförts för Torekov 98:1 strax öster om planområdet (J&W Sam-
hällsbyggnad 2001-06-11). Undersökningen resulterade i en klassning som normalradonmark, 
byggnader inom planområdet ska därför uppföras i radonskyddat utförande.  

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Planområdet omfattas av Länsstyrelsens kulturmiljöprogram Regionalt kulturmiljöprogram för Skåne 
och tillhör ”särskilt värdefulla kulturmiljöer - kulturmiljöstråk” (Per Albin-linjen). Planförslaget har 
ingen påverkan på detta då det inte finns några skyddsvärn inom planområdet.

Inga fornlämningar finns registrerade i området. Om fornlämningar skulle påträffas i samband 
med markarbeten ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen underrättas i enlighet med kulturmiljö-
lagen (2 kap. 10§).  

Gator och trafik
Den nya bebyggelsen generar en viss ökad mängd biltrafik. Från nytillkomna bostäder och centru-
mändamål beräknas tillskottet bli cirka 200 fordon årsmedeldygnstrafik (ÅDT). Uppskattningen är 
beräknad med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg och baseras bl.a. på närheten till daglig-
varubutik och service samt kollektivtrafikstråk i direkt anslutning. Det finns alltid en viss osäkerhet 
när det gäller den här typen av beräkningar men enligt verktyget kan resultatet fastställas med ca 
70% säkerhet. 

För att medverka till låga hastigheter ska körytorna ha så små dimensioner som möjligt. Litorina-
vägen har idag ett brett gaturum som kan inbjuda till högre hastigheter än tillåtna 40 km/h. För att 
skapa en mer stadsmässig karaktär bearbetas gatumiljön med markbeläggning, träd, häckar, belys-
ning och parkeringar. Enkla men tydliga beläggningsmaterial eftersträvas och föreslås utformas en-
ligt följande:
• Körytor/parkering - asfalt
• Kantsten - natursten
• Trottoarer/gångväg - gatsten/marktegel/betong
• Cykelväg - Asfalt/hårt packad stenmjöl
• Radsättning vid kantsten - kullersten
• Runt alléträd - kullersten
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För att skapa goda siktförhållanden längs med gatorna införs planbestämmelser om bygglovsplikt 
för murar och plank som överstiger 0,8 meter och är placerade inom 4 meter från gata. Inom övrig 
tomtmark tillåts murar och plank upp till 1,8 meter, annars krävs bygglov. För stödmurar gäller en 
maximal höjd av 0,8 meter inom all tomtmark, annars är det bygglovspliktigt. 

Definitionen av ett plank är att genomsikten är mindre än 50% rakt framifrån. Är genomsikten 50% 
eller mer räknas det som ett staket. Detta innebär att mellanrummet mellan brädorna måste vara 
minst lika brett som brädan är bred. 

Parkering
Antalet parkeringsplatser för kunder och besökare ökar något i planförslaget. Idag finns 50 p-platser 
i området plus gatuparkeringar längs med Kaptensgatan. I planförslaget optimeras placeringar och 
utformningar av p-platserna för bättre utnyttjande av marken. Eftersom ICA inte har någon egen par-
keringsyta för kunder idag reglerar planen att 21 p-platser ska finnas kvar mot torget, placeringen av 
dessa skiljer sig dock åt mellan etapp 1 och etapp 2. Norr om ICA placeras även 16 p-platser. Dessa 
37 p-platser kommer reserveras till ICA genom planläggning som kvartersmark som fastighetsregle-
ras till Sunnan 10. Utöver dessa anordnas 12 p-platser längs med Litorinavägen samt 3 handikapp-
platser i anslutning till torget. Parkeringsplatserna längs med Kaptensgatan är inte medräknade i 
detta då dessa kommer vara möjliga att nyttja på samma sätt både idag som efter byggnationen.  Till 
etapp 1 är det möjligt att anordna 22 p-platser till genom ett mer effektivt markutnyttjande inom 
bensinmackens skyddsområde. 

Boendeparkeringar anordnas inom kvartersmark för bostäder. I aktuellt förslag finns totalt 54 lä-
genheter. Kommunen saknar p-norm och reglerar således inte hur många parkeringar som måste 
finnas  men för aktuellt område bedöms det vara rimligt med 1 p-plats per bostadsenhet. Närheten 
till service och kollektivtrafik är aspekter som kan motivera ett minskat antal parkeringsplatser. Kva-
litetsprogrammet framhäver följande angående boendeparkeringar i området:
• Samlade parkeringsgårdar ska avskärmas med plank eller mur. Carportar och parkering bör ald-

rig bli dominerande.
• Uppdelade och småskaliga lösningar prioriteras. Infart sker från omgivande befintliga gator vid 

varje hus eller liten husgrupp.
• Parkeringsgårdar till bostäderna skall kännas “hemma”, trygga och tillhöriga de boende.

Utformning mot Litorinavägen med gång- och cykelbana i anslutning (Jais Arkitekter)



23

Antagandehandling 2019-04-11
                       Detaljplan för Sunnan 10 m.fl.

Gång- och cykeltrafik
Viktiga rörelsestråk för gående och cyklister är dels i väst-östlig riktning längs med Litorinavägen 
och dels i nord-sydlig riktning genom det befintliga bostadsområdet och vidare i Båtsmansgatans 
förlängning. Inom planområdet förbättras dessa stråk och kompletteras även med möjligheter att 
välja alternativa vägar, bl.a. genom det centrala grönstråket. För att skapa trygghet i området är det 
viktigt med både belysning och möjligheten att välja alternativa vägar. Både verksamheter och bostä-
der finns i området vilket medför att människor rör sig i området under hela dygnet, detta bidrar till 
att trygghet skapas. Gestaltningen av planområdet görs för att skapa tydlighet och orienterbarhet. På 
de ställen inom planområdet där gång- och cykeltrafik korsar gator med biltrafik är ambitionen att 
höja upp marken för att skapa säkrare miljöer för gående och cyklister. Dessa är bra förutsättningar 
för en trygg vistelsemiljö och samtidigt skapas möjlighet till sociala träffpunkter. Närheten till dag-
ligvarubutik och goda kollektivtrafikförbindelser gör det möjligt för alla, oavsett ålder och kön, att få 
ihop det dagliga livet. 

Föreslagna linjesträckningar för buss 505 och 523

Kollektivtrafik
En utbyggnad enligt planen ger möjlighet till 54 nya lägenheter, underlaget för befintlig kollektivtra-
fik kommer således öka. 

Torekov trafikeras idag av busslinje 505 och 523. Efter sista hållplatsen, Torekov busstation, vänder 
bussarna runt nätstationen och återvinningsstationen och kör ner längs Jungmansgatan igen. Efter-
som den befintliga infarten vid Kaptensgatan tas bort i planförslaget förslås en ny linjesträckning 
där både busslinje 505 och 523 kör Litorinavägen istället för Storgatan. Förslaget innebär att en ny 
hållplats placeras utanför ICA samt att Torekov busstation flyttas till hamnen där bussarna vänder. 
Detta skulle innebära att två viktiga målpunkter nås lättare av kollektivtrafik vilket ökar attraktivi-
teten. Kommunen har kontaktat Skånetrafiken som håller med om att detta vore en bra lösning för 
Torekov. I skissen nedan visas den föreslagna linjesträckningen. 
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Hälsa och säkerhet
Risk
Med anledning av bensinmackens placering har en miljöteknisk markundersökning tagits fram. Sex 
olika prover har tagits runt macken och det var enbart ett prov som marginellt överskred riktvärdet 
på PAH-H för känslig markanvändning (KM). Uppmätt halt låg på 1,6 mg/kg TS jämfört med KM som 
är satt till 1 mg/kg TS. Inga andra parametrar överskred riktvärdet för KM. Uppmätt halt av PAH-H 
är inte förvånande då området är trafikerat samt innehar en bensinmack. Den representativa halten 
ligger troligt under KM varför det inte bedöms föreligga någon risk för människors hälsa eller miljön. 
I detaljplanen planläggs dessutom större delen av området som parkering vilket även täcker den 
punkt som påvisat halter av PAH-H över KM. Med utgångspunkt från resultatet i undersökningen 
bedöms det inte finnas någon föroreningssituation på fastigheten. 
Bensinmacken drivs av Torekovs byamack AB. När arrendeavtalet löper ut och etapp 2 ska genom-
föras avses bensinmacken flyttas till en annan plats i Torekov. Verksamhetsutövaren bekostar flytten 
samt ansvarar för att det nuvarande området återställs på sådant sätt som kommunen kan godkänna. 
Enligt Miljöbalken 10 kap. 2§ gäller att den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller har 
vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada (verksamhets-
utövaren) är ansvarig för det avhjälpande som ska ske enligt bestämmelserna i miljöbalkens 10 ka-
pitel. 

Under etapp 1 kommer bensinmacken ligga kvar i området. Ett PM har tagits fram (FSD Malmö AB, 
2015-11-19) för att utreda vilka effekter bensinmacken har på den planerade bostadsbebyggelsen 
fram tills dess. I lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) anges att byggnader och andra an-
läggningar där brandfarliga varor hanteras samt anordningar för hantering av sådana varor ska vara 
inrättade på ett betryggande sätt med hänsyn till brand- och explosionsrisk samt konsekvenserna 
av en brand eller explosion. Det står vidare att de även ska vara placerade så att motsvarande krav 
uppfylls i förhållande till omgivningen. Mer preciserade krav kring vad som avses med betryggande 
inrättning och avstånd till omgivningen återfinns bl.a. i SÄIFS 2000:2, föreskrifter och allmänna råd 
om hantering av brandfarlig vätska. 

För bensinstationer har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tagit fram en hand-
bok explicit avsedd för hantering av brandfarlig vara på bensinstationer. Uppfylls de riktlinjer som 
anges i denna handbok anses normalt hanteringen av brandfarlig vara ske på ett betryggande sätt. 
Normalt är det skyddsavstånden kring mätarskåp (18 m) och påfyllningsledningens mynning (25 m) 
som blir dimensionerande för hur nära en automatstation kan vara bostadsbebyggelse. 

I övrigt finns avstånd för områden där människor inte ska passera samt förbud mot öppen eld att ta 
hänsyn till. Bensinstationen ska även vara utformad på sådant sätt att tankfordon inte ska behöva 
backa för att komma till och från lossningsplatsen. Det finns möjligheter att frångå hela eller delar 
av ovanstående under förutsättning att ett likvärdigt skydd kan uppnås på annat sätt. T.ex. kan bygg-
nadstekniska åtgärder såsom centralt avstängningsbar ventilation, brandklassade fasader och speci-
alanpassade spillplattor vara åtgärder som kan ge reducering i skyddsavstånd. 

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i området, men fram tills dess att bensin-
macken flyttar kommer det inte vara möjligt att uppföra bostäder inom skyddsavståndet. I detalj-
planen villkoras att bygglov för bostäder inom skyddsavståndet inte får ges förrän bensinmacken 
har flyttas och markens lämplighet för bostadsbebyggelse har säkerställts enligt kraven för känslig 
markanvändning (KM). I bilden på nästa sida visas hur etapp 1 skiljer sig från etapp 2. Bostäder som 
planeras inom skyddsavståndet (röd cirkel) blir möjliga att uppföra i etapp 2 när bensinmacken är 
flyttad.
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Buller
En bullerutredning har tagits fram av Trivector Traffic. Med utgångspunkt från att trafikmängderna 
på Litorinavägen i framtiden kan uppgå till ca 1000 fordon ÅDT samt att 5% utgörs av tung trafik har 
en beräkning gjorts. De uteplatser som bedöms mest bullerutsatta och där beräkningar genomförts 
visas i nedanstående bild. 

Röd cirkel visar skyddsavståndet för bensinmacken, bostäderna i etapp 2 är möjliga att uppföra när bensinmacken har flyttat

Beräknade punkter i bullerutredningen
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I nedanstående tabell visas resultatet av beräknade ljudnivåer från punkterna i bilden ovan. Beräk-
nade värden visar frifältsvärden, dvs. att ljudreflexer i egen fasad inte är inkluderade. Det innebär att 
de beräknade ljudnivåerna direkt kan jämföras mot riktvärde för uteplats som också avser frifälts-
värden. 

Vid jämförelse med riktvärden framgår att riktvärdet vid uteplats överskrids på uteplatserna i be-
räkningspunkt 1 och 2 samt även på eventuella balkonger i beräkningspunkt 4. I bullerutredningen 
föreslås att ett 1 meter högt bullerplank (eller mur) byggs i tomtgräns mot Litorinavägen för att 
klara riktvärdena vid uteplats i beräkningspunkt 1 och 2. För att klara riktvärdena vid balkonger i 
beräkningspunkt 4 föreslås att balkongerna glasas in i riktning mot Litorinavägen och även en bit 
söderut på balkongernas sydvästra del. I detaljplanen regleras inte den exakta utformningen på bul-
lerskyddet för att möjliggöra för andra lösningar än ovan föreslagna. Planen anger därför enbart att 
bullerskydd ska anordnas så att gällande riktlinjer för buller uppfylls för bostäderna. 

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

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Båstads miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar en-
ergianvändning. Planförslaget uppfyller målen bl.a. genom att förtäta i ett område med väl utbyggd 
infrastruktur, kollektivtrafik och service. 

El, telefoni och bredband
El, telefoni och bredband avses anslutas till det befintliga ledningsnätet. I Kaptensgatans nuvarande 
sträckning finns idag ett antal ledningar som behöver flyttas för att den tilltänkta exploateringen ska 
vara möjlig. Dessa ledningar avses istället placeras under områdets nya infart söder om transforma-
torstationen. Befintliga elledningar till belysningsstolpar etc. kommer att tas bort inom parkerings-
ytor och gator som försvinner till följd av planförslagets förändringar. 

Vatten och spillvatten
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) gör bedömningen att det finns kapacitet i ledningsnä-
tet för att ansluta planområdet till vatten- och spillvattennätet. 
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Brandvattenförsörjning
En brandpost med tillräckligt flöde finns placerad inom planområdet vid korsningen Litorinavägen/
Båtsmansgatan. Ytterligare brandposter finns dels öster om planområdet längs med Kaptensgatan 
samt nordväst om planområdet vid korsningen Jungmansgatan/Södra Vägen. 

Dagvatten
Utgångspunkten för dagvattenhanteringen i området har varit att förändringar i bebyggelsemiljön 
inte får leda till ökad belastning på VA-nätet. För att åstadkomma detta har NSVA räknat ut att 160-
180 m3 fördröjningsvolym behöver tillskapas inom planområdet. Då genomförandet av detaljplanen 
kommer göras i etapper samt att det redan finns befintliga byggnader och hårdgjorda ytor, är det 
bästa att reglera hur mycket dagvatten som ska fördröjas per reducerad hårdgjord hektar. En för-
dröjningsvolym på 160-180 m3 motsvarar 400 m3 per reducerad hårdgjord hektar. Detta regleras i 
planbestämmelse. 

På grund av en hög grundvattennivå är underjordiska magasin inte den bästa lösningen, man kan 
dock göra täta rörmagasin. Eftersom parkstråket mellan bostäderna är relativt långsmalt är en möj-
lig lösning att dagvattenfördröjningen utformas med ett centralt öppet dike som kan följa en stig 
genom hela området från Båtsmansgatan i nordöst till Litorinavägen i sydväst. Utformas parken med 
slänter från kvartersmarken ner till diket kan vattnet bräddas till slänterna vid kraftiga regn utan att 
kvartersmarken påverkas. Höjdsättningen är viktig i området så att inte hus placeras i lågpunkter. 
Genom att höjdsätta bostadsområdet så att färdig golvnivå för de nya husen ligger strax ovanför 
gatunivå samtidigt som man bevarar den lägre marken mellan husen kan man skapa utrymme för 
dagvatten motsvarande ett 100-årsregn. I detaljplanen regleras därför att lägsta höjd på färdigt golv 
ska vara minst 0,3 meter över anslutande gatunivå. Detaljerad höjdsättning ska ske vid projektering 
av området. 

Avfallshantering
Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. 
Gemensamma miljöhus placeras mot omkringliggande gator antingen friliggande eller integrerade i 
flerfamiljshusen. 

I planområdet ingår även en återvinningsstation som avses flyttas österut till trevägskorsningen vid 
Kaptensgatan. Ytan är ungefär lika stor som den befintliga ytan men är något smalare för att anpassa 
till omkringliggande vägar. Området ska utformas så att tömningsfordon kan köra rakt igenom utan 
att behöva backa. För att avskärma bakomliggande bebyggelse från störningar bör området avgrän-
sas av plank eller högre buskage, detta regleras lämpligast i avtal med exploatören innan detaljpla-
nens antagande. Förpacknings- och tidningsindustrin AB (FTIAB) ansvarar för skötsel och drift av 
återvinningsstationen. 
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Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området in-
går också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksintresse 
för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då ingen 
rekreation förekommer i området. Några fornlämningar finns inte heller registrerade i området. 

Planen bidrar till att fler bostäder i anslutning till befintliga centrumnoder och kollektivtrafik tillska-
pas vilket utgör goda förutsättningar för fler helårsboende i Torekov. Totalt kan planen bidra till att 
ca 55 nya lägenheter tillskapas i området fördelat på ca 35 st lägenheter i flerbostadshus och ca 20 st 
lägenheter i radhus. Minst hälften av lägenheterna kommer upplåtas med hyresrätt. Mot torget kan 
2 nya verksamhetslokaler tillskapas i bottenvåningen av tillkommande byggnad i etapp 2. 

Bebyggelsen inom planområdet anpassas till befintlig struktur både vad gäller placeringar och höj-
der. Detaljplanen bedöms därmed inte inverka på landskapsbilden. 

Utgångspunkten för dagvattenhantering i området är att förändringar i bebyggelsemiljön inte får 
leda till ökad belastning på VA-nätet. Den ökade hårdgörningsgraden medför att dagvatten måste 
fördröjas lokalt inom planområdet. Tillräcklig yta för detta finns centralt i planområdet inom grön-
stråket. 

Den nya bebyggelsen generar en viss ökad mängd biltrafik. Från nytillkomna bostäder och centru-
mändamål beräknas tillskottet bli cirka 200 bilar årsmedeldygnstrafik (ÅDT). För att medverka till 
låga hastigheter ska körytorna ha så smala dimensioner som möjligt. Litorinavägen har idag ett brett 
gaturum som kan inbjuda till högre hastigheter än tillåtna 40 km/h. För att skapa en mer stadsmäs-
sig karaktär kommer gatumiljön bearbetas. 

En bullerutredning har tagits fram med förslag på åtgärder för att berörda uteplatser ska uppfylla 
Naturvårdsverkets riktlinjer. Enligt utredningen räcker ett 1 meter högt plank eller mur i tomtgräns 
närmast Litorinavägen samt delvis inglasade balkonger för att klara riktlinjerna.  

Antalet parkeringsplatser kommer öka något i planförslaget jämfört med idag men platserna kom-
mer flyttas för ett bättre markutnyttjande. 

Den befintliga bensinstationen avses flyttas till annan plats i Torekov när det nuvarande arrendeav-
talet löper ut och etapp 2 ska genomföras. För att marken ska vara möjlig att ianspråktas för bostads-
bebyggelse måste markens lämplighet säkerställas enligt kraven för känslig markanvändning (KM). 
En miljöteknisk markundersökning har tagits fram som visar att det bara var ett prov som överskred 
riktvärdet för känslig markanvändning. Där reglerar detaljplanen för användningen parkering. Öv-
riga punkter klarade samtliga riktvärdena för KM vilket medför att marken är lämplig för ändamå-
let bostäder. Den planerade bostadsbebyggelsen inom bensinstationens nuvarande skyddsavstånd 
kommer dock inte vara möjlig att bygga ut förrän bensinstationen har flyttats. Detta medför att bygg-
nationen kommer genomföras i två etapper, före och efter bensinstationens flytt. Leaderprojektets 
grundtanke med att öka antalet bostäder i direkt anslutning till kollektivtrafik, service och handel 
kommer därför att uppfyllas fullt ut först i etapp 2 när hela projektet är genomfört. 

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

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Samråd genomfördes vå-
ren 2016 och granskning hösten 2018. Antagande sker under våren 2019.

Ägoförhållanden
Fastigheten Sunnan 10 ägs av Båstad Sunnan Fastighets AB. Brisen 1 ägs av Bjäre Kraft. Torekov 98:1 
ägs av Båstads kommun. 

Ett exploateringsavtal avses upprättas mellan Båstads kommun och Båstad Sunnan Fastighets AB 
innan beslut om antagande av detaljplanen. 

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Detaljplanen för Sunnan 10 m.fl är resultatet av ett samarbete mellan kommunen och fastighetsäga-
ren till Sunnan 10 (fortsättningsvis benämnd exploatören). Ansvarsfördelningen  parterna emellan 
har redan initialt  fördelats och befästs i ett antal politiska beslut. Under förutsättning att involverade 
parter fortsätter detta samarbete kommer utbyggnad av allmän plats genomföras av kommunen och 
bekostas av exploatören. Exploatören har också option på de byggrätter som tillskapats på kom-
munens mark. I det fall exploatören skulle frånträda det ingångna samarbetet kommer kommunen 
iordningställa allmän plats på egen bekostnad och sälja de byggrätter som tillskapats genom mark-
anvisningsförfarande.

Den befintliga bensinmacken drivs av Torekovs byamack AB. Gällande arrendeavtal löper ut  
2024-06-01. Bensinmacken avses då flyttas till en annan plats i Torekov. Verksamhetsutövaren be-
kostar flytten samt ansvarar för att området återställs på sådant sätt som kommunen kan godkänna. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
För att genomföra detaljplanen kommer vissa fastighetsbildningsåtgärder vara nödvändiga. Sådan 
fastighetsbildning avser upphävande av gemensamhetsanläggningen (Torekov GA:1) som bildats för 
torgytan söder om ICA samt fastighetsreglering för att säkra parkeringsplatser till ICA. Kvartersmar-
ken som tillskapas inom Torekov 98:1 behöver också hanteras, antingen genom fastighetsreglering 
eller genom avstyckning. I skissen på nästa sida redogörs för de olika regleringarna. Hur många fast-
igheter som kommer bildas inom respektive del är inte bestämt utan beror bl.a. på upplåtelseformen. 
I etapp 1 kommer 5353 m2 överföras från Torekov 98:1 till nya fastigheter. Från Torekov 98:1 över-
förs även 715 m2 till Sunnan 10 för parkering. I etapp 2 överförs 1487 m2 (922+565) från Torekov 
98:1 till nya fastigheter. Då överförs även 701 m2 till Sunnan 10 för parkering. 

10. GENOMFÖRANDE
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Servitut och ledningsrätt
I området finns servitut och ledningsrätter som förtecknats i fastighetsförteckningen. I fastighets-
förteckningen redovisas oregistrerade officialservitut avseende rätt till väg över Torekov 98:1. Servi-
tuten har mist sin betydelse sedan Torekov 98:1 planlagts med allmänna platser. 

För ledningar inom kvartersmark ska ledningsrätt bildas i det fall ledningsägaren så kräver, detta 
under förutsättning att ledningen förlagts i så kallat u-område. Eventuellt kan detta ske genom kom-
plettering av befintliga servitut och ledningsrätter. 

Gemensamhetsanläggning
Inom detaljplanen finns en befintlig gemensamhetsanläggning (Torekov GA:1) som ansvarar för tor-
gytan söder om ICA. Genom detaljplanen kommer denna yta byta huvudman och gemensamhetsan-
läggningen upplöses. Därefter kommer skötseln av torgytan istället ske av kommunen. 

Inom tillskapad kvartersmark har ytor för parkering och gemensamma funktioner skapats. För att 
säkerställa att dessa förvaltas på ett långsiktigt vis så ska en eller flera gemensamhetsanläggningar 
bildas beroende på hur kvartersmarken styckas upp. Dessa områden är betecknade med ”g” på plan-
kartan. Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar genom sitt andelstal för för-
valtningen av anläggningen.  

Fastighetsregleringar inom planområdet
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Ekonomiska frågor
Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inklusive bullerdämpande åtgärder inom kvarters-
mark bekostas av exploatören.

Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanlägg-
ning och/eller annan nyttjanderätt på annans mark bekostas av ägare till respektive anläggning/
ledning.

Exploatören tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Exploatören bekostar erforderlig utbyggnad av det allmänna VA-nätet inom planområdet. Anlägg-
ningsavgift avseende VA-anslutningar regleras i kommunens VA-taxa. Exploatören bekostar även ut-
byggnaden av erforderliga dagvattenanläggningar inom planområdet. 

Elanslutning uttages i enlighet med gällande taxa (för tillkommande exploateringar).

Detaljerade undersökningar som kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas av 
berörd fastighetsägare. 

Planavtal
Ett planavtal är upprättat med Båstad Sunnan Fastighets AB angående plankostnader, utredningar, 
undersökningar, grundkarta, fastighetsförteckning etc. vilka Båstad Sunnan Fastighets AB ska stå för. 

Exploateringsavtal
För det fall kommunen genomför utbyggnad av området i samarbete med exploatör ska exploate-
ringsavtal upprättas för att på ett tydligt sätt styra genomförandets alla delar. 

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. 

Tekniska frågor
Allmän platsmark
Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för iordningställande av gator, torg och park. 

Vatten och avlopp
Kommunen är huvudman för vatten och avlopp i området och ansvarar för att samtliga vattennyt-
tigheter byggs ut.

Markföroreningar
När bensinstationen flyttas ska marken återställas till samma skick som innan bensinstationen bygg-
des. Det åligger verksamhetsutövaren att utreda om verksamheten har gett upphov till förorenings-
skada enligt 10 kap. 1§ miljöbalken (1998:808). Om verksamheten orsakat sådan skada ska lämpliga 
efterbehandlingsåtgärder utredas och genomföras i samråd med tillsyningsmyndigheten. Verksam-
hetsutövaren ansvarar för detta och står för kostnaderna. 
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Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att tillse att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller innehålls. De bulleråt-
gärder som krävs för att skapa en bra ljudmiljö ska genomföras och bekostas av exploatören. 

El, telefoni och bredband
Bjäre Kraft och Skanova har kabelanläggningar inom planområdet som kommer att beröras av pla-
nens genomförande. Flyttningar och andra åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas 
funktion ska bekostas av exploatören. 

Brandvatten
Brandvattenförsörjning skall lösas inom området och bekostas av berörda fastighetsägare.
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Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Efter granskningen 
lämnas förslaget till politikerna för beslut om antagande. De som har lämnat synpunkter på planför-
slaget under samrådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller 
avslår kommunstyrelsen planen.  

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Henrik Eliasson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Lisa Rönnberg, tidigare samhällsbyggnadschef 
• Roger Larsson, nuvarande samhällsbyggnadschef och stadsarkitekt
• Per Selldén, tidigare exploateringsingenjör
• Susanna Almqvist, nuvarande exploateringsingenjör 
• Andreas Jansson, tidigare gatu- och trafikingenjör
• Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör
• Sara Borglin, NSVA

SAMHÄLLSBYGGNAD

Henrik Eliasson   Olof Selldén
Planarkitekt    Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN



 

 
 

 

Detaljplan för  

Sunnan 10 m.fl.  
i Torekov, Båstads kommun, Skåne län  
 

Granskningsutlåtande 
 

Redogörelse för granskningen 

Planförfarande 

Ärendet handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 6§ 
(PBL 2010:900). Endast skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda och 
som inlämnats senast under granskningstiden kan åberopa rätten att överklaga 
beslut att anta en detaljplan, enligt PBL 13 kap 11§.  

Granskning 

Granskning har enligt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 § 184 
genomförts under tiden 2018-10-09 till 2018-11-06. Sakägare, boende, myndigheter 
med flera har beretts tillfälle att yttra sig. Planförslaget har under granskningstiden 
funnits tillgängligt på kommunhuset i Båstad, biblioteket i Torekov samt på 
kommunens hemsida.  

Totalt har 46 yttranden inkommit varav 6 stycken från myndigheter, 5 stycken från 
sakägare, samt 35 stycken från ej besvärsberättigade. Av dessa 35 yttranden har 28 
enbart framfört att de håller med om innehållet i ett av de övriga inskickade 
yttrandena. Synpunkter på planförslaget berörde i huvudsak: 

• ÖP/FÖP 
• Kulturmiljö 
• Markanvändning 
• Karaktär/utformning 
• Verksamheterna vid torget 
• Buller, trafik och parkeringar 
• Markföroreningar 
• Dagvatten 
• VA 
• Markanvisning 
• Planprocessen 

I detta granskningsutlåtande bemöts först alla yttranden från myndigheter m.fl. och 
därefter resterande synpunkter ämnesvis. Synpunkter som inte tillgodoses 
motiveras under respektive kommentar. Övriga frågor och synpunkter som inte har 
med detaljplanen att göra redovisas inte i granskningsutlåtandet men 
vidarebefordras till berörd förvaltning/ansvarsområde. Samtliga inkomna 
yttranden finns tillgängliga hos Båstads kommun. Synpunkter inkomna under 
samrådsskedet redovisas i separat samrådsredogörelse.  
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Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen 

Redogörelse för ärendet 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fler helårsboenden i 
Torekov genom att utveckla Torekovs centrum med torgbildningar och handelsstråk 
samt byggnation av enbostadshus och flerbostadshus som vänder sig till alla 
åldersgrupper. Torekovs centrum är idag uppdelat mellan torget och den gamla 
fabriken. Vid torget finns en ICA-butik, en verksamhetslokal samt en bensinmack. I 
den gamla fabriken finns post, systembolag och andra verksamheter etablerade. I 
planen knyts dessa båda centrumnoder samman och möjliggör att Torekovs 
centrum kan fortsätta utvecklas. Planområdet ligger i Torekov och är cirka 20 000 
m2 stort. Kommunen tar fram planförslaget med normalt förfarande. För området 
gäller översiktsplan från 2008 samt fördjupad översiktsplan för Torekov från 2007. 
Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i MB 6 kap 11-18 §§ och PBL 4 kap 34 §. 

Länsstyrelsens formella synpunkter 
Hälsa och säkerhet - buller 
Trafikmätningen som kommunen har gjort visar att riktvärden för ekvivalent 
ljudnivå klaras men att maximal ljudnivå kommer att överskridas. För att klara 
bullerkraven ska bebyggelsens utformning och placering enligt planhandlingarna 
göras vid bygglovsskedet och därför anser kommunen att plankartan inte ska 
kompletteras med bestämmelser gällande åtgärder mot buller. Länsstyrelsen anser 
fortfarande att en mer detaljerad bullerberäkning bör göras. Länsstyrelsen bedömer 
att det inte är möjligt att pröva områdets lämplighet för föreslagen bebyggelse utan 
en sådan redovisning och nödvändiga bestämmelser. Utifrån den nya skrivningen 4 
kap 33a § PBL samt utifrån kommunens trafikmätning menar Länsstyrelsen att 
planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller. Detta ska redovisas både vid bostadsbyggnadens fasad och vid 
uteplats. Det behöver också framgå av planhandlingen vilka åtgärder som krävs för 
att möjliggöra bebyggelsen och dessa åtgärder blir planens förutsättningar. 
Tillsynsmyndigheten, det vill säga kommunens, möjlighet att i efterhand ställa krav 
på verksamhetsutövaren har förändrats i och med införandet av den nya 
bullerförordningen. 

Hälsa och säkerhet – markföroreningar 
Länsstyrelsen konstaterar att frågan om markföroreningar inte har utretts och 
redovisats tillfredsställande gällande bensinstationen och anser fortfarande att en 
markundersökning bör göras för att kartlägga föroreningssituationen för 
planområdet. Det ska av planhandlingarna och utredning framgå vilka 
markföroreningar som är aktuella inom området och vilka efterbehandlingar som 
krävs för att göra marken lämplig för ändamålet, vilket saknas. Av planhandlingarna 
framkommer det inget om vilka föroreningar som uppkommit efter 2006 när 
bensinstationen flyttade till nuvarande plats. Länsstyrelsens hållning är att markens 
lämplighet ska vara helt utredd i planskedet och om så krävs ska villkor för att 
säkerställa markens lämplighet finnas enligt 4 kap 14 § PBL. För att använda 
bestämmelsen i 4 kap. 14 § punkt 4 PBL ska det vara säkerställt att marken genom 
avhjälpandeåtgärder blir lämplig för sitt ändamål, samt att avhjälpandeåtgärderna 
är realistiska och genomförbara. Villkoret måste därför föregås av en utredning som 
visar på att olika efterbehandlingsåtgärder är tillräckliga för att göra marken lämplig 
för sitt ändamål. 
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Länsstyrelsens bedömning 
Mot bakgrund av att det finns brister i handlingarna kan Länsstyrelsen komma att 
kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan ytterligare 
kompletteringar och förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet 
gällande buller och markföroreningar. 

Kommentar:  

Buller 
En bullerutredning har tagits fram efter granskningen. Beräkningarna visar att för de 
två planerade byggnaderna som har uteplats mot Litorinavägen kommer riktvärdena 
överskridas med ett par decibel. Likaså kommer ljudnivåerna på eventuella balkonger 
på trevåningshuset i nordost att överskrida riktvärdet närmast Litorinavägen.  

För att klara riktvärde vid de två uteplatserna närmast Litorinavägen föreslår 
bullerutredningen att ett 1 meter högt bullerplank (eller mur) byggs i tomtgräns mot 
Litorinavägen. Bullerskyddet behöver också svänga söderut en bit längs tomtgräns i 
sydväst. För att klara riktvärdet vid balkongerna närmast Litorinavägen vid 
trevåningshuset i nordost föreslås att balkongerna glasas in i riktning mot vägen och 
även en bit söderut på balkongernas sydvästra del. Detaljplanen kompletteras med en 
utökad beskrivning av bullersituationen samt med planbestämmelse att bullerskydd 
ska anordnas så att gällande riktlinjer för buller uppfylls för bostäderna.  

Markföroreningar 
En miljöteknisk markundersökning har tagits fram efter granskningen och resultatet 
visar att det inte bedöms finnas någon föroreningssituation på fastigheten. Av de sex 
analyserade proven var det enbart ett prov som marginellt överskred riktvärdet på 
PAH-H för känslig markanvändning (KM). Uppmätt halt låg på 1,6 mg/kg TS jämfört 
med KM som är satt till 1 mg/kg TS. Inga andra parametrar överskred riktvärdet för 
KM. Uppmätt halt av PAH-H är inte förvånande då området är trafikerat samt innehar 
en bensinstation. Den representativa halten ligger högst troligt under KM varför det 
inte bedöms föreligga någon risk för människors hälsa eller miljön. Detaljplanen 
reglerar dessutom att större delen av området kommer bli parkeringsplats inklusive 
punkten som påvisat halter av PAH-H över KM. Detaljplanen kompletteras med en 
utökad beskrivning av föroreningssituationen. Planbestämmelsen ”a” behålls 
oförändrad även om undersökningen visar att samtliga punkter som planläggs för 
bostäder klarar riktvärdena för känslig markanvändning. Planbestämmelsen blir i det 
här fallet ett förtydligande att bostäder inte tillåts inom skyddsavståndet samt att 
verksamhetsutövaren måste tillse att marken återställs till ursprungligt skick när 
bensinmacken har flyttat.  

 

Lantmäterimyndigheten  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen skulle kunna förbättras: 

Plankartan 
På plankartan finns det endast koordinatangivelser i en riktning. 

Inom planområdet finns en ledningsrätt för teleledningar, 1168-511.1. I den 
sydvästra delen av Sunnan 10 kan den utökade byggrätten eventuellt inkräkta på 
ledningsrättsområdet. För att medge fastighetsbildning behöver ledningsrätten i 
sådana fall omprövas i en lantmäteriförrättning. 

Kommentar: Plankartan uppdateras med fler koordinatangivelser.  
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I jämförelse med gällande detaljplan så har byggrätten utökats i planförslaget, detta 
med anledning av att användningsgränsen har anpassats efter den befintliga 
byggnadsfasaden. Den sydvästra delen som lantmäterimyndigheten hänvisar till utgör 
ICA-butikens entrédel varpå eventuell inkräktning på ledningsrättsområdet isåfall 
redan har skett i samband med denna utbyggnad.  

 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) framför följande:  

• På sidan 18 under rubriken utformning föreslås att gatan ska höjas upp till 
samma nivå som torget för att begränsa tillgängligheten för bilar. NSVA 
rekommenderar att gator och GC-vägar höjdsätts så att de ligger lägre än 
omgivande fastigheter så att dagvatten kan rinna av ytledes, och ha säkra 
ställen att ta vägen till, vid extrema regn. Ska delar av gatan ligga högre bör 
detta stämmas av med NSVA och lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa att 
dagvatten kan avledas på ett säkert sätt. 

• Dagvatten planeras att avledas i en öppen lösning i den lägre belägna delen 
mellan den nya bostadsbebyggelsen. För att säkerställa att byggnaderna 
placeras på ett sådant sätt att dagvatten inte riskerar att skada dem vid extrem 
nederbörd bör byggnadernas höjdsättning regleras i detaljplanen. Färdig 
golvhöjd ska minst 0,3 m över slutlig gatunivå vilket även bör skrivas in 
plankartan. 

• Sidan 25, Vatten och spillvatten: Ändra till ”NSVA gör bedömningen att det finns 
kapacitet i ledningsnätet för att ansluta planområdet till vatten- och 
spillvattennätet”. 

• Sidan 25, Dagvatten: Ändra sista meningen till ”Genom att höjdsätta 
bostadsområdet så att färdig golvnivå för de nya husen ligger strax ovanför 
gatunivå samtidigt som man bevarar den lägre marken mellan husen kan man 
skapa utrymme för dagvatten motsvarande ett 100-årsregn”. 

I övrigt har NSVA inget att erinra. 

Kommentar: Upphöjning av gatan är ett förslag för att öka säkerheten och 
tillgängligheten för fotgängare i anslutning till torget. Exakt hur detta ska utformas 
kommer utredas under projekteringen. Om det visar sig att det påverkar avledningen 
negativt finns andra alternativ som också kan uppfylla syftet att öka säkerheten och 
tillgängligheten.  

Planbestämmelserna gällande nockhöjder är anpassade efter de hustyper som 
exploatörens arkitekt har ritat. Med färdig golvhöjd på 0,3 meter blir det trångt att få 
plats med dessa men det bör gå att göra någon justering så att det ändå ska gå att 
lösa utan att påverka tillåten nockhöjd. Då det är viktigt att höjdsättningen görs rätt 
för att klara 100-årsregn läggs planbestämmelsen till enligt NSVAs önskemål.  

Planbeskrivningen justeras i övrigt enligt NSVAs synpunkter.  

 

Region Skåne framför följande synpunkter: 

Båstads kommun och Skånetrafiken har sedan samrådet diskuterat 
busslinjedragningen och enats om en ny linjedragning för busslinje 505 och 523. 
Region Skåne vill dock vara tydliga med att det inte finns någon överenskommelse 
eller klartecken om att den förändrade linjedragningen kan, eller ska, genomföras 
till sommaren 2019.  
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I handläggningen av detta ärende har enheten för samhällsplanering och 
Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala utvecklingsnämndens 
beslut 2015-03-13, § 45. 

Kommentar: Kommunen är överens med Skånetrafiken angående den förändrade 
linjedragningen. Kommunen har inga synpunkter på när förändringen kan ske mer än 
att det vore önskvärt senast när tillkommande lägenheter är inflyttningsklara. Att 
handlingarna trots detta har uppgett sommaren 2019 baseras enbart på att 
Skånetrafiken själva föreslog detta. Om Skånetrafiken har ändrat sig gällande detta så 
tar kommunen bort det från handlingarna.  

Remissinstanser utan erinran 
Hyresgästföreningen Nordvästskåne  

Trafikverket  

Inkomna synpunkter redovisade ämnesvis 
I jämförelse med samrådsskedet så har antalet yttranden under granskningsskedet 
blivit färre. För ökad tydlighet behålls samma struktur som i samrådsredogörelsen 
med redovisning av frågor och synpunkter ämnesvis tillsammans med kommunens 
kommentarer på dessa. Samtliga yttranden finns tillgängliga hos Båstads kommun.  

 

ÖP/FÖP 

I ett yttrande hänvisas till nu gällande översiktsplan för Båstads kommun. Bland 
planeringsmålen på sidan 39 anges bland annat att man ska bygga inom och i 
omedelbar anslutning till befintliga tätorter eller småsamhällen och så långt är 
planförslaget i linje med översiktsplanen. Bland riktlinjerna anges också: "Bygg 
småskaligt. Traktens historia skall prägla områden och enskilda byggnader. 
Samhällena ska ha en gräns mot omgivande natur- och kulturlandskap." Aktuellt 
bebyggelseförslag anses inte vara småskaligt. 

På sidan 41, som inriktar sig mot historiskt intressanta delar av kommunen, anges 
som planeringsmål och riktlinjer följande: 

• ”Bevara historiskt intressanta miljöer. 

• Hög arkitektonisk kvalitet på ny bebyggelse. Respekt för platsen och 
sambandet. Tillkommande bebyggelse skall tillföra värden till omgivande 
byggnadstradition eller kulturlandskap. 

• Bygg med måttlig skala och volymer.”  

I den fördjupade översiktsplanen för Torekov anges att kvaliteter i den befintliga 
miljön ska tillvaratas och utvecklas. Vidare framgår det att viktiga utgångspunkter i 
FÖP bland annat är att möjliggöra en utveckling av Torekov och skapa nödvändigt 
underlag för tillgång till god lokal service genom att tillföra ny bebyggelse. I 
planbeskrivningen till det nu aktuella planförslaget framhålls att förslaget är 
förenligt med översiktsplanens intentioner vilket stämmer med att det möjliggör 
tillkommande bebyggelse. Planförslaget anses dock inte ta tillvara befintliga 
kvaliteter i den befintliga miljön. 

Bland målen i FÖP anges vidare "att tillkommande bebyggelse närmast gamla 
Torekov ges en skala som anknyter till traditionen." Detta mål anses inte uppfyllas i 
planförslaget. 
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På sidan 12 ges exempel i ord och illustration på hur grönytor och gaturum öster om 
Litorinavägen ska utformas med inspiration från gamla Torekov genom att 
gaturummen ska upplevas intima och byggas upp av gedigna material. Detta anser 
man inte heller har tagits hänsyn till i det aktuella planförslaget. 

Kommentar: Kommunen håller med om innehållet när det gäller den historiska delen 
av Torekov. Bebyggelsen vid aktuellt läge har en helt annan struktur än vad som 
beskrivs ovan där det absolut finns bebyggelse i traditionell stil men även bebyggelse 
anpassad efter sin tids ideal. Översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen är 
inte juridiskt bindande och i det här fallet anser kommunen att det kan vara motiverat 
att frångå äldre tiders byggnadsstruktur då läget med handel, service och 
kollektivtrafik medför att en högre exploateringsgrad väger tyngre än att bygga 
pastischer efter gamla tiders ideal. Utformningen av grönytor och gaturum med 
material etc. är inte motiverat att reglera i detaljplanen men det finns ett 
kvalitetsprogram som kommer ligga till grund för avtalsinnehåll där den typen av 
frågor kan regleras.  

 

Kulturmiljö 

I ett yttrande hänvisas det till Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Båstads 
kommun där Torekov tillhör "särskilt värdefulla kulturmiljöer - kulturmiljöstråk" 
(Per Albin-linjen). Följande motiv anges för bevarande: "Torekov bevarar 
karaktären av 1800-talets fiske- och sjöfartsamhälle. Den såväl i skala som i 
utformning väl bibehållna bebyggelsen är liksom gatunätet av hög kulturhistoriskt 
värde. Torekov har idag karaktären av turist- och badort. Badhuset är av betydelse 
för samhället.” I yttrandet anses det inte att planförslaget bygger vidare på denna 
karaktär med bebyggelse i en helt annan struktur. Vidare hänvisas det till 
planbeskrivningen sidan 21 som anger att planförslaget inte har någon påverkan på 
länsstyrelsens utpekade värdefulla kulturmiljöer då det inte finns några skyddsvärn 
inom planområdet. I yttrandet anser man att planförslaget har ett centralt läge i 
Torekov och en dominerande utformning vilket måste anses ha en mycket stark och 
negativ påverkan på länsstyrelsens utpekade områden. Kommunen bemöter 
synpunkterna om den dåliga anpassningen till Torekovs kulturmiljö med att 
området ligger utanför kulturmiljön och att den planerade bebyggelsen ansluter till 
omgivande bebyggelsestruktur uppförd under slutet av 1900-talet och början av 
2000-talet. Detta anses inte stämma då omgivande bebyggelse är i en respektive två 
våningar och den maximala nockhöjden på tvåvåningshusen är 7,5 meter. Att påstå 
att en anpassning skett är således vilseledande. 

Kommentar: Även kulturmiljöprogrammet beskriver den historiska delen av Torekov 
och kommunen vidhåller att detta inte är applicerbart för aktuellt planområde. Då det 
är länsstyrelsen som står bakom kulturmiljöprogrammet och de inte har framfört att 
aktuellt planförslag skulle påverka kulturmiljön finns det ingen anledning för 
kommunen att ifrågasätta länsstyrelsens bedömning.  

 

Markanvändning 

I ett flertal yttranden framförs synpunkter gällande markanvändningen i området 
med förslag på andra platser som avsedd bebyggelse kan uppföras istället. Det 
framförs att det finns brist på gemensamma ytor i Torekov och att det vore bättre 
med en lekpark eller boulebana i området istället för bostäder. Det framförs även att 
det behöver analyseras hur stort behovet är av fler hus i Torekov då allt fler hus står 
tomma, även på sommaren. Många anser inte att detaljplanen kommer lösa 
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problematiken som finns i Torekov då det även behövs arbetsplatser för att 
människor ska bosätta sig på orten. I ett yttrande framförs att det först borde göras 
en plan för hela byn där ytor säkerställs för allmänna ändamål respektive för 
bostäder. Först därefter bör en detaljplan göras för området vid ICA.  

I ett yttrande framförs att det är oklart hur cykelvägen längs med Litorinavägen ska 
utformas och om den ens får vara kvar samt att flytten av återvinningsanläggningen 
inte anses vara lämplig.  

Kommentar: Aktuellt läge är valt utifrån att där redan finns befintlig service, handel 
och kollektivtrafik och därmed är den mest lämpliga platsen för den här typen av 
bebyggelse. Att ersätta bostäderna med lekplats eller boulebana kommer inte öka 
antalet åretruntboende i Torekov. Det är dock möjligt att uppföra detta som ett 
komplement till bostäderna då den centrala ytan planläggs för allmänt ändamål. 
Kommunen håller med om problematiken som finns med att hus står tomma men kan 
inte lösa allt i en detaljplan utan där krävs andra initiativ också. Aktuellt planförslag 
möjliggör däremot både för arbetsplatser och bostäder i en form det råder brist på i 
Torekov vilket kommunen anser kan lösa problematiken till viss del. Det finns redan en 
plan för hela Torekov nämligen översiktsplanen samt den fördjupade översiktsplanen 
för Torekov. Dessa dokument beskriver Torekov på en övergripande nivå och pekar 
bland annat ut aktuellt område som lämpligt för förtätning. En revidering av 
översiktsplanen håller på att tas fram som kommer ersätta båda dessa planer.  

Cykelvägen längs med Litorinavägen kommer vara kvar och utformas enligt 
kvalitetsprogrammet, detta redogörs i planbeskrivningen. Det är inte möjligt att 
reglera detta i detaljplanen då den inte får styra mer än vad som är nödvändigt för att 
uppnå planens syfte. Kvalitetsprogrammet kommer dock ligga till grund för de avtal 
som kommer skrivas med exploatören innan detaljplanens antagande för att 
säkerställa detaljutformningen.  

Avsikten är att flytta återvinningsanläggningen till läget som föreslås i detaljplanen. 
Det är dock rimligt att anläggningen avskärmas från bostäderna vilket således 
kommer regleras i avtal. 

 

Karaktär/utformning 

Ett flertal yttranden framhäver att planerad byggnation inte bygger vidare på 
Torekovs karaktär och befintlig bebyggelsestruktur vilket leder till att idyllen av 
Torekov förstörs. Med hänvisning till planbeskrivning och illustrationskarta anses 
föreslagen byggnation kraftigt avvika från byggnadstraditionen i Torekov då 
byggnadshöjder, byggnadsutformning och den spridda placeringen av 
byggnadskropparna går stick i stäv med den befintliga strukturen. Det är inte heller 
önskvärt att skapa en stadsmässig karaktär så som den illustreras på sidan 21 i 
planbeskrivningen. I ett yttrande framförs oro för att turistnäringen kommer 
påverkas negativt om detaljplanen genomförs då turismen i Torekov till stor del 
baseras på attraktionen med småskalig bebyggelse och läget vid havet. Om 
planförslaget genomförs anses intrycket av Torekov försämras till det sämre. Istället 
föreslås att bebyggelseförslaget omarbetas till mer traditionell utformning med 
takvinklar på 45 grader, begränsad storlek på takkupor samt byggnadsplaceringar i 
mer slutna gårdsrum så att tillskottet av ny bebyggelse kan bidra till att Torekov 
bibehåller sin attraktion.  

I ett yttrande framförs att planförslagets 2,5 - 3-våningshus är bättre än tidigare 
föreslagna höga hus men att nu föreslagen bebyggelse fortfarande skulle bli 
väsentligt högre än omgivande byggnader. I det aktuella planförslaget tillåts en 
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totalhöjd på 10,2 meter och som begränsning av byggnadshöjden anges att 
takvinkeln måste vara minst 30 grader. Som jämförelse kan konstateras att det i 
planbestämmelserna för intilliggande plan (DP 1542) tillåts byggnader i två 
våningar med en nockhöjd på 7,5 meter och en byggnadshöjd på 5,0 meter. Det 
anges även att enstaka mindre kupor på max 1/4 av takets längd tillåts. Skillnaden i 
volym mellan byggnader enligt det nu aktuella planförslaget och den gällande 
planen för angränsande bebyggelse är stor. Totalhöjden 10,2 meter jämfört med 7,5 
meter ger en skillnad på 2,7 meter dvs. en hel våningshöjd vilket framgår av de enkla 
skisserna nedan. Någon begränsning av kupornas storlek ges inte. Eftersom inget 
gestaltningsprogram finns i planförslaget bör nockhöjd och byggnadshöjd för 
byggnaderna mot Litorinavägen sänkas och storleken på kupor begränsas t.ex. så att 
små kupor på högst 25 % av takets längd tillåts. 

 
Inskickad figur ovan visar skillnaden mellan regleringen av byggnadernas höjder i 
angränsande planområde, tillåtna höjder för radhusen enligt planbeteckningarna i 
nu aktuell plan och illustrationen av radhusen i planbeskrivningen. 
Planbeteckningarna för radhusen medger således en större volym än vad 
illustrationen visar. Det är därför missvisande att påstå att radhusen är avsedda att 
uppföras i 2,5 våningar när planen tillåter 3 våningar. 

Kommentar: Kommunen motsätter inte beskrivningen av Torekov som en idyll med en 
historisk bebyggelsestruktur. Kommunen vidhåller dock att aktuellt bebyggelseförslag 
skiljer sig från detta och är anpassat till den struktur som finns i den direkta 
omgivningen. Kommunen bedömer att den ”stadsmässiga karaktären” som illustraras 
på sidan 21 är en lämplig utformning av aktuellt område då läget med handel, service 
och kollektivtrafik motiverar en högre exploateringsgrad. Kommunen anser inte att 
detaljplanen kommer påverka turismen negativt då den attraktion som beskrivs finns 
längs med kusten och området runt hamnen men inte vid aktuellt planområde.  

I jämförelse med samrådsförslaget så har kommunen tagit hänsyn till inkomna 
yttranden och minskat våningsantalet och anpassat skalan till bebyggelsen i den 
direkta omgivningen. Det är riktigt att planbestämmelsernas formuleringar medför 
att även andra utformningar tillåts än vad som illustreras i planförslaget men 
exploatören har dock varit tydlig med att bebyggelsen som illustreras i 2,5 plan, där 
takkuporna placeras i linje med fasaden, är vad som avses uppföras när detaljplanen 
vinner laga kraft. Den viktigaste aspekten när det gäller anpassningen till 
omkringliggande bebyggelse är höjderna och eftersom byggnaderna ändå inte 
kommer bli högre än trevåningshusen mot torget anser inte kommunen att det finns 
anledning att ändra planbestämmelserna.  

 

Verksamheterna vid torget 

I ett yttrande framförs att det hade varit önskvärt med en beskrivning av hur 
planförslaget skulle påverka befintlig service om bebyggelsen utförs. Två viktiga 
servicefunktioner för alla Torekovbor är ICA och bensinmacken. Om ICA får 
försämrade villkor på grund av planförslagets påverkan på parkering, logistik, 
avfallshantering, entreförhållanden m.m. så kan det få förödande konsekvenser för 
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butiken. Skulle butiken behöva stänga tappar Torekov förutsättningar för såväl 
helårsboende som fritidsboende. Det framförs att bensinmacken har stor betydelse 
för boende och sjöfarten i Torekov men att det inte finns något förslag på vart 
macken ska omlokaliseras. Det är angeläget att den kommer till stånd på annan plats 
i nära anslutning till byn om den över huvud taget måste flyttas. Avslutningsvis 
framförs att det inte är möjligt att ta ställning till det framlagda planförslaget utan 
att denna viktiga plankonsekvens har redovisats. 

Synpunkter har även lämnats in separat för respektive verksamhetsutövare vid 
torget. ICA Sverige AB framför att de fortsatt invänder mot de delar i planförslaget 
som begränsar butikens verksamhet och framtida utveckling. Den största 
invändningen är mot parkeringsplatsernas placeringar och dess antal. ICA anser att 
läget på fel sida om entrén är en oacceptabel lösning som försvårar tillgängligheten 
till butiken. ICA framför att de bara kan erbjuda service till åretruntboende genom 
den försäljning som sker under juni, juli och augusti. ICA anser att ett försämrat läge 
på parkeringarna kommer leda till försäljningstapp vilket i sin tur motverkar 
detaljplanens syfte ”att säkra servicen och ett levande samhälle”. Situationen tvingar 
ICA Sverige AB att överväga om det i framtiden överhuvudtaget är möjligt att driva 
en ICA Nära-butik i Torekov om planändringen genomförs. ICA vill att parkeringen 
ska utformas med samma antal platser som idag och placeras i direkt anslutning till 
entrén. ICA framför att detta ingår i deras förhyrning och att det är felaktigt som 
granskningshandlingarna påstår att ICA inte har någon egen parkeringsyta för 
kunder. ICA anser även att påståendet att planförslaget optimerar placeringar och 
utformningar av parkeringsplatserna är felaktigt då platserna blir färre, i sämre 
lägen och för fler lokalhyresgäster. 

Även Jakobssons Bjäremäklaren AB framför synpunkter på planförslaget. Frågan om 
parkeringsplatser är angelägen för dem då de har 6 anställda som behöver 
parkering och som mest behövs minst en kundparkeringsplats per anställd för deras 
behov. Mäklaren anser att planförslaget har varit inriktat mot att lösa 
parkeringsplatserna för ICA och inte har beaktat mäklarens behov av 
parkeringsplatser. Vidare framförs att om parkeringsplatserna flyttas kan ICA även 
flytta sin entré men att detta då kommer strypa kundflödet förbi mäklaren vilket i 
förlängningen kan leda till att det blir svårt att driva mäklarverksamheten vidare. 
Angående flytten av byamacken framförs att det kan leda till ett minskat flöde till 
mäklaren då personer som tankar bilen även passar på att besöka mäklaren i 
samband med detta. Avslutningsvis framförs att byggnationen närmast mäklarens 
skyltfönster kan påverka ljusinsläppet vilket leder till hälsokonsekvenser på sikt.  

Synpunkter gällande byamacken har framförts av Torekov By AB (TBAB). TBAB 
syftar till att tillgodose drivmedel centralt i Torekov samt utveckla och driva andra 
samhällsnyttiga verksamheter i Torekov. TBAB framför att Båstads kommun under 
lång tid har arbetat med att stärka byarnas utvecklingsförmåga, bland annat genom 
renovering av samlingslokaler och bildande av byaråd. Genom ett samarbete mellan 
kommunledning, tjänstemän och Torekovs Byaråd flyttades macken till nuvarande 
plats 2006. När ägaren, Norsk Hydro, beslöt stänga macken 2008 gick byn samman 
och köpte macken i ett bolag och återstartade verksamheten 2009. Cirka 330 
privatpersoner, företag och föreningar äger gemensamt bolaget. Detta bolag arbetar 
sedan några år tillbaka med starkt stöd av sina ägare med samhällsfrågor och 
landsortsutveckling. Kommunledningen har genom sitt engagemang och sina beslut 
om macken visat sin vilja till att stödja Torekov som har kunnat behålla sin 
drivmedelsförsörjning och därmed också fått resurser att investera i byn. TBAB 
framför att samrådshandlingarna angav att exploatören erbjöd sig att bekosta flytt 
och efterbehandlingsåtgärder om byamacken gick med på detta. I 
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granskningshandlingarna går detta inte längre att utläsa varpå TBAB tolkar det som 
att erbjudandet har dragits tillbaka. TBAB framför vidare att 
granskningshandlingarna anger att macken avses flyttas till annan plats när 
arrendeavtalet löper ut 2024-06-01 och att verksamhetsutövaren (TBAB) ska 
bekosta flytten samt ansvara för att marken saneras. Denna förändring är avgörande 
för mackens kommande förutsättningar då TBAB inte har några resurser att bekosta 
flytt och sanering. TBAB står fast vid sina argument mot att flytta macken. TBAB 
framför även att de inte har fått några förslag dit macken kan omlokaliseras. Om 
macken inte kan omlokaliseras till ett centralt läge kommer detta med stor 
sannolikhet påverka försäljningen negativt varpå ett sådant alternativ troligtvis inte 
är aktuellt. Detta leder då till att de ekonomiska resurser som genom 
drivmedelsförsäljningen kommer Torekov och Bjäre till gagn kommer upphöra, i 
form av underhåll av grönytor och stränder, simskola, evenemang och infrastruktur 
(bryggor, gatubelysning, lekplatser). Genom en egen ekonomi, brett nätverk, täta 
samarbete, öppet byaråd och ett året-runt öppet bykontor har Torekov under nära 
två decennier byggt upp en stabil organisation som aktivt arbetar med utmaningar 
och fördelar en landsort bjuder. För en levande landsbygd behöver kommunens 
resurser förstärkas med ett lokalt engagemang och i bästa fall även lokala 
ekonomiska resurser.  

TBAB föreslår att detaljplanen ska arbetas om genom att först säkerställa befintliga 
verksamheters förutsättningar att fungera och utvecklas och därefter ta planeringen 
av nya bostäder när den första delen är säkerställd. Detta med anledning av 
detaljplanens syfte att "skapa förutsättningar för fler helårsboende i Torekov genom 
att utveckla Torekov centrum ..." då TBAB menar att förslaget inte ger goda 
förutsättningar att locka fler boende när befintlig samhällsservice i form av affär och 
bensinmack ges sämre förutsättningar. För att uppnå syftet framförs att 
detaljplanen delas i två delar där den första delen är en verksamhetsplan för 
befintliga verksamheters utveckling och den andra delen är en 
boendeutvecklingsplan då det finns en markyta som kan hantera ett flöde som 
fungerar under absolut högsäsong. I yttrandet framförs att TBAB vill ta över 
planarbetet genom att förvärva Båstad Sunnan Fastighets AB och göra om 
planarbetet enligt ovan. Det framförs även att TBAB är beredda att bekosta en del av 
planarbetet.  

Kommentar: Den huvudsakliga anledningen till att detaljplanen görs är att öka 
antalet åretruntboende i Torekov för att säkra den service som finns. Planförslaget 
medför att det blir en förändring men förändring är inte detsamma som försämring. 
Det är inte möjligt att behålla området precis som det ser ut idag och samtidigt 
förtäta. I planförslaget har en avvägning gjorts mellan enskilda och allmänna 
intressen för att få en så bra helhet som möjligt. Förändringarna innebär att befintliga 
parkeringar flyttas inom området och att bensinmacken på sikt flyttar till ett bättre 
lämpat läge. Kommunens ansvar är att planera utifrån vad som är bäst för samhället, i 
det här fallet innebär det en förändring men inte av sådan omfattning att befintliga 
verksamheter inte kan fortsätta bedrivas. Kommunens bedömning är att detta är 
rimliga åtgärder för att både säkra befintlig service och möjliggöra för fler 
åretruntboende i Torekov och således uppnå detaljplanens syfte. Angående frågan om 
bensinmackens läge så har kommunen försökt att diskutera frågan med Torekov By 
AB (TBAB) som arrenderar marken i dagsläget. Det finns alternativa placeringar för 
macken som även kan kompletteras med pumpar i hamnen för båtar men då TBAB 
inte har varit intresserade av någon annan placering än den nuvarande har 
kommunen istället valt att dela genomförandet av detaljplanen i två etapper så att 
bebyggelsen som ligger utanför skyddsområdet för bensinmacken kan uppföras i en 
första etapp och bebyggelsen inom skyddsområdet uppförs i den andra etappen när 
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bensinmacken har flyttats. När arrendeavtalet löper ut 2024 kommer då styrande 
politiker få avgöra om arrendet ska förlängas eller om det finns en alternativ 
placering dit macken kan flyttas. Om detta är möjligt att lösa då kommer detaljplanen 
bli möjlig att genomföra fullt ut. 

Det finns inget avtal som anger att ICA förhyr ett visst antal platser av kommunen. 
Kommunen äger marken där parkeringsplatserna finns och upplåter dessa för allmän 
parkering. Kommunen tycker det är viktigt att det finns parkeringsmöjligheter i 
området och möjliggör därför att ICA kan få ca 40 parkeringsplatser inom egen 
fastighet genom att utöka Sunnan 10. Detta medför även att avståndet mellan 
parkeringsplatserna längst bort och ICAs entré kommer bli kortare i planförslaget 
jämfört med i nuläget. Resterande allmänna parkeringsplatser kommer anordnas 
längs med befintliga gator så att antalet platser förblir oförändrat. Kommunen har 
även undersökt möjligheterna att utöka antalet parkeringsplatser i etapp 1 och genom 
en något förändrad disposition är det möjligt att få plats med 43 p-platser runt 
bensinmacken utöver de p-platser som tillskapas med utökningen av Sunnan 10. 
Detaljplanen kan inte styra vem som får nyttja dessa platser men däremot är det 
möjligt att styra detta med lokala trafikföreskrifter så det blir rotation på 
användandet av platserna. Illustrationskartan revideras med en tydligare redovisning 
av parkeringsplatserna i etapp 1.  

Det är förhållandevis få parkeringsplatser som behövs för mäklarens behov varpå 
kommunen bedömer att platserna som tillskapas längs med befintliga gator räcker för 
det behovet. En annan möjlighet är annars att göra en överenskommelse med ägaren 
till Sunnan 10 för ett antal platser bakom Sunnan 9. Kommunen bedömer inte att 
mäklarens verksamhet kommer påverkas oavsett om ICA väljer att flytta sin entré eller 
inte. Nuvarande entré ligger visserligen ut mot torget men flödet av kunder passerar 
inte mäklarens skyltfönster ändå. Kunder som är intresserade av mäklartjänster 
kommer komma om de är intresserade och då har det mindre betydelse var övriga 
verksamheters entréer placeras. Det finns även möjlighet att plocka bort träporten i 
det sydöstra hörnet av torget för att möjliggöra för ett flöde som inte finns idag. Det 
har gjorts en sol- och skuggstudie som visar att mäklarens skyltfönster inte nås av 
skuggor varken under sommarsolståndet eller under vårdagjämningen.  

TBAB har varit tydliga mot kommunen att de inte är intresserade av en flytt oavsett 
om denna bekostas av exploatören eller inte. Det har därmed ingen betydelse om det 
finns ett erbjudande eller inte då det ändå inte har förändrat TBABs inställning. 
Kommunen har med anledning av detta förtydligat att byamacken kan få finnas kvar 
åtminstone till arrendeavtalet upphör och att det därefter blir upp till då styrande 
politiker att avgöra om arredeavtalet ska förlängas eller om det är möjligt att hitta en 
alternativ placering för byamacken. Kommunen vidhåller fortsatt att detaljplanen kan 
uppnå syftet fullt ut först när byamacken flyttas och bedömer att bättre placeringar 
finns utmed infartslederna där det finns ett naturligt flöde av besökare och boende till 
Torekov. En sådan placering fångar även upp de turister som inte känner till orten 
utan bara besöker Torekov över dagen.  

 

Buller, trafik och parkeringar 

Fastighetsägare i direkt anslutning till planområdet framför att de redan i dagsläget 
besväras av godstransporter till ICA med både buller och avgaser, framförallt under 
juni-augusti. Fastighetsägarna framför att en flytt av kundparkeringen till läget längs 
med Litorinavägen skulle bidra till att en redan besvärande trafiksituation skulle 
försämras. Fastighetsägarna önskar därför att parkeringen läggs på annan plats.  
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Andra fastighetsägare framför att det kommer bli ökade störningar för dem, både 
under byggtiden och efter färdigställandet av byggnaderna med ökad tomtinsyn 
samt bli störda av den ökade trafiken. 

Kommentar: Kommunen bedömer inte att en ny parkeringsyta kommer påverka 
bullersituationen mer än vad den nuvarande inlastningen till ICA bidrar till. 
Anslutningen till parkeringen kommer dessutom bara fungera som antingen infart 
eller utfart vilket minskar störningarna jämfört med om det hade varit både in- och 
utfart på samma ställe.  

Som boende i ett centralt läge ingår att man får tåla vissa störningar. I det här fallet 
handlar det om en befintlig användning och en befintlig genomfartsgata där det redan 
förekommer viss störning med godstransporter etc. Kommunen bedömer inte att 
situationen kommer förändras avsevärt då det är en relativt liten exploatering som 
maximalt kan bidra till ca 55 nya lägenheter i båda etapperna. Planerad byggnation 
är något högre än omgivande bebyggelse men inte så pass att risken för insyn blir 
betydande. Enligt rättspraxis gäller även att man som närboende kan förvänta sig att 
centrala delar av tätorter förtätas vilket kan innebära bl.a. skymd sikt, skuggning och 
insyn, se t.ex. MÖD P 2029-18  

 
VA 

En boende i Torekov anser att befintliga vattenproblem måste lösas innan ny 
bebyggelse planeras och hänvisar till sommarens bevattningsförbud samt 
vattenreningsanläggningen som svämmade över och gjorde badvattnet otjänligt. 

Kommentar: Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) har framfört att planerad 
byggnation är så pass liten att det inte ska bidra till några problem för ledningsnätet. 
Att Torekov trots detta drabbades av bevattningsförbud och översvämmad 
reningsanläggning berodde främst på invånarnas höga vattenförbrukning i somras. 
För att undvika att problemen uppstår framöver är det viktigt att förändra 
mentaliteten och bli bättre på att hushålla med vattnet.  

 

Markanvisning 

Ett antal yttranden framför kritik mot kommunens markanvisning till den exploatör 
som bekostar planarbetet då de menar att kommunen förlorar rådigheten genom att 
inte genomföra projektet i egen regi. Det är visserligen positivt att 50% av 
lägenheterna kommer uppföras med hyresrätt men om kommunen hade genomfört 
projektet i egen regi hade det kunnat bli 100% hyresrätter.  

Kommentar: Anledningen till att kommunen har markanvisat området till 
exploatören beror på ursprunget till detaljplanen. I Leaderprojektet ”Torekov året 
runt” efterfrågades exploatörer som ville satsa på Torekov men varken Båstadhem 
eller någon annan visade något intresse för detta. Promus livsmedelsfastigheter, 
ägaren till ICAs fastighet Sunnan 10, hade dock gjort en förfrågan hos kommunen om 
att få utveckla Sunnan 10 varpå Promus blev tillfrågade av Leaderprojektet om de ville 
vara med och utveckla Torekov i ett större perspektiv. Promus förklarade sig villiga att 
satsa på detta och har varit med i projektet ända sedan dess.  

 

Planprocessen  

I ett flertal yttranden framförs att man vill överklaga detaljplanen och göra allt för 
att stoppa den. Det framförs även kritik mot kommunens avgränsning av 
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sakägarkretsen och hänvisar till PBL som anger att ägare till fast egendom i första 
hand räknas som sakägare men att även bostadsrättshavare, hyresgäster, 
lokalhyresgäster, arrendatorer som berörs av förslaget kan inkluderas i kretsen av 
besvärsberättigade. Med anledning av detta önskar de att kommunen innan beslut 
kompletterar listan med dem som har rätt att besvära sig med Torekov By AB, ICA 
Sverige AB samt eventuellt fler, vars verksamheter riskerar påverkas av den 
föreslagna detaljplanen. 

I ett yttrande påpekas det att genomförandetiden på 5 år innebär att bebyggelsen i 
etapp 2 blir osäker eftersom bensinmackens arrendetid går ut först 2024.  

Avslutningsvis framförs det att kommunens ambition att försöka hitta 
utvecklingsmöjligheter för Torekov är bra och att aktuellt läge kan vara lämpligt för 
förtätning om bättre hänsyn tas till ICA-affärens förutsättningar att driva sin 
verksamhet vad gäller parkering, lastning, lossning m.m. Planförslaget anses ha en 
för Torekov främmande skala med stadskaraktär så som den framställs på sidan 21 i 
planbeskrivningen. Planförslaget bör därför omarbetas så att den nya bebyggelsen 
anpassas till ortens karaktär. Utgångspunkten för omarbetningen bör baseras på 
tidigare dokument som har beslutats av kommunfullmäktige vilket bland annat 
innebär att nockhöjd och byggnadshöjd för byggnaderna mot Litorinavägen behöver 
sänkas. Om byggnadshöjden sätts till 5,5 meter, en 45-gradig takvinkel tillåts och 
storleken på kupor begränsas t.ex. så att små kupor på högst 25 % av takets längd 
tillåts så kan fortfarande radhusen uppföras i 2,5 våningar och en bättre anpassning 
ske till omgivande bebyggelse. Planbeteckningen bör inte ange 3-våningshus för 
radhusen. Ett omarbetat förslag behöver även redovisa var bensinmacken avses 
placeras. Sammanfattningsvis anser man att de omarbetningar som behöver ske 
innebär att ett nytt granskningsförslag behöver tas fram.  

Kommentar: Detaljplaneprocessen sker i enlighet med plan- och bygglagen 
(2010:900). Det är inte möjligt att överklaga en detaljplan under pågående 
planprocess utan det är först efter beslut om antagande som detta är möjligt.  

Kommunen står fast vid sin bedömning gällande sakägarkretsen då denna följer 
praxis. Syftet är inte att försämra situationen för befintliga hyresgäster utan tvärtom 
bidra till ökade möjligheter att bedriva verksamheter året om. Detaljplanen kommer 
innebära en förändring som bidrar till att antalet åretruntboende i Torekov kan öka. 
Kommunens ansvar är att se till vad som är bäst för helheten och i det här fallet 
innebär det ändrad placering på parkeringsplatser och bensinmack men inte på 
bekostnad av möjligheterna att bedriva verksamheterna vidare. Kommunen bedömer 
därmed att dessa förändringar är den bästa lösningen för helheten så att 
detaljplanens syfte uppnås.  

Genomförandetiden räknas från den dag detaljplanen vinner laga kraft, 5 år bedöms 
som en rimlig tid för detta. Efter genomförandetiden har gått ut fortsätter 
detaljplanens bestämmelser att gälla fram till dess att detaljplanen ändras eller 
upphävs. Eftersom kommunen har planmonopol är risken för detta liten.  

Kommunen gör bara redaktionella ändringar efter granskningen varpå en förnyad 
granskning inte behöver genomföras.  
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Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
Plankarta och illustrationskarta 
• Planbestämmelse läggs till om att bullerskydd ska anordnas så att gällande 

riktlinjer för buller uppfylls för bostäderna.  
• För att området ska klara av ett 100-årsregn läggs en planbestämmelse till om 

att lägsta höjd på färdigt golv ska vara minst 0,3 meter över anslutande 
gatunivå. De tillåtna nockhöjderna lämnas dock oförändrade.  

• Illustrationskartan revideras med en tydligare redovisning av 
parkeringsplatserna i etapp 1.  

• Plankarta och illustrationskarta uppdateras med fler koordinatangivelser. 

Planbeskrivning 
• Efter granskningen har både en bullerutredning och miljöteknisk 

markundersökning tagits fram. Planbeskrivningen kompletteras med en utökad 
beskrivning av buller- respektive föroreningssituationen.  

• Planbeskrivningen justeras enligt synpunkter från NSVA och Skånetrafiken.  

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.  

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

Myndigheter m.fl.  
Bjäre Kraft 
Hyresgästföreningen Nordvästskåne 
Lantmäterimyndigheten 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 
Region Skåne 
Skanova 
Trafikverket 
 
Sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägaren till Nordan 1 
Ägaren till Pricken 7 
Ägaren till Sunnan 9 
Ägaren till Vitlingen 16 
Ägaren till Vitlingen 17 
Ägaren till Ålen 1 
Ägarna till Ålen 2 
Ägarna till Ålen 3 
Ägaren till Ålen 4 
Ägaren till Ålen 5 
Ägaren till Ålen 6 
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Ej besvärsberättigade 
Föreningen Torekovs Gamla Skola 
ICA Sverige AB/Torekovs Matmarknad AB 
Torekov By AB 
Torekov Byaråd 
Torekovs Hembygds- och Sjöfartsmuseum 
Torekov Solsidan Samfällighetsförening 
Torekovs Turist och Badförening 
Ägaren till Br 8 Bostadsrättsföreningen Kattegatt 
Ägaren till Dörjen 3, Garnet 4 och 11 
En delägare till Brunnen 8  
Ägaren till Dörjen 4 
Ägarna till Fladen 5, 6 och 7 
Ägarna till Flundran 6 
Ägaren till Häradsskär 2 
En delägare till Kattegatt 26 
En delägare till Kattegatt 26 
Ägarna till Koljan 2 
Ägarna till Koljan 3 
En delägare till Koljan 5 
En delägare till Koljan 5 
Ägarna till Koljan 10 
Ägaren till Koljan 11 
Ägarna till Koljan 17 
Ägarna till Koljan 21 
Ägarna till Koljan 23 
Ägarna till Kobben 2 
Ägaren till Kobben 9 
Ägarna till Krabban 16 
Ägaren till Krabban 20 
En delägare till Kroken 12 
En delägare till Kroken 12 
Ägaren till Kullen 4 
Ägaren till Kupan 4 och 6 
Ägarna till Kupan 7 samt Gibraltar 3 och 4 
Ägaren till Kupan 8 
Ägarna till Lunden 4, Påarp 10:44 samt del av Svenstorp 24:1 
Ägaren till Morups Tånge 4 
En delägare till Måseskär 4 
En delägare till Måseskär 4 
Ägaren till Möllebacken 7 
Ägaren till Möllebacken 9 
Ägarna till Möllebacken 12 
Ägaren till Nordan 2 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2019-04-11 
 

16 (19) 

Ägaren till Näringen 7 
Ägarna till Ostan 7 
Ägarna till Perstorp 3:27 
Ägarna till Perstorp 3:135 
Ägaren till Pilken 9 
Ägaren till Planteringen 1 
Ägaren till Planteringen 4 
Ägarna till Påarp 7:33 
Ägaren till Påarp 7:55 
Ägaren till Påarp 10:46 
Ägarna till Påarp 17:34 
Ägaren till Sillen 9 
Ägaren till Sillen 11 
Ägaren till Sjöstjärnan 14 
Ägaren till Sjöstjärnan 17 
Ägarna till Stormen 8 och Lyckan 1 m.fl. 
Ägaren till Stormen 21 
Ägaren till Strandsnäckan 4 
Ägaren till Svenstorp 3:171 
En delägare till Svenstorp 27:8 
Ägarna till Svinbådan 3  
Ägaren till Toften 1 
Ägarna till Torekov 98:12, 98:11, Förste Bäck 8 och 13 
Ägarna till Torekov 98:61 
Ägaren till Torekov 98:62 
Ägaren till Torekov 98:89 
Ägaren till Torekov 98:123 
Ägarna till Torekov 98:127 
Ägarna till Torekov 98:131 
Ägarna till Torekov 98:141 
Ägarna till Utgrunden 3 
Ägaren till Varan 3:9 
Ägaren till Varan 7:22 
Ägarna till Varan 7:45 
Ägaren till Varan 7:62 
Ägaren till Varan 7:71 
Ägarna till Varan 7:144 
Ägarna till Varan 8:44 
Ägarna till Varan 8:53 
Ägaren till Varan 23:1 
Ägarna till Vitlingen 2 och 3 
Ägaren till Ydrehall 11 
Ägaren till en fastighet på Tunbyvägen 
Ägarna till Tunbyvägen 44 
Ägarna till Varegårdsvägen 2 
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En boende på Agardhsgatan 29B, Båstad 
Två boende på Anders Örnes väg 9 
En boende på Blåklintsvägen 9 
Två boende på Bläsingevägen 5 
En boende på Bläsingevägen 12 
Två boende på Bläsingevägen 14 
Två boende på Bläsingevägen 24 
Två boende på Båtsmansgatan 1 
En boende på Carl Gustafs väg 16, Malmö 
Två boende på Ekdahls Lycka 12A 
En boende på Ekdahls Lycka 45B 
En boende på Fågelsångsgatan 14 
En boende på Fågelsångsgatan 16 
Två boende på Fågelsångsgatan 27 
Två boende på Fågelsångsgatan 31 och 33 
En boende på Iggesundsvägen 68, Enskede 
En boende på Irisgatan 14D, Ängelholm 
En boende på Jungmansgatan 13 
En boende på Junkersgatan 14 
En boende på Kaptensgatan 20D 
En boende på Karlavägen 85, Stockholm 
En boende på Klavaslättsvägen 23 
En boende på Kompassgränd 9 
En boende på Kummingränd 12, Enebyberg 
En boende på Källrevägen 25 
En boende på Källrevägen 131 
En boende på Lilla Stenlid 30 
En boende på Lotsgatan 9 
En boende på Lundstens gata 7 
En boende på Lundstens gata 22 
En boende på Marinavägen 7 
Två boende på Marinavägen 16 
En boende på Matrosgatan 3 
En boende på Matrosgatan 3 
En boende på Möllaregatan 3B 
En boende på Möllaregatan 10 
En boende på Ofatsvägen 1 
Två boende på Ofatsvägen 2 
Två boende på Orskärsvägen 1 
Två boende på Påarpsvägen 40 
Två boende på Påarpsvägen 138 
Två boende på Ringaregatan 3 
Två boende på Rotalyckevägen 141 
En boende på S:ta Toras väg 28 och en boende på Tejstvägen 3 
En boende på Skepparegatan 18 
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En boende på Skolmästaregatan 2 
En boende på Skrattmåsvägen 3 
En boende på Slottsvägen 80, Täby 
En boende på Slättarödsvägen 10 
En boende på Smedjegatan 
En boende på Smedjegatan 6B 
Två boende på Smedjegatan 43 
Två boende på Tejstvägen 21 
En boende på Tunbyvägen 17 
Två boende på Vallmovägen 14 
En boende på Varegårdsvägen 5 
En boende på Varegårdsvägen 42 
En boende på Varegårdsvägen 101 
En boende på Vegaltsvägen 47 
Två boende på von Gegerfeltsväg 12 
Två boende på Ydrehallsgatan 2 
En boende på Örtagårdsvägen 2A 
En boende på Örtagårdsvägen 10 
En boende i Grevie 
En boende i Torekov 
En boende i Torekov 
Två boende i Torekov 
Två boende i Torekov 
Övriga privatpersoner (6 st) som inte har uppgett fastighetsbeteckning eller adress 

Underrättelse efter antagandet samt besvärshänvisning 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en be-
svärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner som 
berörs, samt de personer och organisationer som 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 
Ägaren till Nordan 1 
Ägaren till Pricken 7 
Ägaren till Sunnan 9 
Ägaren till Vitlingen 16 
Ägaren till Vitlingen 17 
Ägaren till Ålen 1 
Ägarna till Ålen 2 
Ägarna till Ålen 3 
Ägaren till Ålen 4 
Ägaren till Ålen 5 
Ägaren till Ålen 6 
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Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 
Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. godkänns för antagande.  

 

Båstad 2019-04-11 

 

 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2019-04-11 Till: KSAU  

Handläggare: Henrik Eliasson  

Dnr: B17-1013 

 
Detaljplan för del av Östra Karup 24:2  m.fl. - Beslut om granskning 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
1. Detaljplan för del av Östra Karup 24:2  m.fl. godkänns för granskning.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Samråd av detaljplan för del av Östra Karup 24:2  m.fl. har genomförts under tiden 2019-01-17 
till 2019-03-01. Den största förändringen efter samrådet är att antalet u-områden har mins-
kats ner med syftet att möjliggöra en ökad flexibilitet inom planområdet.  
 
Bakgrund 
Planbesked beviljades av kommunstyrelsen 2017-11-08 § 251.  
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för restaurang och café som komplement till 
befintliga verksamheter i området. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för förtätning i 
området genom att justera exploateringsgrad och tillåtna höjder för bebyggelsen. Därutöver 
görs justeringar för att anpassa detaljplanen efter befintliga förhållanden, dvs. att anpassa 
gränserna mellan allmän platsmark och kvartersmark baserat på hur ytorna används i verklig-
heten. 
 
Aktuellt 
Samråd har genomförts under tiden 2019-01-17 till 2019-03-01 då sakägare, boende, myndig-
heter med flera har beretts tillfälle att yttra sig. Inkomna synpunkter har sammanställts och 
kommenterats i samrådsredogörelsen (bilaga 3). 
 
Den största förändringen efter samrådet är att antalet u-områden har minskats ner med syftet 
att möjliggöra en ökad flexibilitet inom planområdet.  
 
Övriga revideringar av planförslaget framgår av samrådsredogörelsen (bilaga 3).  
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Detaljplanen bidrar till att ett befintligt verksamhetsområde kan fortsätta utvecklas med både 
ökad byggrätt samt möjlighet till annan användning, i det här fallet restaurang och café. Detta 
är positivt för det lokala näringslivet och skapar nya arbetstillfällen.  
 

Ekonomi 
Planarbetet bekostas av exploatören.  
 
 
 
Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 
Planarkitekt 
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Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson och Henrik Eliasson – Samhällsbyggnad, Plan 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Plan- och illustrationskarta, 2019-04-11 
2. Planbeskrivning, 2019-04-11 
3. Samrådsredogörelse, 2019-04-11 

 



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

Huvudgata

GATA

1

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap 8 § 2

Industrigata

GATA

2

NaturområdeNATUR

1

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

Restaurang

C

1

CaféC

2

Tekniska anläggningar

E

Drivmedelsförsäljning

G

Detaljhandel utom handel med livsmedel

H

1

Odling

L

1

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Högsta totalhöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

0.0

Högsta totalhöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

Placering

p

1

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap 16 § 1

Utformning

Byggnad mot Hallandsvägen med fasad längre än 20 meter ska utföras med en bearbetning i

form av livförskjutning, relief, materialbyte och/eller färgsättning för att skapa variation och

motverka ett monotont intryck.,  4 kap 16 § 1

Tak ska vara av tegel eller utföras i röd, grön eller mörkgrå kulör,  4 kap 16 § 1

Skyltar får ej placeras på tak. Skyltar på fasad får ej nå högre än till byggnads takfot.

Komplementskyltar såsom stortavlor och skyltmaster får placeras med överkanten högst 7,5

meter över marken. Bildväxlande och blinkande skyltar tillåts ej.,  4 kap 16 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 16 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats,  4 kap 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen får laga kraft,  4 kap 21 §

Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet,  4 kap 15 § 3

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

Upplysningar

Detaljplanen är upprättad enligt PBL 2010:900
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B17-1013

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser samt illustrationskarta, 2019-04-11
• Planbeskrivning, 2019-04-11 (denna handling)
• Samrådsredogörelse, 2019-04-11
• Fastighetsförteckning, 2019-04
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2019-04

Följande handlingar ingår också och finns tillgängliga på kommunen:
• Behovsbedömning, 2018-04-04
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
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 standardförfarande 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 kan sammanfattas 
och kommenteras i en samrådsredogörelse, annars görs det i ett granskningsutlåtande efter gransk-
ningsskedet. 

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.

Här är vi nu!
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Båstad

Västra Karup Östra KarupTorekov

Hallands 
Väderö

Grevie

Förslöv

Båstads kommun

Översiktskarta
0 m 2000 m 4000 m

N

Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Östra Karup ca 6 km från Båstads centrum. Området omfattar delar av 
fastigheterna Östra Karup 24:2, 24:1, 21:18, 21:7, 6:1, Hemmeslöv 2:2 och 3:4 samt hela Hemmeslöv 
3:8, Östra Karup 21:6, 21:19, 24:3, 24:4, 24:5, 24:6, 24:7, 24:8 och 24:9. Planområdet är ca 14,5 
hektar (145 000 m2) stort. Marken består av ett befintligt verksamhetsområde som till största delen 
redan är ianspråktaget. Området avgränsas i princip på samma sätt som gällande detaljplan 1592 
med undantag av bostadsfastigheterna inom den detaljplanen. Se kartbild på nästa sida. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för restaurang och café som komplement till befintliga 
verksamheter i området. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för förtätning i området genom 
att justera exploateringsgrad och tillåtna höjder för bebyggelsen. Därutöver görs justeringar för att 
anpassa detaljplanen efter befintliga förhållanden. 

Planområdet ligger i Östra Karup och är cirka 14,5 hektar (145 000 m2) stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten Östra Karup 24:1 ägs av Båstads kommun. Resterande fastigheter inom planområdet 
är i privat ägo. 
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Planområdet omfattar verksamhetsområdet kallat Båstadporten i Östra Karup. Området regleras 
i detaljplan 1592 som vann laga kraft 2008-01-07. I planen möjliggörs för hantverk, småindustri, 
lager, handel (ej livsmedel) och kontor. Området är till största delen utbyggt och består främst av 
småindustri och handel. Det finns dock ett behov av utveckling av området med bl.a. restauranger 
och caféer vilket inte tillåts enligt gällande detaljplan. Detaljplanen har även begränsningar i 
tillåten exploateringsgrad och höjder vilket hindrar en fortsatt utveckling. För att på bästa sätt 
utnyttja marken och den befintliga infrastrukturen är den bästa lösningen att förtäta i området.  

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för restaurang och café som komplement till befintliga 
verksamheter i området. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för förtätning i området genom 
att justera exploateringsgrad och tillåtna höjder för bebyggelsen. Därutöver görs justeringar för 
att anpassa detaljplanen efter befintliga förhållanden, dvs. att anpassa gränserna mellan allmän 
platsmark och kvartersmark baserat på hur ytorna används i verkligheten. 

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Planområdet inom rödstreckad linje och omgivande fastigheter
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Planbesked för del av Östra Karup 24:2 m.fl. beviljades av Kommunstyrelsen 2017-11-08 § 251. 

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvändning 
ska utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges att Östra Karups 
verksamhetsområde är attraktiv för handelsetableringar och att befintliga verksamheter 
utgör exempel på hur tillverkning och lagerhållning kan kombineras med försäljning på plats. 
Översiktsplanen framhäver att handelsetableringar i första hand bör lokaliseras till tätortscentrum 
men då det av utrymmesskäl inte är möjligt bör lokaliseringen ske invid infartsvägar i tätorters 
utkant. Planen accepterar att infartsvägen mot Båstad från E6 är attraktiv för verksamheter och 
handel. Motorvägsavfarten vid Östra Karup är kommunens huvudsakliga motorvägsavfart med vad 
det betyder i bra biltillgänglighet och annonslägen. Handel och andra verksamheter konkurrerar 
här om marken men översiktsplanen trycker på att en kombination av handel och tillverkning 
bör prioriteras då sådana etableringar inte har samma negativa effekter på centrumhandeln som 
stormarknader har. Översiktsplanen konstaterar därmed att läget vid Östra Karup är lämpligt för en 
fortsatt expansion av den här typen av verksamheter. 

Båstads kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, i samrådshandlingen anges aktuellt 
område som ”Verksamheter oförändrad” med beskrivningen: Inom det befintliga verksamhetsområdet 
i Östra Karup finns möjlighet till förtätning och kan därigenom skapa möjligheter för företagsetablering 
eller expansion. Möjlighet att bredda handels- och serviceutbudet inom området kan skapa möjligheter 
att öka serviceutbudet inom tätorten.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. 

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Utsnitt från samrådsförslaget till ny översiktsplan med aktuellt planområde markerat som ”Verksamheter oförändrad”
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Detaljplan
Planområdets avgränsning följer i stort sett avgränsningen i gällande detaljplan 1592 som vann laga 
kraft 2008-01-07, undantaget är bostadsfastigheterna i den västra delen av planområdet. Detaljplan 
1592 har ingen genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för kvartersmarken är ”J1K” – 
Hantverk, småindustri och lager av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn 
till sundhet, brandsäkerhet och trevnad samt grossistverksamhet och/eller handel med skrymmande 
varor samt kontor. ”J1HK” – Hantverk och småindustri av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas 
olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad samt handel - ej livsmedel - och kontor. 
Slutligen anges bestämmelsen ”J2” – Småindustri och lager samt grossistverksamhet och/eller handel 
med skrymmande varor samt kontor. Högsta exploateringsgrad i bruttoarea per fastighetsarea varierar 
mellan 0,25 och 0,4.  Högsta totalhöjd varierar mellan 5,5 meter och 7,5 meter över marknivån. Inom 
två delar finns även regleringar med högsta totalhöjd i meter över nollplanet på +16,0 meter respektive 
+19,0 meter. Den allmänna platsmarken regleras med ”Huvudgata”, ”Industrigata”, ”Lokalgata” och 
”Park”. Runt kvartersmarken i den norra delen av detaljplanen anges ”pl” – Vegetationsgrupper eller 
-ridåer skall planteras enligt redovisning i illustrationsplan. Inom detaljplanen finns även ett flertal 
”u-områden” dvs. mark som ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

Öster om aktuellt planområde finns detaljplan 
1660 som vann laga kraft 2015-03-11. Syftet 
med planen var att möjliggöra för uppförande av 
lagerbyggnader. I samband med det planarbetet 
ersattes den östra delen av detaljplan 1592 som 
anger ”Huvudgata” och ”Park”. Skrafferad yta i 
bilden till höger visar den del av detaljplan 1592 
som upphävdes helt. 

Miljöprogram
Båstad kommuns miljö- och energiprogram 
2012-2022 anger mål och riktlinjer för en 
effektiv och hållbar energianvändning. 

Detaljplan 1660

Gällande detaljplan 1592 med aktuellt planområde inom rödstreckad linje
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planen berörs av riksintresse 
för det rörliga friluftslivet men bedöms inte påverka detta negativt då utpekandet av riksintresset 
framförallt syftar på Hallandsåsens natur- och kulturmiljöer.  

Riksintressen
Området ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet (Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande 
kustområden) enligt 4 kap 1,2 §§ Miljöbalken. Som grund till utpekandet av riksintresset anges bl.a. 
att området har särskilt goda förutsättningar för berikade upplevelser i natur och kulturmiljöer. 
Planförslaget bedöms inte innebära en påtaglig negativ inverkan på riksintresset då utpekandet 
framförallt syftar på Hallandsåsens natur- och kulturmiljöer. Aktuellt planområde har låga natur- och 
kulturvärden beläget precis intill infartsled och motorväg, planen anses därmed inte beröras av de 
värden som ligger till grund för utpekandet av riksintresset. Vidare saknar marken rekreationsvärden 
då planområdet består av ett befintligt verksamhetsområde. Planområdet är således otillgängligt 
vilket medför att dess betydelse för turismen och det rörliga friluftlivet därmed är begränsad. 

Miljökvalitetsmål
Planförslaget omfattas av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Riksdagens definition av 
miljökvalitetsmålet 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.” Planförslaget 
bedöms bidra till att miljökvalitetsmålet kan uppfyllas då projektet utgör en förtätning av ett befintligt 
verksamhetsområde 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 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 tillhandahålla aktuell information 
om föroreningsnivåerna. Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon. 
Båstads 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. Miljökvalitetsnormerna 
formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det 
vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk 
status. För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Eftersom 
det blir mycket svårt för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. Normerna 
har uppdaterats och fastställts under 2017.

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Planområdet berörs av grundvattenförekomsterna "Bjärehalvön" samt "Laholm". Vatten-
förekomsterna är under förändring och kommer delas upp i nya vattenförekomster. Aktuellt 
planområde kommer då att beröras av "Hallandsås" samt "Östra Karup-Våxtorp". Dessa 
vattenförekomster är ännu preliminära och saknar bedömningar om deras status. 

För Bjärehalvöns grundvattenförekomst finns dock bedömningen otillfredsställande kemisk 
status på grund av bekämpningsmedel och höga nitrathalter 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 bevattningsuttag utan tillstånd i kombination 
med avsaknaden av utredningar om den kvantitativa statusen. Laholms grundvattenförekomst har 
otillfredsställande kemiskt status men uppnår god kvantitativ status. 

Vattentäkt
Planområdet berörs i dagsläget inte av skyddsområde för vattentäkt. En revidering av skyddsområdet 
för Eskilstorps vattentäkt är dock på gång men är ännu inte fastställd. I förslaget hamnar aktuellt 
planområde huvudsakligen inom tertiär zon med undantag av en liten del i väster som hamnar inom 
sekundär zon.  

Syftet med skyddsområden för vattentäkter är att förhindra att vattnet i vattentäkterna förorenas. 
Vattenskyddsföreskrifterna anger vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas för att klara detta. 
Föreskrifterna innebär bland annat att vissa verksamheter och anläggningar är förbjudna, 
tillståndspliktiga eller kräver anmälan. Det kan till exempel gälla jord- och bergvärme, hantering av 
petroleumprodukter, anläggningsarbeten och schaktning.

Kommunens bedömning är att om vattenskyddsföreskrifterna följs kommer vattentäkten inte att 
påverkas av att denna plan genomförs. Planområdet är redan utbyggt och det finns hittills inget som 
tyder på att det försämrar vattnets kvalitet.

Vid exploatering måste stor omsorg läggas på att följa vattenskyddsföreskrifterna. Exploatören 
ansvarar för att söka de tillstånd som behövs. Även verksamhetsutövarna bör informeras om 
vattenskyddsföreskrifterna. Föreskrifterna för vattenskyddsområdet anger säkerhetsåtgärder för bl.a. 
hantering av brandfarliga varor, bekämpningsmedel, jordbruk, djurhållning, infiltrationsanläggningar, 
dagvatten, deponi och lagring av avfall, berg- och jordvärme, anläggning av vattenuttag. Information 
om aktuella skyddsföreskrifter och skyddsområden kan fås från NSVA.

Befintligt skyddsområde för Eskilstorps vattentäkt med rutig skraffering samt del av föreslaget skyddsområde med vågrätt 
skraffering. Uppdelningen mellan primär, sekundär och tertiär zon är ännu inte beslutad och redovisas därför inte.  
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Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd. Närmaste vattendrag är Östra Karupsbäcken som ligger ca 
200 meter öster om planområdet.

Behovsbedömning
Enligt plan- och bygglagen (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 miljökonsekvensbeskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:
• Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner
• Planen bedöms inte inverka på riksintresset för rörligt friluftsliv eftersom planen inte anses 

beröras av de värden som ligger till grund för utpekandet av riksintresset
• Ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för 

människors hälsa och säkerhet i förhållande till omgivningens påverkan. Ny bebyggelse närmast 
vägen kan snarare verka avskärmande och förbättra situationen för bakomliggande bebyggelse.

• 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

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

Länsstyrelsen har tagit del av behovsbedömningen och har ingen synpunkt på kommunens 
bedömning att planen inte medför betydande miljöpåverkan enligt 4 kap. 34 § PBL. 
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Bebyggelse
Historik 
Östra Karup är beläget precis invid E6:an i den nordöstra delen av Båstads kommun. Här finns 
kommunens äldsta kyrka som uppfördes redan under 1000-talet. Idag präglas byn av boende och 
jordbruk. 

Bostäder 
Bostadsbebyggelsen i Östra Karup ligger samlad söder om planområdet och består främst av 
friliggande villor. 

Kommersiell, offentlig och social service
I Östra Karup finns service i form av förskola, låg- och mellanstadieskola, bibliotek och äldreboende. 
Tidigare har det även funnits en livsmedelsbutik men den är numera nerlagd. 

Verksamheter
Östra Karups verksamhetsområde, även kallat Båstadporten, tillkom i början på 2000-talet och 
inrymmer både handel, tillverkning, bensinmack och liknande verksamheter. 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Mark och vegetation
Marken inom planområdet består av ett befintligt verksamhetsområde som i princip är helt utbyggt. 
Asfaltsytor dominerar i området men det finns en del inslag av växtlighet längs med Tomtaholmsvägen 
och Hallandsvägen (väg 115). Området är förhållandevis flackt och ligger på mellan 8 och 14 meter 
över havet. Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända 
inom området. Området har inte heller pekats ut som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens 
översiktsplan eller naturvårdsprogram. 

Verksamhetsområdet Båstadporten sett från väster
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Fornlämningar inom och i anslutning till planområdet. Källa: Riksantikvarieämbetet - Fornsök www.fmis.raa.se

Allmän plats
I gällande detaljplan (1592) utgör gatorna och grönytorna runt cirkulationsplatsen allmän plats. 
Grönytorna söder om Hallandsvägen (väg 115) ligger inom kvartersmark. 

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden och området berörs inte av strandskydd. Närmaste 
vattendrag är Östra Karupsbäcken ca 200 meter öster om planområdet. 

Avgränsningen av skyddsområdet för Eskilstorps vattentäkt ligger direkt nordväst om planområdet. 
En revidering av skyddsområdet är dock under utarbetande, i det förslag som finns kommer 
planområdet huvudsakligen hamna inom tertiär zon med undantag av en liten del i väster som 
hamnar inom sekundär zon.  

Översvämningsrisk
Marken norr om planområdet på andra sidan Hallandsvägen (väg 115) har tidigare drabbats av 
översvämningar och är relativt sankt. Aktuellt planområde ligger dock ett par meter högre och 
översvämningar är inte kända inom området.

Geotekniska förhållanden
En övergripande geoteknisk inventering visar att marken till största delen består av postglacial 
mellansand - grovsand. Ett mindre område i norr består av svämsediment, ler-silt.

För området föreligger låg radonrisk. 

Kulturmiljöer och fornlämningar
I Östra Karup finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är belägen inom planområdet, registrerad 
som Östra Karup 104:1. I området ska det tidigare ha funnits en boplats då diverse fynd av flinta 
har påträffats. En särskild utredning gjordes 2002 med två sökschakt. Sammantaget påträffades sex 
diffusa anläggningar och tre vattenavsatta kulturpåverkade lager. I kartan nedan visas fornlämningar 
inom och i anslutning till planområdet. 
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Gator och trafik
Planområdet är beläget direkt söder om Hallandsvägen (väg 115). E6:an är belägen ca 300 meter 
öster om planområdet. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) för väg 115 norr om planområdet uppgick år 
2017 till 5540 fordon. 

Parkering
Parkering till de olika verksamheterna sker inom respektive fastighet. 

Kollektivtrafik
Skånetrafiken och Hallandstrafiken trafikerar området via Viktor Ewalds väg. Närmaste hållplats är 
Östra Karup Affären belägen söder om planområdet. 

Båstads tågstation ligger ca 2 km väster om planområdet. 

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar sträcker sig utefter Viktor Ewalds väg mot Eskilstorp och därefter vidare mot 
Båstad. 

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
E.ONs gasledningar ansluter till ett flertal av fastigheterna inom planområdet. 

El, telefoni och bredband
Planområdet ingår i Södra Hallands Krafts koncessionsområde. Skanova och Bjäre Kraft har 
ledningar för telefoni respektive bredband utbyggt i området.  

Brandvattenförsörjning
En brandpost är placerad i mitten av Tomtaholmsvägen. NSVA kan inte garantera att tillräckligt flöde 
eller tryck finns i vattenledningsnätet vid varje enskilt tillfälle utan det kan påverkas av exempel-
vis vattenanvändning, driftavbrott och andra yttre faktorer. Enligt räddningstjänstens riktlinjer ska 
trycket ligga på 1200 l/min i industri- och verksamhetsområden. 

Dricks-, spill- och dagvatten
Delen av planområdet norr om Viktor Ewalds väg ligger inom verksamhetsområde för vatten, spill- 
och dagvatten. Delen söder om Viktor Ewalds väg omfattas bara av verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten. 

Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från 
exempelvis 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. 

Detaljplan 1592 korsas av ett flertal u-områden dvs. mark som ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 

Planområdet ingår delvis i båtnadsområde för Karups dikningsföretag nr 1 och 2, från år 1951 och 
1962. Dagvatten leds via ledningar och öppna diken och ansluter till Stensån i nordväst. 
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Utgångspunkter
Vid Båstadporten finns verksamhetsutövare som bedriver handel, tillverkning, bensinmack och 
liknande verksamheter. Största verksamhetsutövaren är Willab Garden som sedan 1996 har 
expanderat i omgångar. Byggrätten för Willab Gardens fastighet är i dagsläget fullt utnyttjad men 
det finns ett fortsatt behov av expansion. Dessutom finns önskemål om restaurang eller café för 
anställda och besökare vilket inte tillåts enligt gällande detaljplan. För övriga fastigheter inom 
planområdet finns det fortfarande expansionsmöjligheter men för att ta ett helhetsgrepp för hela 
området uppdateras detaljplanen för samtliga verksamheter. I övrigt görs även justeringar efter 
befintliga förhållanden så att de olika gränserna stämmer överens både i planen och i verkligheten.  

Planområdet är beläget i direkt anslutning till huvudinfarten till Båstad och det är därför viktigt att 
bebyggelsen anknyter till omgivningen och ges ett uttryck som bidrar till att skapa en god miljö. 

Bebyggelse
Användning 
Planförslaget syftar till att möjliggöra för en fortsatt expansion av befintliga verksamheter i området. 
Detta innefattar både utökad byggrätt samt även möjlighet till restaurang och café. För befintliga 
företag närmast Hallandsvägen (väg 115) är det större fokus på handel medan bakomliggande 
företag har större fokus på tillverkning, service etc. I detaljplaneförslaget återspeglas detta i att den 
huvudsakliga användningen inom respektive del är angiven antingen som ”H1” – Detaljhandel utom 
handel med livsmedel eller ”Z” – Verksamheter. Planförslaget medger dock samma användningar 
för samtliga delar så att det kan bli ett mer renodlat handels- eller verksamhetsområde i framtiden 
beroende på vilka behov som finns då. Undantaget från dessa bestämmelser är bensinstationen 
inom Östra Karup 24:9 där planförslaget anger ”G” – Drivmedelsförsäljning. Samtliga delar ges även 
bestämmelserna ”C1” – Restaurang och ”C2” – Café för att möjliggöra för komplement med restaurang 
och/eller café. Även dessa bestämmelser undantas för Östra Karup 24:9 då kompletterande handel 
och service i mindre omfattning ingår i bestämmelsen ”G” – Drivmedelsförsäljning. 

Precis som i gällande detaljplan 1592 kommer aktuellt planförslag inte tillåta livsmedelshandel då 
Båstadporten ska ha ett större fokus på sällanköpshandel jämfört med övriga handelsområden i 
kommunen. Detta hindrar inte att livsmedelshandel får finnas i Östra Karup, det möjliggörs bara 
inte i denna detaljplan bortsett från delen som planläggs med ”G” – Drivmedelsförsäljning där 
komplement med handel och service tillåts i mindre omfattning. Fastigheten Östra Karup 6:9 direkt 
söder om aktuellt planområde är obebyggd men all typ av handel tillåts där vilket därmed inkluderar 
livsmedelshandel. 

Till skillnad från gällande detaljplan 1592 anpassas gränserna i aktuellt planförslag till verkligheten. 
Detta innefattar både gator, cirkulationsplatsen och övriga asfalterade ytor i området. Exempelvis 
finns parkeringsplatser inom mark som är planlagd som ”Park”. Eftersom planområdet till största 
delen redan är utbyggt har användningsgränserna i planförslaget anpassats efter verklighetens 
gränser. Marken norr om cirkulationsplatsen är planlagd som Park i detaljplan 1592 men består i 
verkligheten av jordbruksmark. I aktuellt planförslag planläggs denna ytan därmed som "L1"– Odling. 

Placering 
Planområdet är till största delen redan bebyggt. För byggnaders placeringar gäller allmänt en 
anpassning till befintlig bebyggelsestruktur. I planförslaget regleras att byggnader ska placeras 
minst 4 meter från fastighetsgräns och i övrigt med prickad mark dvs. att marken inte får förses med 
byggnader. Anledningen till att marken prickas i vissa delar beror antingen på de skyddsavstånd som 
gäller för vägarna i anslutning eller för att det ligger ledningar i marken. Väg 115 är en större allmän 
väg där transporter av farligt gods sker och därför ska ett byggnadsfritt avstånd finnas närmast vägen. 

8. PLANFÖRSLAG
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Avståndet är anpassat till skyddsavståndet som finns i detaljplan 1592 och är ca 30 meter brett. Även 
för Viktor Ewalds väg, Tomtaholmsvägen och Flintvägen anpassas prickmarken efter avstånden som 
finns i detaljplan 1592. 

I illustrationen nedan visas hur området ser ut idag och exempel på möjliga utbyggnader markerade 
med rött och skraffering.  

Utformning
Bebyggelse i verksamhetsområden utgörs traditionellt av storskaliga byggnader utan större varia-
tion. Planområdet är beläget i ett exponerat läge i anslutning till huvudinfarten till Båstad och för att 
skapa en god miljö är det därför viktigt att storskaligheten motverkas. Willab Gardens nuvarande 
byggnader utgör här ett bra exempel på hur storskaligheten kan brytas ner till en mindre skala ge-
nom ett varierat fasaduttryck med både plåt, tegel och glas. När angränsande detaljplan 1660 togs 
fram infördes bestämmelse om att fasader längre än 20 meter ska utföras med en bearbetning i form 
av livförskjutning, relief, materialbyte och/eller färgsättning för att skapa variation och motverka ett 
monotont intryck. På så sätt skapas en mindre skala men tillåter samtidigt att mindre komplement-
byggnader kan uppföras som inte bidrar till det storskaliga intrycket. I aktuellt planförslag används 
denna bestämmelse men med justeringen att det bara gäller för byggnader mot Hallandsvägen (väg 
115). I planförslaget regleras även att tak ska vara av tegel eller utföras i röd, grön eller mörkgrå kulör 
i syfte att binda samman bebyggelsen och inte påverka landskapsbilden. För skyltar gäller att dessa 
ej får placeras på tak och ej nå högre än till byggnads takfot. Fristående skyltar såsom stortavlor och 
skyltmaster får placeras med överkanten högst 7,5 meter över marken. Generellt för samtliga skyltar 
gäller även att de inte får vara bildväxlande eller blinkande på grund av läget intill väg 115 och E6. 

Utformning av Willab Gardens befintliga lokaler i plåt, tegel och glas

Illustrationen visar ett exempel på hur området kan byggas ut i framtiden enligt detaljplanen
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Mark och vegetation
Området är befintligt och till största delen utbyggt. Den här typen av områden har ofta en hög 
andel hårdgjorda ytor med både byggnader och asfaltsytor. För aktuellt område finns dock en 
förhållandevis hög andel grönområden, framförallt längs med Hallandsvägen. Denna del utgörs av 
skyddsområdet för Hallandsvägen vilket hindrar att byggnader inte får placeras närmare vägen. 
Någon översvämningsproblematik är inte känd i området vilket tyder på att andelen hårdgjord 
mark fungerar för området. Infiltrationsmässigt har det ingen betydelse om marken är asfalterad 
eller bebyggd. Bestämmelsen om högsta exploateringgrad på mellan 0,25 och 0,4 i bruttoarea per 
fastighetsarea som finns i detaljplan 1592 tas bort i aktuellt planförslag. Däremot införs en ny 
bestämmelse om att marklov krävs för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. 
Denna möjlighet ges genom revideringen av 9 kap. 12 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) som 
trädde i kraft 2018-08-01. Dagvattensituationen fungerar idag men om en större andel mark 
behöver hårdgöras i framtiden kräver detta marklov. Marklov kan då beviljas under förutsättning 
att andra åtgärder vidtas som uppfyller samma fördröjnings/infiltrationsgrad som i dagsläget. 
Detaljplanen innehåller ingen bestämmelse om högsta exploateringsgrad, dock gäller fortsatt att 
respektive fastighet måste kunna lösa sitt eget parkeringsbehov inom fastigheten. Detta hindrar 
att parkeringsytor ersätts med byggnader om inte parkeringsbehovet kan lösas på annat sätt inom 
fastigheten. 

Exempel på dagvattenfördröjning inom planområdet, en möjlig åtgärd om mer mark behöver hårdgöras
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Allmän plats
Grönskan söder om cirkulationsplatsen samt i anslutning till den västra delen av Tomtaholmsvägen 
planläggs som NATUR och utgörs därmed av allmän platsmark. Övriga grönområden ligger inom 
kvartersmark. Andelen allmän platsmark i förhållande till kvartersmark kommer i princip vara 
oförändrad i planförslaget i jämförelse med detaljplan 1592. Undantaget från detta är de ställen där 
allmän platsmark har tagits i anspråk av verksamheterna, där har användningsgränserna anpassats 
efter den faktiska markanvändningen. 

Geotekniska förhållanden
Marken består till största delen av postglacial mellansand - grovsand. Med anledning av att planom-
rådet till största delen redan är bebyggt bedöms grundläggningsförhållandena vara goda.  

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Inom planområdet finns en fornlämning, registrerad som Östra Karup 104:1. I området ska det 
tidigare ha funnits en boplats då diverse fynd av flinta har påträffats. En särskild utredning gjordes 
2002 med två sökschakt. Sammantaget påträffades sex diffusa anläggningar och tre vattenavsatta 
kulturpåverkade lager. Området är redan bebyggt och några ytterligare arkeologiska insatser bedöms 
inte vara nödvändiga.  

Gator och trafik
Planförslaget medför inget behov av förändringar varken för vägnät eller för parkeringar. Huvudsyftet 
med detaljplanen är framförallt att möjliggöra för restaurang och café för anställda och besökare. 
Troligtvis kommer restaurang och café främst nyttjas av dem som redan har ärenden i området 
vilket medför att trafikmängderna kommer vara desamma som i dagsläget. Planförslaget möjliggör 
dock för en förlängning av Flintvägen österut om det någon gång i framtiden blir aktuellt med en 
fortsatt planläggning öster om aktuellt planområde. Det finns inga planer på det i dagsläget men en 
förlängning av gatan möjliggör för det. 

Precis som i detaljplan 1592 behålls utfartsförbuden mot Hallandsvägen och Viktor Ewalds väg så att 
anslutningarna till området är desamma som idag dvs. via Tomtaholmsvägen och Flintvägen. 

Parkering
Ytor för parkering påverkas inte utan ska lösas inom respektive fastighet.

Kollektivtrafik
Planförslaget har ingen direkt påverkan på befintlig kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget har ingen direkt påverkan på gång- och cykeltrafik. Tomtaholmsvägen har dock ett 
brett gaturum vilket möjliggör att gång- och cykelbana kan anläggas längs med vägen i framtiden om 
behovet uppstår. 

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller 
möjligheterna att uppfylla dessa. Att miljökvalitetsnormer för vatten har otillfredsställande status 
beror främst på jordbruket med bekämpningsmedel och höga nitrathalter. I samband med planens 
genomförande kommer verksamhetsområdet för dagvatten utökas till att omfatta hela planområdet, 
detaljplanen kan på så sätt bidra till att vattenkvalitén inte försämras. 
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Risk
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet. Hallands-
vägen (väg 115) är rekommenderad väg för transport av farligt gods. Då planområdet redan är ut-
byggt längs med Hallandsvägen anpassas avståndet efter befintliga byggnaders fasader samt av-
ståndet som finns i detaljplan 1592. Avståndet mellan vägen och byggnaderna är ca 30 meter vilket 
bedöms vara fullt tillräckligt som skyddsavstånd. 

Buller
Eftersom det finns bostäder i direkt anslutning till planområdet tillåts inte verksamheter som 
är störande för omgivningen. Området planläggs med ”Z” – Verksamheter vilket är en generell 
användningsbestämmelse för områden med service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, 
handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär. Gemensamt för 
samtliga ändamål är att deras omgivningspåverkan ska vara begränsad. 

Planförslaget bedöms inte bidra till någon större trafikökning jämfört med nuläget då besökare till 
restaurang och café troligen är samma som redan har ärenden i området. En ny användning kan 
visserligen bidra till en ökning av antalet godstransporter men det får i sammanhanget ses som 
marginellt. De stora bullerkällorna i området utgörs framförallt av Hallandsvägen (väg 115) i norr 
och E6 i öster. En förtätning av verksamhetsområdet kommer i det sammanhanget snarare fungera 
som en avskärmning från bullret mer än en bullerkälla i sig. 

Teknisk försörjning
Ledningar
I gällande detaljplan 1592 finns ett flertal ”u-områden” dvs. områden som reserverats för allmänna  
underjordiska ledningar. För att möjliggöra en ökad flexibilitet och frigöra mer byggbar mark avses 
ledningarna mellan Hallandsvägen och Tomtaholmsvägen flyttas till ett centralt u-område. Flytt av 
ledningar med ledningsrätt bekostas av exploatören. Ledningar utan ledningsrätt bekostas av led-
ningsägaren. 

Weum Gas har distributionsledningar för natur- och biogas med ledningsrätt 1278-1376.1 och 1278-
1376.2. Arbeten i anslutning till distributionsledningar för gas styrs av Energigasnormens regler 
(EGN). Där anges bland annat minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyg-
gelse samt närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. Plantering av träd bör 
ej ske närmare en gasledning än 2,5 meter. För att minska risken för skador på träd i samband med 
eventuella framtida arbeten med distributionsledningen rekommenderas att träd i närheten förses 
med rotskydd. Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare redan i tidigt pro-
jekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningarna.
 
Energiförsörjning
Gasnätet är utbyggt i området och möjlighet finns att ansluta byggnader till detta. Biogas/naturgas 
är ett effektivt energialternativ för att uppnå ekologisk hållbar utveckling och möjligheten finns även 
att kombinera olika energilösningar för att uppnå minskad klimatpåverkan. Båstad kommuns miljö- 
och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvändning.  

El, telefoni och bredband
El, telefoni och bredband kan anslutas till det befintliga ledningsnätet. 
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Dricks- och spillvatten
Ny bebyggelse kan anslutas till det befintliga ledningsnätet. 

Brandvattenförsörjning
En brandpost finns i mitten av Tomtaholmsvägen. NSVA kan inte garantera att tillräckligt flöde el-
ler tryck finns i vattenledningsnätet vid varje enskilt tillfälle utan det kan påverkas av exempelvis 
vattenanvändning, driftavbrott och andra yttre faktorer. Om en verksamhet behöver ett garanterat 
vattentryck eller flöde för att säkerställa den brandvattenförsörjning som krävs ska detta lösas med 
brandvattentankar eller liknande. Utformning ska ske i samråd med Räddningstjänsten.

Dagvatten
Planområdet ingår delvis i båtnadsområde för Karups dikningsföretag nr 1 och 2, från år 1951 
och 1962. Dagvatten leds via ledningar och öppna diken och ansluter till Stensån i nordväst. 
Eftersom Stensån inte uppnår god ekologisk status idag och att tillkommande dagvatten inte får 
försämra vattenkvaliteten i vattendraget bör oljeavskiljare eller motsvarande teknik användas inom 
planområdet. 

Planområdet är redan bebyggt och asfalterat och det finns ingen dagvattenproblematik i området 
i dagsläget. Så länge andelen hårdgjord mark i förhållande till genomsläpplig mark inte förändras 
bedöms inte problem med dagvatten uppstå. I syfte att tillse att andelen hårdgjord mark och 
genomsläpplig mark förblir oförändrad införs bestämmelse om att marklov krävs för markåtgärder 
som kan försämra markens genomsläpplighet. Marklov för åtgärder som förändrar andelarna 
hårdgjord mark och genomsläpplig mark kan beviljas under förutsättning att andra åtgärder vidtas 
som uppfyller samma fördröjnings/infiltrationsgrad som i dagsläget. 

I nuläget omfattas hela planområdet av verksamhetsområde för både vatten, spill- och dagvatten 
bortsett från den del som ligger söder om Viktor Ewalds väg som bara omfattas av verksamhetsom-
råde för vatten och spillvatten. I samband med planens genomförande avses verksamhetsområdet 
utökas så att hela planområdet omfattas av både vatten, spill- och dagvatten. 

Eskilstorps vattentäkt
Planområdet är i nuläget beläget utanför skyddsområdet för Eskilstorps vattentäkt. En revidering av 
skyddsområdet är dock under utarbetande och i förslaget hamnar aktuellt planområde huvudsakligen 
inom tertiär zon med undantag av en liten del i väster som hamnar inom sekundär zon. Kommunens 
bedömning är att om vattenskyddsföreskrifterna följs kommer vattentäkten inte att påverkas av att 
denna plan genomförs. Planområdet är redan utbyggt och det finns hittills inget som tyder på att det 
försämrar vattnets kvalitet. 

Vid exploatering måste stor omsorg läggas på att följa vattenskyddsföreskrifterna. Exploatören 
ansvarar för att söka de tillstånd som behövs samt att informera verksamhetsutövarna om 
vattenskyddsföreskrifterna. Föreskrifterna för vattenskyddsområdet anger säkerhetsåtgärder för bl.a. 
hantering av brandfarliga varor, bekämpningsmedel, jordbruk, djurhållning, infiltrationsanläggningar, 
dagvatten, deponi och lagring av avfall, berg- och jordvärme, anläggning av vattenuttag. Information 
om aktuella skyddsföreskrifter och skyddsområden kan fås från NSVA.
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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.

Planens syfte är att möjliggöra för restaurang och café som komplement till befintliga verksamheter i 
området. Troligtvis kommer dessa funktioner främst nyttjas av dem som redan har ärenden i området 
vilket medför att trafikmängderna kommer vara desamma som i dagsläget. Detaljplanen syftar även 
till att möjliggöra för förtätning i området. I gällande detaljplan begränsas exploateringsgraden till 
mellan 0,25 och 0,4 i bruttoarea per fastighetsarea vilket innebär att om en fastighet bebyggs till 
antingen 25% eller 40% i ett plan så hindrar gällande detaljplan att ytterligare våningsplan läggs 
till även om byggnadsarean och den yttre utformningen inte förändras. I planförslaget tas denna 
bestämmelse bort men då gäller att parkeringsbehovet fortsatt måste lösas inom respektive fastighet. 
Detta hindrar att parkeringsytor ersätts med byggnader om inte parkeringsbehovet kan lösas på 
annat sätt inom fastigheten. För att inte andelen genomsläpplig mark ska förändras införs även 
bestämmelse om att marklov krävs för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. 
Dagvattensituationen fungerar idag men om en större andel mark behöver hårdgöras i framtiden 
kräver detta marklov. Marklov kan då beviljas under förutsättning att andra åtgärder vidtas som 
uppfyller samma fördröjnings/infiltrationsgrad som i dagsläget. I övrigt gäller samma skyddsavstånd 
som finns i gällande detaljplan vilket hindrar att bebyggelse placeras närmare Hallandsvägen, Viktor 
Ewalds väg, Tomtaholmsvägen samt Flintvägen än vad som tillåts i gällande detaljplan. 

Området ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet (Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande 
kustområden) enligt 4 kap 1,2 §§ Miljöbalken. Planförslaget bedöms inte innebära en påtaglig 
negativ inverkan på riksintresset då utpekandet framförallt syftar på Hallandsåsens natur- och 
kulturmiljöer. Aktuellt planområde har låga natur- och kulturvärden beläget precis intill infartsled 
och motorväg, planen anses därmed inte beröras av de värden som ligger till grund för utpekandet 
av riksintresset. Vidare saknar marken rekreationsvärden då planområdet består av ett befintligt 
verksamhetsområde. Planområdet är dessutom otillgängligt vilket medför att dess betydelse för 
turismen och det rörliga friluftlivet därmed är begränsad. 

Inom planområdet finns en fornlämning, registrerad som Östra Karup 104:1. Då området redan är 
bebyggt bedöms ytterligare arkeologiska insatser inte vara nödvändiga.  

Planområdet berörs i dagsläget inte av skyddsområde för vattentäkt. En revidering av skyddsområdet 
för Eskilstorps vattentäkt är dock på gång men är ännu inte fastställd. I förslaget hamnar aktuellt 
planområde huvudsakligen inom tertiär zon med undantag av en liten del i väster som hamnar 
inom sekundär zon. Kommunens bedömning är att om vattenskyddsföreskrifterna följs kommer 
vattentäkten inte att påverkas av att denna plan genomförs. Planområdet är redan utbyggt och det 
finns hittills inget som tyder på att det försämrar vattnets kvalitet.

Planförslaget möjliggör för en förlängning av Flintvägen österut om det någon gång i framtiden blir 
aktuellt med en fortsatt planläggning öster om aktuellt planområde. Det finns inga planer på det i 
dagsläget men en förlängning av gatan möjliggör för det. 

Socialt och ekonomiskt innebär en förtätning i detta läge att Båstad och det lokala näringslivet kan 
utvecklas med bl.a. fler arbetstillfällen. Detta framhävs även i kommunens översiktsplan, ÖP08. 

9. KONSEKVENSER
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Inledning
En genomförandebeskrivning syftar till att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. 

Planarbetet beräknas ske enligt följande tidplan:
Samråd   Första kvartalet 2019 
Granskning   Andra kvartalet 2019
Antagande   Tredje kvartalet 2019

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

Begreppet ”genomförandetid” innebär den tidsrymd inom vilken detaljplanen är tänkt att genomföras. 
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras, ersättas eller upphävas utan synnerliga skäl. 
Detaljplanens bestämmelser fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång men kan då 
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Markägoförhållanden
Båstads kommun äger fastigheten Östra Karup 24:1. Resterande fastigheter är i privat ägo. 

Huvudmannaskap
Inom planområdet råder enskilt huvudmannaskap vilket innebär att fastighetsägarna i området 
gemensamt ansvarar för anläggningar inom allmän plats. Det primära skälet till att huvudmannaskapet 
ska vara enskilt är att det råder enskilt huvudmannaskap i gällande detaljplan 1592 och i Östra Karup 
som helhet. En avvikande lösning inom aktuellt område skulle därmed ur ett allmänt drifts- och 
kostnadsperspektiv vara ofördelaktigt. 

Ansvarsfördelning
Vatten och avlopp Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)
El   Södra Hallands Kraft
Telefoni  Skanova
Bredband  Bjäre Kraft

Utförande
Allmän plats
Östra Karup ga:3 ansvarar för utbyggnad och iordningställande av anläggningar på allmän platsmark. 

Kvartersmark
Varje fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av anläggningar på kvartersmark. 

10. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
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Vatten, spill- och dagvatten
Båstads kommun är huvudman för VA inom planområdet och ansvarar genom Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp (NSVA) för att området ansluts till det kommunala vatten-, spill- och dagvattennätet. 
Verksamhetsområdet ska utökas så att hela planområdet omfattas av både vatten, spill- och 
dagvatten. 

Drift och underhåll
Allmän plats
Båstadportens samfällighetsförening, Östra Karup ga:3, ansvarar för drift och underhåll av allmän 
platsmark med undantag av Trafikverkets vägar. Naturmarken sydväst om Viktor Ewalds väg omfattas 
i dagsläget inte av någon av gemensamhetsanläggningarna i Östra Karup men en möjlig lösning är att 
utöka Östra Karup ga:3 till att även omfatta skötseln av dessa ytor. 

Kvartersmark 
Fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av egen kvartersmark. I det fall gemensamma 
anläggningar finns och gemensamhetsanläggning bildats genom förrättning regleras ansvaret med 
grund i det andelstal fastigheten givits i anläggningsförrättning. 

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar 125 581 m2 kvartersmark och 19 760 m2 allmän plats.

Fastighetsbildning
Befintliga fastighetsgränser inom planområdet stämmer inte helt överens med gränserna i 
verkligheten, det vill säga att gränserna inte stämmer överens med den faktiska markanvändningen. 
Eftersom planområdet till största delen redan är utbyggt har användningsgränserna i planförslaget 
anpassats efter verklighetens gränser. 

Fördelning mellan kvartersmark (blått) och allmän plats (rött)
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Gemensamhetsanläggning
Östra Karup ga:3 behöver omprövas med anledning av att gränserna för allmän plats respektive 
kvartersmark förändras. Naturmarken sydväst om Viktor Ewalds väg bör även inkluderas i samband 
med detta. Båstads kommun initierar omprövningen. 

Ledningsrätt
Inom planområdet finns ett flertal ledningar både med och utan ledningsrätt. Eventuella flyttningar 
eller andra åtgärder på ledningar med ledningsrätt ska bekostas av den part som anser sig ha fördel 
av åtgärden förutsatt att ledningsägaren medger detta. I det fall rättighet för ledningen saknas svarar 
ledningsägaren för flytt av ledningen. Samordning av ledningsflytt görs under projekteringen. 

För genomförandet av detaljplanen behöver ledningarna mellan Hallandsvägen och Tomtaholms-
vägen flyttas till ett centralt u-område. Av de berörda ledningsägarna så är det bara NSVA som har 
ledningsrätt för sina ledningar. NSVA planerar att flytta vatten- och tryckavloppsledning inom pla-
nområdet år 2022 för att kunna frigöra mer byggbar mark inom planområdet. Avtal ska tecknas 
mellan NSVA och Willab om fördelning av kostnader av ledningsflytten. I samband med det ska led-
ningsrätterna för VA-ledningar ses över, och de som inte är aktuella på grund av tidigare lednings-
omläggningar ska upphävas.

Södra Hallands Kraft och Skanova har också ledningar som behöver flyttas men då dessa ledningar 
saknar ledningsrätt får ledningsägarna bekosta dessa åtgärder. 

Övriga rättigheter
Inom planområdet finns avtalsservitut och officialservitut för vattenledning, avlopp, vattentäkt, 
källa, dike, utrymme, gångväg, cykeltrafik och väg.

Tekniska frågor
Gator och trafik
Detaljplanen föranleder inga åtgärder på befintligt vägnät då området redan är utbyggt. Angöring 
till de olika fastigheterna kommer även fortsättningsvis ske via Tomtaholmsvägen, Flintvägen samt 
Viktor Ewalds väg. 

Vatten och avlopp
Samtliga vattennyttigheter är utbyggda i området. Exploatören står för utbyggnad av VA på 
kvartersmark fram till anvisad anslutningspunkt i fastighetsgräns. Exploatören ansvarar också för 
att bidra till en hållbar dagvattenhantering i området genom att fördröja dagvatten från hårdgjorda 
ytor inom den egna fastigheten 

Brandvatten
Brandvattenförsörjning skall lösas inom området och bekostas av berörd fastighetsägare.

Vattenskyddsområde
Planområdet kommer eventuellt hamna inom  sekundärt eller tertiärt skyddsområde för Eskilstorps 
vattentäkt när detta är reviderat. Vid exploatering måste stor omsorg läggas på att följa vatten-
skyddsföreskrifterna. Exploatören ansvarar för att söka de tillstånd som behövs. 
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Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunen erhåller intäkter från försäljning av tillskapad kvartersmark. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Ekonomiska konsekvenser uppstår för berörda fastighetsägare i samband med marköverlåtelse, 
nyttjande och  fastighetsbildning.

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter tas ut enligt taxa. 

Avtal
Ett planavtal är upprättat mellan fastighetsägaren till Östra Karup 24:2 och Båstads kommun i vilket 
kostnader för framtagandet av detaljplanen, grundkarta, fastighetsförteckning samt eventuella 
tillkommande utredningar regleras. Planavgift kommer därmed inte tas ut i samband med bygglov 
inom detaljplaneområdet. 
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Denna detaljplan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Efter granskningen sam-
manställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och små ändringar kan göras i planför-
slaget ifall det behövs. De som har lämnat synpunkter på planförslaget 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: 
• Alexander Ejwertz Johanzon, gatu- och trafikingenjör 
• Hans Paganus, projektingenjör
• Marie Eriksson, gatu- och parkchef
• Sara Borglin, VA-ingenjör NSVA
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör

SAMHÄLLSBYGGNAD

Henrik Eliasson     Olof Selldén    
Planarkitekt     Planchef 

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN



 

 
 

 

 

Detaljplan för  

Del av Östra Karup 24:2 m.fl. 
Båstadporten 
i Östra Karup, Båstads kommun, Skåne län 
 

Samrådsredogörelse  
 

Detaljplaneförslaget för del av Östra Karup 24:2 m.fl. har varit utsänt för samråd 
under tiden 2019-01-17 till 2019-03-01 för att ge sakägare, boende, myndigheter 
med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av 
Samhällsbyggnad, Plan i Båstads kommun. Planen handläggs med standardför-
farande enligt PBL 2010:900. I denna samrådsredogörelse sammanfattas och 
kommenteras de synpunkter som har lämnats in under samrådet.   

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
E.ON Energidistribution AB då planområdet inte berör deras koncessionsområde. 

Region Skåne har inga synpunkter utifrån det regionala utvecklingsansvaret. 

Östra Karups Byaråd som tycker det är bra att det möjliggörs för restaurang och 
café samt livsmedel i mindre skala på bensinstationen. 

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen  

Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 
kap. plan- och bygglagen (2010:900). 

Miljökvalitetsnormer för vatten/Risk för översvämning 
Av planbeskrivningen framgår att delen av planområdet norr om Viktor Ewalds väg 
idag ligger inom verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten, medan delen 
söder om Viktor Ewalds väg endast omfattas av verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten. Vidare framgår att Båstads kommun är huvudman för VA inom 
planområdet och ansvarar genom Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) för 
att området ansluts till det kommunala vatten-, spill- och dagvattennätet. 
Länsstyrelsen tolkar detta som att även området söder om Viktor Ewalds väg 
kommer att inbegripas av det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten 
framöver, men menar att detta behöver tydliggöras i kommande planhandlingar. 
Länsstyrelsen anser att kommunen omfattas av detta ansvar i de flesta fall där 
samlad bebyggelse för verksamheter och bostäder planeras. I det här fallet finns det 
dessutom planer på att det aktuella området ska ingå i skyddsområdet för 
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Eskilstorps vattentäkt, vars föreskrifter bland annat anger säkerhetsåtgärder för 
dagvattenhanteringen i området. Det kan mot bakgrund av ovanstående därför 
finnas skäl för länsstyrelsen att utöva tillsyn enligt 51 § lag om allmänna 
vattentjänster (2006:412) om verksamhetsområdet för dagvatten inte utvidgas. 

Av planbeskrivningen framgår att ett genomförande av planförslaget inte bedöms 
påverka några miljökvalitetsnormer eller möjligheterna att uppfylla dessa. 
Länsstyrelsen efterfrågar ett utvecklat resonemang som visar hur kommunen har 
landat i denna slutsats. 

Hälsa och säkerhet 
Risker – väg, farligt gods mm 
Planområdet gränsar till Väg 115 som är en rekommenderad väg för transport av 
farligt gods. Planförslaget säkerställer ett skyddsavstånd på cirka 30 meter från 
vägen där bebyggelse inte får uppföras. Avståndet är enligt planhandlingarna 
anpassat till skyddsavståndet som finns i den nu gällande detaljplanen. Planförslaget 
bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet. 
Länsstyrelsen menar att planhandlingarna behöver kompletteras så att det tydligare 
framgår varför det föreslagna skyddsavståndet fortsatt bedöms vara aktuellt och 
tillräckligt för att hantera de risker som är kopplade till transporterna av farligt gods 
på väg 115.  

Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet 
för sitt ändamål gällande enligt ovan så att det visas att platsen är lämplig för den 
förändring som föreslås har inte länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 
11 §§ PBL. 

Kommentar: Avsikten är att utöka verksamhetsområdet så att hela planområdet 
omfattas av vatten-, spill- och dagvatten. Planbeskrivningen förtydligas gällande 
detta.  

Planområdet berörs av grundvattenförekomsterna ”Bjärehalvön” samt ”Laholm”. 
Vattenförekomsterna kommer att förändras och delas upp i nya vattenförekomster. 
Kommunen har inte tidigare uppmärksammat detta men reviderar planhandlingarna 
utifrån denna förutsättning. Detta har dock mindre betydelse när det gäller 
miljökvalitetsnormerna för aktuellt planområde då orsaken till att MKN för vatten har 
otillfredsställande status främst beror på jordbruket med bekämpningsmedel och höga 
nitrathalter. Planen ska dock inte bidra till att vattenkvalitén försämras. Detta 
åstadkoms dels genom att verksamhetsområdet för dagvatten utökas till att omfatta 
hela planområdet och dels genom planbestämmelsen att marklov krävs för 
markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. Planförslaget möjliggör 
för utökad byggrätt men om markens genomsläpplighet försämras krävs 
kompensationsåtgärder så att dagvattensituationen inte ska påverkas. Planområdet 
omfattas i nuläget inte av skyddsområdet för Eskilstorps vattentäkt men en revidering 
är på gång varpå skyddsföreskrifterna med bl.a. rening och infiltration kommer 
säkerställas för framtiden.  

Planområdet omfattar ett befintligt verksamhetsområde som redan är bebyggt längs 
med väg 115. Att planen justeras för att möjliggöra restaurang och/eller café samt 
utökad byggrätt har ingen påverkan på de befintliga förhållandena med 
skyddsavståndet på ca 30 meter. Kommunen har även samrått planen med 
Trafikverket som ansvarar för detta. Då Trafikverket inte har haft några synpunkter 
gör kommunen samma bedömning som Trafikverket. Planbeskrivningen justeras med 
ett utökat resonemang gällande detta.  
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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. 

Plankartan 
Lantmäteriet anser att grundkartan kan tonas ner och teckenförklaringen för 
grundkartan bör uppdateras. T.ex. är det svårt att se skillnad på fastighetsgränser 
och vägkanter inom planområdet. Egenskapsgränser och administrativa gränser är 
svåra att urskilja på grund av grundkartan.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Det är oklart vad som gäller för vissa befintliga ledningsrätter för vatten och avlopp. 
Ledningsrätter akt 1278-1143.2, 127-1414.2 och 1278-1824.2 stämmer inte helt 
och hållet överens med föreslagna u-områden. Det bör specificeras om och i så fall 
vilka ledningsrätter som inte ska ligga kvar. Dessa ledningsrätter bör omprövas då 
de annars strider mot detaljplanen.  

Vägfrågor/huvudmannaskap 
Hallandsvägen och Viktor Ewalds väg, väg 115 resp. 1756, har delvis lagts ut som 
allmän plats, GATA. För allmän plats inom planområdet har enskilt 
huvudmannaskap angetts. Dessa vägar är allmänna vägar, dvs. Trafikverket är 
huvudman. Olika lagstiftningar gäller för allmän plats respektive allmän väg. Är 
tanken att Trafikverket ska dra in allmän väg på dessa sträckor? Det medför en 
osäkerhet kring vem som ska ansvara för vägarna enligt nuvarande planförslag.  

Gemensamhetsanläggningen Östra Karup ga:3 bildades 2013 efter en omprövning 
av Östra Karup ga:2. Gemensamhetsanläggningen kortades då ner längs Flintvägen 
eftersom man ansåg att den skulle sluta i höjd med byggnaderna på Östra Karup 
21:18. Om inte hela sträckan behövs bör den allmänna platsen i planen kortas ner, 
annars bör det anges att gemensamhetsanläggningen ska omprövas för att omfatta 
hela sträckan.  

Kommentar: Angående plankartan så användes bara primärkartan som underlag till 
samrådsförslaget. Till granskningen har en grundkarta tagits fram som är nedtonad 
och tydligare visar skillnaderna mellan de olika linjerna. Även teckenförklaringen har 
uppdaterats för att tydligare visa linjerna i enlighet med HMK. 

Avsikten är att samtliga ledningar mellan Hallandsvägen och Tomtaholmsvägen ska 
flyttas till det centrala u-området inom Östra Karup 24:2. NSVA som är ledningsägare 
för berörda ledningar medverkar i planarbetet och är medvetna om vilka 
ledningsrätter som behöver omprövas.  

Planbestämmelsen justeras för Trafikverkets vägar då det inte ska vara enskilt 
huvudmannaskap för dessa.  

Gemensamhetsanläggningen Östra Karup ga:3 omprövas så att hela industrigatan 
omfattas. Detta för att möjliggöra tillfarter om avstyckningar görs från Östra Karup 
21:7 eller 21:18 i framtiden. Kommunen initierar omprövningen av Östra Karup ga:3 
vilket förtydligas i genomförandebeskrivningen.   

 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) lämnar följande synpunkter:  

På sidan 14 och 19 under Brandvattenförsörjning: Ändra texten till ”En brandpost 
finns i Tomtaholmsvägen. NSVA kan inte garantera att tillräckligt flöde eller tryck 
finns i vattenledningsnätet vid varje enskilt tillfälle utan det kan komma att 
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påverkas av exempelvis läckor, åtgärder på ledningsnätet och andra yttre faktorer. 
Har fastigheterna behov av större tryck/flöde än vad NSVA kan leverera måste egen 
tank installeras”. Stäm gärna av med Räddningstjänsten om de har ytterligare 
synpunkter.  

Flytt av vatten- och tryckavloppsledning inom planområdet är planerad till år 2022 
för att kunna frigöra mer byggbar mark inom planområdet. Avtal ska tecknas mellan 
NSVA och Willab om fördelning av kostnader av ledningsflytten. I samband med det 
ska ledningsrätterna för VA-ledningar ses över, och de som inte är aktuella på grund 
av tidigare ledningsomläggningar ska upphävas.  

I övrigt har NSVA inget att erinra. 

Kommentar: Kommunen har stämt av formuleringen med Räddningstjänsten och 
ändrar texten enligt input från er båda.  

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning revideras med information om 
ledningsflytt och dess konsekvenser.  

 

Skanova framför att de har markförlagda kabelanläggningar inom 
detaljplaneområdet. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga 
kabelanläggningars nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i 
planhandlingarna. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 

Kommentar: Planförslaget kommer inte beröra befintliga ledningar längs med 
Tomtaholmsvägen, Flintvägen eller inom u-områdena i söder. Däremot är avsikten att 
alla ledningar som går från Hallandsvägen till Tomtaholmsvägen ska samlas i ett 
centralt u-område inom Östra Karup 24:2 för att möjliggöra ett bättre utnyttjande av 
fastigheterna i norr. Skanovas ledningar som berörs av detta kommer därmed behöva 
flyttas och eftersom ledningsrätt saknas behöver Skanova bekosta denna åtgärd. 
Planbeskrivningen förtydligas gällande detta.  

 

Södra Hallands Kraft har inget att erinra men framför att det finns ett flertal 
elledningar i mark. Utsättning samt säkerställande av dess läge måste utföras i god 
tid innan eventuella markarbeten på börjas. Eventuella flyttningar av befintliga 
elledningar, nätstationer osv. ska bekostas av exploatören.  

Kommentar: Planförslaget kommer inte beröra befintliga ledningar längs med 
Tomtaholmsvägen, Flintvägen eller inom u-områdena i söder. Däremot är avsikten att 
alla ledningar som går från Hallandsvägen till Tomtaholmsvägen ska samlas i ett 
centralt u-område inom Östra Karup 24:2 för att möjliggöra ett bättre utnyttjande av 
fastigheterna i norr. Södra Hallands Krafts ledningar som berörs av detta kommer 
därmed behöva flyttas och eftersom ledningsrätt saknas behöver Södra Hallands Kraft 
bekosta denna åtgärd. Planbeskrivningen förtydligas gällande detta.  

 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna och har följande synpunkter:  

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 115 i de nordliga delarna av 
planområdet samt väg 1756 inom de södra delarna av planområdet. 
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Planområdet sträcker sig över delar av väg 115 och 1756. Om nu de statliga vägarna 
måste finnas inom planområdet så behöver de justeras så att hela vägområdet finns 
med inom allmän platsmark Gata1. Vägområdet utgör dike, ytterslänt samt 
kantremsa á 1 meter. Detta område ska i planområdet justeras för att anpassa 
detaljplanen efter befintliga förhållanden för både väg 115 och 1743. 

I plankartan finns utfartsförbud mot väg 115 och 1756, med undantag för de 
anslutningar som ska finnas. Trafikverket stödjer kommunens förslag på 
utfartsförbud. 

Kommentar: De statliga vägarna finns med i planen eftersom planens avgränsning 
baseras på nu gällande detaljplan 1592. Gränserna i plankartan justeras så att hela 
vägområdet omfattas. Utifrån lantmäteriets synpunkt så justeras även att det inte ska 
vara enskilt huvudmannaskap på Trafikverkets vägar.  

 

Weum Gas AB lämnar följande synpunkter på planförslaget: 

Inom planområdet har Weum Gas distributionsledningar för natur- och biogas med 
ledningsrätt 1278-1376.1 och 1278-1376.2. Distributionsledningar är underkastade 
Energigasnormens regler (EGN) som bland annat anger minsta skyddsavstånd 
mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt närmaste gräns för område 
med förväntade grävningsaktiviteter. Plantering av träd bör ej ske närmare en 
gasledning än 2,5 meter. För att minska risken för skador på träd i samband med 
eventuella framtida arbeten med distributionsledningen rekommenderas att träd i 
närheten förses med rotskydd. 

Weum Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens 
genomförande såsom flyttningar eller ändringar av befintliga anläggningar bekostas 
av exploatören. 

Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare redan i tidigt 
projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningarna.  

Weum Gas har gärna en dialog med Båstad kommun och fastighetsägare om möjlig 
försörjning med gas inom planområdet. Biogas/naturgas är ett mycket effektivt 
energialternativ för att uppnå ekologisk hållbar utveckling och möjligheten finns 
även att kombinera olika energilösningar för att uppnå minskad klimatpåverkan.  

Kommentar: Planbeskrivningen justeras med ovanstående information. Weums 
ledningar ska inte beröras av planförslaget.  

 

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
Plankarta 

• Antalet u-områden i den norra delen av planområdet minskas ner till ett 
centralt u-område inom Östra Karup 24:2 dit alla ledningar mellan 
Hallandsvägen och Tomtaholmsvägen flyttas.  

• För Trafikverkets vägar justeras användningsgränserna så att hela vägområdet 
omfattas. Även huvudmannaskapet ändras från enskilt till kommunalt.  

• En grundkarta har tagits fram som är nedtonad och tydligare visar skillnaderna 
mellan de olika linjerna. Även teckenförklaringen har uppdaterats för att 
tydligare visa linjerna i enlighet med HMK. 
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Plan- och genomförandebeskrivning 

• Verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten ska omfatta hela 
planområdet. Planbeskrivningen förtydligas gällande detta. 

• Resonemanget utökas gällande miljökvalitetsnormer för dagvatten samt risker 
och skyddsavstånd längs med väg 115.  

• Formuleringen gällande brandvattenförsörjning har reviderats utifrån 
synpunkter från NSVA och Räddningstjänsten. 

• Gemensamhetsanläggningen Östra Karup ga:3 omprövas så att hela 
industrigatan omfattas. Kommunen initierar omprövningen vilket förtydligas i 
genomförandebeskrivningen.   

• Planbeskrivning och genomförandebeskrivning revideras med information om 
ledningsrätter, ledningsflytt och dess konsekvenser. Bl.a. medför minskningen 
av u-områdena att berörda ledningsrätter behöver omprövas då ledningarna 
flyttas. För ledningar utan ledningsrätt gäller att ledningsägaren får bekosta 
åtgärden. Exempelvis har Skanova och Södra Hallands Kraft ledningar utan 
ledningsrätt.  

• Planbeskrivningen justeras med information från Weum Gas.  

Ytterligare ändringar som gjorts 
• Naturmarken längs med Tomtaholmsvägen tas bort i plankartan för ökad 

flexibilitet gällande infarter. I verkligheten har detta mindre betydelse då 
planen reglerar att marklov krävs för åtgärder som försämrar markens 
genomsläpplighet vilket medför att befintliga gräsytor inte kan hårdgöras utan 
att kompensationsåtgärder genomförs. Eftersom större delen av dessa ytor 
redan ligger inom befintliga verksamhetsfastigheter så ersätts ytorna med 
kvartersmark.  

• Planområdet har utökats något i öster för anpassning till befintliga 
fastighetsgränser. Flintvägen har även förlängts i detaljplanen för att möjliggöra 
en fortsatt planläggning öster om aktuellt planområde, det finns inga planer på 
det i dagsläget men en förlängning av gatan möjliggör för det.  

• Naturmarken norr om cirkulationsplatsen har ändrat användning till odling då 
detta är den faktiska markanvändningen.  

• Naturmarken sydväst om Viktor Ewalds väg omfattas i dagsläget inte av någon 
av gemensamhetsanläggningarna i Östra Karup. Genomförandebeskrivning 
revideras med ett resonemang om att utöka Östra Karup ga:3 för skötseln av 
dessa ytor.  
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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.  

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

• Lantmäterimyndigheten 
• Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 
• Skanova 
• Södra Hallands Kraft 
• Trafikverket 
• Weum Gas AB 
• Östra Karups Byaråd 

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 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att 
Detaljplan för del av Östra Karup 24:2 m.fl. godkänns för granskning. 

 

Båstad 2019-04-11 

 

 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
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Datum: : 2019-04-11. Till: KSAU 

Handläggare: Camilla Nermark 

Dnr: KS 000685/2017 – 315, Bygg-R B2017-543 
 
 

Detaljplan för kv. Banken 1, i Båstad,  Båstads kommun – Beslut om förnyad 
granskning 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Förslag till detaljplan för kv. Banken 1 i Båstad, godkänns att ställas ut på förnyad gransk-
ning 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Båstad, se nedanstående bild, och avgränsas av 
Köpmansgatan i sydväst, Pershögsgatan i nordväst samt befintlig bostadsbebyggelse i nordost 
och sydost. Planområdet  omfattar cirka 0,3 ha (3 100 m2). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastighets HB Aron (därefter Backahill Gamlegården AB) inkom 23 maj 2017 med en förfrågan 
om planbesked avseende Banken 1 i centrala Båstad. Intressenten ansökte om ändring av 
fastighetens byggrätt till handelslokaler i markplan samt med bostäder i två våningsplan och 
källarparkering. Intressent vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna bostäder i form av 
hyresrätter och samtidigt stärka centrumhandeln med fler handelslokaler. Avsikten är bedriva 
både livsmedelshandel, saluhall för lokalt producerad frukt och grönt, butikslokaler och café 
med uteservering. 
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Marken är i dag planlagd för handelsändamål (H). 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder, centrumverksamhet samt 
underjordiskt parkeringsgarage inom fastigheten Banken 1 i centrala Båstad. 
 
Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för Banken 1 får ställas ut på samråd beviljades av 
kommunstyrelsen den 6 september 2017, §193. 
 
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2018-06-05 till 2018-07-31. Under 
sommaren skedde flera möten mellan intressent, arkitekt, ägare till grannfastigheter samt re-
presentanter från kommunen bland annat på plats. För att åskådliggöra planerad byggnation 
har hushörn, lastkaj etc  markerats med färger på mark. En drönare rustad med plastband  
användes för att på så sätt visa byggnadshöjd mot Pershögsgatan samt fastigheterna Banken 
10 och 11. Planerad byggnation visades i en 3D-modell. 
 
Ett reviderat och något nedskalat utformningsförslag var därefter utsänt för granskning under 
tiden 2018-10-31 till 2018-11-28. 
 
Aktuellt 

Intressenten har efter granskningen återigen arbetat fram ett nytt utformningsförslag där före-
slagen byggnation inom kv. Banken 1 justerats. Planförslaget är så pass förändrat att ett nytt 
granskningsskede krävs. 

Planförslaget drivs enligt den nya planprocessen ”Standardförfarande” (PBL2013/14 CU:31). 
Det innebär att inkomna synpunkter från både samråd och granskning (och i detta fall även 
den förnyade granskningen) sammanställs i ett granskningsutlåtande efter den förnyade 
granskning. Någon samrådsredogörelse (enligt PBL 2010:900) har således inte gjorts. Inkomna 
synpunkter beaktats och i möjligaste mån tillgodoses ändå under planprocessen. 

Det nya utformningsförslaget innebär att planerad byggnation längst i norr tagits bort och er-
satts med ett så kallat gårdshus, miljöhus, parkering i markplan samt ytor för transporter till 
och från verksamheterna. I norr kommer lastkajen att vara placerad snarlikt f.d. ICA Gamlegår-
den’s in- och utlastning. In- och utfart till det underjordiska parkeringsgaraget kommer även i 
fortsättningen att ske från Pershögsgatan.  Själva  in- och  utfarten är  dock  något  justerad 
söderut. Det nya planförslaget innebär att 17 nya lägenheter, ett gårdshus med en bostadsen-
het, cirka 1400 m2 centrumverksamhet och totalt 46 parkeringsplatser möjliggörs. (Mot tidi-
gare 26 lgh, 1600 m2 centrumverksamhet och 60 parkeringsplatser enligt granskningsförslag 
2018-10-10.) 

Planbeskrivningen har justerats med anledning av det nya planförslaget. Bland annat har en ny 
skuggstudie gjorts. Vidare har text angående planförslagets planbestämmelser justerats och 
bilder uppdaterats. 

Plankartan har anpassats till det nya utformningsförslaget. 

Illustrationskartan har uppdaterats efter det nya utformningsförslaget. 

I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att detaljplan för kv. Banken 1 i Bå-
stad, Båstads kommun, enligt bilagorna 1-2, godkänns för förnyad granskning. 
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation av såväl lokaler för centrumverksamhet, bostäder samt un-
derjordiskt garage bedöms centrala Båstad berikas och vitaliseras genom en blandad bebyg-
gelse med olika funktioner. De olika funktionerna möjliggör att människor vistas i området 
näst intill dygnet runt, veckans alla dagar, vilket skapar ett mer tryggt och levande centrum. Ett 
underjordiskt garage bedöms kunna tillgodose parkeringsbehov. Fler arbetstillfällen kommer 
att skapas vilket är positivt för samhället. En byggnation av attraktiva centrumlokaler, bostä-
der bedöms göra platsen mer attraktiv att både bo och verka på. Byggnationen innebär förtät-
ning på redan ianspåktagen mark i centrala Båstad vilket innebär god hushållning och effektivt 
nyttjande av mark. 
 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålen 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner”, samt ”Båstads kommun 
ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner” kan uppfyllas. En byggnation av under-
jordiskt garage, lokaler för centrumlokaler med bostäder ovanpå kommer att ske genom för-
tätning på redan i anspråktagen mark vilket innebär god hushållning och effektivt nyttjande av 
mark. Byggnationen kommer att även att innebär att attraktiva lokaler för centrumverksamhet 
kommer att kunna erbjudas. Dessutom skapas fler arbetstillfällen. 
 
Under planprocessen krävs arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar.  
 

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

 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Jan Bernhardsson, teknik & service 
Susanna Almqvist, teknik & Service 
Carina Ericsson, samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planbeskrivning, daterad 2019-04-10 
2. Plankarta samt illustrationskarta, daterad 2019-04-10 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson-samhällsbyggnadschef, Olof Selldén-planchef, Catharina Arehög-bygglovschef 
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2017-543

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser samt illustration, 2019-04-10
• Planbeskrivning, 2019-04-10 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, april 2019
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), februari 2019

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
• Arkeologisk förundersökning, Rapport 2019:21, Arkeologerna
• Trafikbullerutredning, Tyréns, 2018-03-02
• Behovsbedömning, 2017-12-19
• Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Lv 115/Köpmansgatan genom Båstad,

Trafikverket (TRV 2015/86201), 2016-02-01
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

En detaljplan består av flera dokument. De finns listade på sidan 2. Detta dokument är planbeskriv-
ningen och är till för att underlätta förståelsen av planen. Här beskrivs planens bakgrund och syfte, 
samt vilka förutsättningar som finns på platsen. I planbeskrivningen beskrivs och motiveras också 
planens utformning och de planbestämmelser som valts. Slutligen beskrivs hur planen ska genom-
föras och vilka konsekvenser det får. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om hur det ska 
gå till när kommunen tar fram detaljplaner. Nedan följer en kort beskrivning.

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

Samråd
Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag fram till hur 
området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det biblio-
tek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen 
annonserar i NST (Nordvästra Skånes Tidningar) om samrådet, de fastighetsägare, företag och för-
eningar som berörs mest av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planför-
slaget. Alla som vill får lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas 
och kommenteras i ett granskningsutlåtande efter granskningsskedet.

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

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

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

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

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i centrala Båstad, se nedanstående bild samt bild på sida 8, och avgränsas 
av Köpmansgatan i sydväst, Pershögsgatan i nordväst samt befintlig bostadsbebyggelse i nordost 
och sydost.

Planområdet  omfattar cirka 0,3 ha (3 100 m2) och är idag bebyggt med en matvaruaffär (f.d. ICA 
Gamlegården), som för närvarande är stängd.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder, centrumverksamhet samt un-
derjordiskt parkeringsgarage inom fastigheten Banken 1 i centrala Båstad.

Planområdet är beläget i centrala Båstad och är cirka 3100 m2 stort.

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då försla-
get inte innebär betydande påverkan på miljön. 

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten Banken 1 är i privat ägo.
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Fastighets HB Aron (därefter Backahill Gamlegården AB) inkom 23 maj 2017 med en förfrågan om 
planbesked avseende Banken 1 i centrala Båstad.

Intressenten ansökte om ändring av fastighetens byggrätt till handelslokaler i hela markplan samt 
med bostäder och källarparkering.

Intressent vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna bostäder i form av hyresrätter och samti-
digt stärka centrumhandeln med fler handelslokaler. Avsikten är bedriva både livsmedelshandel, 
saluhall för lokalt producerad frukt och grönt, butikslokaler och café med uteservering.

Marken är i dag planlagd för handelsändamål (H).

Kommunstyrelsen hanterade ärendet angående planbesked för fastigheten Banken 1 under sitt 
sammanträde 6 september 2017 och beslutade att medge att förslag till detaljplan får upprättas 
samt att samråd får hållas. 

Banken 1

0 m 25m 50m

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Planområdet
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Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder, centrumverksamhet samt un-
derjordiskt parkeringsgarage inom fastigheten Banken 1 i centrala Båstad.

Genom att möjliggöra byggnation av såväl lokaler för centrumverksamhet, bostäder samt un-
derjordiskt garage förtätas centrala Båstad med blandad bebyggelse med olika funktioner enligt 
intentioner i ÖP08 (Översiktsplan 2008) och Inriktningsdokument för Båstads tätort. Förslaget 
stämmer även överens med ÖP2030 som i skrivande stund varit ute på samråd. De olika funktio-
nerna möjliggör att människor vistas i området näst intill dygnet runt, veckans alla dagar, vilket 
skapar ett mer tryggt och levande centrum. Ett underjordiskt garage i kombination med parkering 
ovan mark bedöms kunna tillgodose parkeringsbehov. Fler arbetstillfällen kommer att skapas vil-
ket är positivt för samhället. En byggnation av attraktiva centrumlokaler, bostäder samt ett under-
jordiskt garage bedöms leda till ett positivt inslag i miljön och därmed göra platsen mer attraktiv 
att både bo och verka på. Dessutom innebär byggnationen förtätning på redan ianspråktagen mark 
i centrala Båstad vilket innebär god hushållning och effektivt nyttjande av mark.

Efter samråds- och granskningsskede
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2018-06-05 till och med 2018-07-31. Då 
planförslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både sam-
råd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogö-
relse har  således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå beaktats och i möjligaste mån tillgodo-
setts i granskningsförslaget.

Efter samrådet juni-juli 2018 arbetade intressenten fram ett nytt utformningsförslag och minskade 
byggnadshöjden för ny byggnation inom kv. Banken 1. Revideringarna gäller främst byggnadsvoly-
men i nordost avseende höjd samt även fönsterplaceringar och balkonger mot grannfastigheterna 
Banken 10 och 11. Vidare justerades gatuplanet (plan 1) för att säkerställa goda siktförhållanden i 
korsningen Pershögsgatan/Köpmansgatan. Planbeskrivningen uppdaterades med ny skuggstudie, 
nya skisser och 3D-vyer för att på så sätt åskådliggöra den nya byggnationen på ett tydligt sätt.

Planbeskrivningen förtydligades  och kompletterades med bland annat information om tomtindel-
ningsplan, masshantering, trafikreglering och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Pershögsgatan, 
uppskattning av antal varutransporter, att samråd med länsstyrelsen angående eventuella arkeolo-
giska ingrepp ska ske innan schaktning påbörjas samt kompletterades med kapitlet Ekosystemtjäns-
ter. Vidare kompletterades planbeskrivningen med text rörande dagvattenhantering och att plane-
rad verksamhet ska vara ordnad så att inga olägenheter uppstår för omgivningen.

Plankartan förtydligades avseende planbestämmelser rörande takutformning, högsta tillåtna höjd 
på skärmtak samt miljöhus/förråd inom korsprickad mark (++++). Planbestämmelserna förtydliga-
des även med att miljöhus/förråd får sammanbyggas med huvudbyggnad. Plankartan reviderades 
efter samrådet även avseende markreservat för allmän gång- och cykeltrafik (x-område). Markreser-
vatet togs bort med anledning av att gång- och cykeltrafik tillgodoses på Pershögsgatan, dvs  inom 
befintlig allmän platsmark (gatumark) utanför planområdet.

Illustrationskartan uppdaterades efter det nya utformningsförslaget.

I övrigt gjordes enbart justeringar av redaktionell art.

Efter granskningsskedet (oktober-november 2018) har intressenten återigen arbetat fram ett 
nytt utformningsförslag. Planförslaget är så pass förändrat att ett nytt granskningsskede krävs 
(en så kallad förnyad granskning). Det nya utformningsförslaget innebär att planerad byggnation 
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längst i norr tagits bort och ersatts med ett gårdshus, miljöhus/komplementbyggnad, parkering i 
markplan samt ytor för transporter till och från verksamheterna. I norr kommer lastkajen att vara 
placerad snarlikt f.d. ICA Gamlegården’s in- och utlastning. In- och utfart till det underjordiska par-
keringsgaraget kommer även i fortsättningen att ske från Pershögsgatan. Själva in- och utfarten är 
dock något justerad söderut. Det nya planförslaget innebär att 17 nya lägenheter, ett gårdshus med 
en bostadsenhet, cirka 1400 m2 centrumverksamhet och totalt 46 parkeringsplatser möjliggörs. 
(Mot tidigare 26 lgh, 1600 m2 centrumverksamhet och 60 parkeringsplatser enligt gransknings-
förslag 2018-10-10).)

Planbeskrivningen har justerats med anledning av det nya utformningsförslaget. Bland annat har 
en ny skuggstudie gjorts. Vidare har text angående planförslagets planbestämmelser justerats och 
bilder uppdaterats. Planbeskrivningen har även kompletterats med information om de arkeolo-
giska förhållandena. (Se främst sidorna 28-41).

Plankartan och illustrationkartan har anpassats till det nya utformningsförslaget.

I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts.
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Planbesked för Banken 1 beviljades av kommunstyrelsen 6 september 2017 § 193. 

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

2016-06-22, § 122, antog kommunfullmäktige Inriktningsdokument för Båstad. Syftet med Inrikt-
ningsdokumentet är att visa Båstads kommuns viljeinriktning för tätortens framtid. Det pekar ut den 
framtida samlade inriktningen för Båstads utveckling och tydliggör vad som är  viktigt för att skapa 
ett hållbart samhälle för framtiden. Det kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner och 
utvecklingsprojekt i tätorten och arbetas in i den nya översiktsplanen (som i skrivande stund är varit 
utställd för samråd och beräknas gå ut på granskning under 2019). 

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

I inriktningsdokumentet konstateras att Båstad tätort redan idag är väldigt långsträckt och bör där-
för inte växa mer ytmässigt. I tätorten finns goda möjligheter för förtätning. I tätortens mest centrala 
delar finns ytor med låg utnyttjandegrad som kan effektiviseras både vad avser nyttjandet av marky-
torna och möjligheten att bygga på höjden. Funktionsblandning är eftersträvandsvärt, det medför en 
flexibilitet i användningen och skapar liv och rörelse under hela dygnet. Vidare konstateras det också 
i inriktningsdokumentet att det finns möjlighet att knyta ihop Pershögsskogen med rekreationsstrå-
ken längs havet via Pershögsgatan. Detaljplanen är därför förenlig med inriktningsdokumentets in-
tention.

Utdrag ur Inriktningsdokument för Båstad, antaget av KF 2016-06-22
Planområdet är markerat med röd cirkel
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Tomtindelningsplan
För planområdet gäller idag tomtindelningsplan 1199, fastställd 1972. Tomtindelningsplanen regle-
rar exakt tomtmått inom hela Kv. Banken.  Tomtindelningsplan avseende fastigheten Banken 1 kom-
mer att upphöra i samband med att ny detaljplan vinner laga kraft.

Bevarandeplan
Båstads kommun har en bevarandeplan från 1997 (antaget av kommunfullmäktige). Denna är ut-
given av kulturnämnden i Båstad, i samarbete med Kristianstads läns museum. I bevarandeplanen 
konstateras att kvarteret Banken domineras av ett modernt köpcentrum med tillhörande parke-
ringsplats, samt av en samling äldre affärsbyggnader från sent 1800- och tidigt 1900-tal utmed Köp-
mansgatan. Bostadshusen återfinns i kvarterets norra del och bland dem är fyra stycken uppförda 
kring sekelskiftet. Det dominerande fasadmaterialet är tegel, såväl för 80-tals  husen som för de äldre 
husen. I bevarandeprogrammet omnämns inte någon rekommendation eller restriktion avseende 
byggnaden på Banken 1.

Utdrag ur gällande detaljplan 1419, laga kraft 15 oktober 1986

Planområdet

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1419, som vann laga kraft 15 oktober 1986. Planen har ingen 
genomförandetid kvar. Marken är i dag planlagd för handelsändamål (H). Utöver en byggnadshöjd 
om 3,5 respektive 5,5 meter får vind inredas (v). Mark (markerad med x) längs Köpmansgatan ska 
vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Stor del av fastigheten Banken 1 är prickat, dvs mark får ej 
bebyggas. Syftet har varit att möjliggöra parkeringsyta för handeln. Se nedanstående bild.
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Kulturmiljöprogram
Planområdet berörs inte av det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet.

Planområdet är beläget inom ”Kulturmiljöstråk” i Länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram från 
2007. Stråket kallas även Per Albin-linjen, vilket syftar på den befästningslinje som uppfördes längs 
den sydsvenska kusten under andra världskriget. 

Planområdet är även beläget inom ”Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne” (Länsstyrelsens Kultur-
miljöprogram, 2007). Som motiv för bevarande anges att ”Området belyser faserna i ett kustsamhäl-
les utveckling från medeltida stad över 1700-1800-talens köpmans- och bondesamhälle till det sena 
1800-talets och 1900-talets rekreationsort. Det kulturhistoriska intresset är knutet till såväl stadsplan 
som bebyggelsemönster och byggnadernas utformning.”

Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogram eftersom planområdet inte ligger i 
närheten av några värn eller försvarsbefästningar. Planförslaget påverkar ej befintlig gatustruktur 
och möjliggör t ex  både handel och bostäder.

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns Miljö- och energiprogram 2012-2022 ska användas som en utgångspunkt i styr-
ning av miljö- och hållbarhetsfrågor. Det anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energi-
användning. Planförslaget överensstämmer med Båstad kommuns Miljö- och energiprogram 2012-
2022 bl a genom att förtätning sker på redan i anspråktagen mark där infrastruktur är utbyggd vilket 
medverkar till en hållbar utveckling och hushållning av mark. Planområdet är dessutom beläget kol-
lektivtrafiknära och i direkt anslutning till bland annat rekreations- och naturområde, gång- och cy-
kelstråk, vilket främjar såväl tillgänglighet som folkhälsa.
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. (Kapitel 3 behandlar riks-
intressen, kapitel 4 behandlar områden med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som finns i 
dem, kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormer, MKN.) Planens genomförande bedöms  inte påverka 
riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen negativt, eftersom planen omfattar ett 
mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB (miljöbal-
ken) och i riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 4 §§ MB. 

Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena rörligt friluftsliv och kustzonen då planförslaget 
omfattar ett mindre område som redan är ianspråktagen för bebyggelse.

Planområdet omfattas av riksintresse kulturmiljövård (L 32 Båstad) 3 kap 6§. Riksantikvarieäm-
betets motivering lyder ” Stadsmiljö med prägel av medeltid och 1900-talets rekreationsliv, delvis 
bevarat medeltida gatunät och den medeltida Mariakyrkan. Småskalig bebyggelse som speglar köp-
mans - och kustsamhället under 1700- och 1800-talen samt villor och pensionat från 1900-talets 
rekreationsort.”

Planförslaget bedöms vara förenligt och inte medföra påtaglig skada på riksintresse för kulturmil-
jövård. Marken är ianspråktagen för bebyggelse och gatustrukturen påverkas inte. Den nya bebyg-
gelsens formspråk är inspirerad av äldre köpmansgårdar och byggnadernas volym anknyter till den 
höga bebyggelsen utmed Köpmansgatan.

Miljökvalitetsmål
Ett genomförande av detaljplanen påverkar ett antal miljökvalitetsmål. Generationsmålet är ett in-
riktningsmål 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 hälso-
problem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet är utfärdat av Naturvårdsverket och definierat 
av riksdagen. Detaljplanen bedöms förenlig med miljökvalitetsmålen bland annat med anledning av 
att byggnation sker genom förtätning på redan ianspråktagen mark i ett kollektivtrafiknära läge.

Övriga miljömål som kan påverkas av ett genomförande av detaljplanen är:

Begränsad klimatpåverkan: ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkon-
vention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på kli-
matsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.” 
Preciseringarna handlar om att begränsa den globala medeltemperaturhöjningen, något som påver-
kas bland annat av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. - Detaljplanen skapar möjlighet för 
människor att bosätta sig i ett område med närhet till handel och god kollektivtrafik vilket skapar 
förutsättningar för ett bilfritt liv.

God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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miljö 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.” Preciseringarna 
handlar bland annat om ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- 
och hälsorelaterade frågor. De handlar även om att det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet 
i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används 
och utvecklas - Detaljplanen syftar till att möjliggöra blandad bebyggelse i form av centrumverksam-
het och bostäder samt ett underjordiskt parkeringsgarage i centrala Båstad på redan i anspråktagen 
mark vilket medverkar till en hållbar utveckling och god hushållning av mark. Detaljplanen skapar 
möjlighet för mötesplatser i form av restauranger och handel, möjlighet för människor att bosätta sig 
i ett område med god kollektivtrafik vilket skapar förutsättningar för ett bilfritt liv.

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

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Normerna är uppdaterade 
och fastställda under 2017. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenföre-
komst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitets-
normer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för kemisk 
och kvantitativ status. Målet var att alla vattenförekomster skulle uppnå god status (både kemisk och 
ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det är mycket svårt för en del vattenföre-
komster finns vissa möjligheter till undantag. 

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

Ytvattenförekomst Ekologisk status  Kemisk status

Laholmsbukten, SE563330-124600 Måttlig Uppnår ej god

Grundvattenförekomst Kvantitativ status Kemisk status

Bjärehalvön, SE625674-131386 Otillfredsställande Otillfredsställande

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. Tabell över vattenförekomster 
som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan (www.vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för 

Sverige (www.viss.lst.se) 

Åtgärder behövs för att förbättra statusen hos flera av vattenförekomsterna. Det kan dock inte åstad-
kommas genom denna detaljplan, utan kräver andra åtgärder. Det är dock viktigt att planen inte bi-
drar till att försämra vattenkvalitén. Planförslaget möjliggör förtätning på centralt belägen mark där 
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0 500,00m

Vattentäkt

Skala: ~1:10,000 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Vattenskyddsområde, Naturvårdsverket,

Vattenskyddsområde 
”Idrottsplatsen”

Planområdets 
läge

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd.

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. 

fastigheten i dagläget till största del är bebyggd och asfalterad. Inom fastigheten råder begränsade 
möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten. Dock kan åtgärder vidtas för att till viss del be-
gränsa mängden dagvatten från fastigheten. Se även sida 46 angående dagvattenhantering.

Åtgärderna bidrar till att på sikt uppnå miljökvalitetsnormer för både luft- och vatten.

Vattentäkter
Planområdet angränsar inte direkt till någon vattentäkt. Avståndet mellan planområdet och den när-
maste vattentäkten, ”Idrottsplatsen” är cirka 800 meter. Se bild sida 16. 2017 tog WSP fram ett nytt 
förslag till skyddsområde för ”Idrottsplatsen” som har varit ute på samråd. Förslaget innebär ett nå-
got utvidgat vattenskyddsområde vilket resulterar i att det från planområdet är cirka 700 m (istället 
för cirka 800 m). I skrivande stund har de nya vattenskyddsföreskrifterna antagits av kommunfull-
mäktige beräknas fastställas av länsstyrelsen under 2019.
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Behovsbedömningen grundades på följande:

• planförslaget överensstämmer med översiktsplanens och inriktningsdokument för Båstad inten-
tioner

• planen möjliggör endast ett tillskott av bostäder, på mark vars omgivningar är bebyggda med
bostäder

• planen påverkar inte riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv negativt,
• ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

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

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

surser nationellt eller lokalt,
• planförslaget berör inte några kända fornlämningar (men är beläget inom område för Båstads

medeltida stadslager),
• planen möjliggör en utveckling av befintlig handel genom centrumverksamhet samt ett tillskott

av bostäder i centrala Båstad, på mark vars omgivningar är bebyggda med centrumverksamheter 
samt bostäder,

• planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser vilket tillsammans med bra cykelvägar och cy-
kelvänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil,

• planområdets tillskott av centrumverksamhet samt bostäder bedöms vitalisera och bidra till att
skapa ett levande centrum året runt i Båstad

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen daterad 2017-12-19, inte ge en sådan 
miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver ge-
nomföras.

I ett tidigt yttrande (21 december 2017) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett 
genomförande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan en-
ligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster definieras av Naturvårdsverket som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag 
till människors välbefinnande”. Det innebär allt det positiva som vi människor får från naturen och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra grupper: 

Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttor som naturen levererar och som är helt nöd-
vändiga för vår möjlighet att överleva. Det handlar till exempel om grödorna som växer på åkrarna, 
dricksvattnet och vinden som ger vindkraft.

Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och minska oön-
skade effekter. Exempel på detta är grönska som renar vatten och luft och bidrar till att minska buller, 
träd som bidrar med skugga och pollinerande bin som är helt avgörande för matproduktionen.

Kulturella ekosystemtjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Natu-
ren har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis kan en prome-
nad runt en öppen vattenyta eller i en park vara både avstressande och bidra med upplevelser. Vår 
upplevelse berikas av mångfald.

Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion.  De stödjande 
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ekosystemtjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för de övriga grup-
perna av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som skapar ny jord för grödor 
att växa i, fotosyntesen som skapar syre och biologisk mångfald som ger både ökade möjligheter för 
pollinering och bidrar till att öka vårt välmående.

Ett grönt inslag i samhället kan bidra med flera olika ekosystemtjänster samtidigt. Ett äppelträd till 
exempel bidrar bland annat med luftrening, skugga och pollinering (reglerande), äpplen (försörjan-
de), hälsa och inspiration (kulturella) och fotosyntes (stödjande). 

Exempel på olika ekosystemtjänster presenteras i bilden nedan.

Planförslaget bedöms ej påverka befintliga ekosystemtjänster negativt då det ej finns några ekosys-
temtjänster av betydelse inom planområdet idag.

Det finns behov att utöka den biologiska mångfalden i området. Detta kan ske t ex genom plantering 
av fler träd och buskar. Se exempel på föregående sida.
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Bebyggelse
Historik 
I Båstad finns fornminnen som visar att trakten varit befolkad långt tillbaka i tiden. Båstad har 
utvecklats i flera faser från medeltida stad  över 1700-1800-talens köpmans- och bondesamhälle 
till det sena 1800-talets  och 1900-talets rekreationsort. Delar av gatunätet har fortfarande en 
medeltida struktur. De äldsta delarna av tätorten har bebyggelse som i huvudsak uppförts under 
1700- och 1800-talen. Runt Agardhsgatan finns en värdekärna med äldre byggnader som klarade 
den stora branden 1870.

Båstad blev tidigt en rekreationsort. Mellan 1880-1930 byggdes Nobelska villaområdet i anslut-
ning till Båstads gamla delar samt Malen som då var ett fristående municipalsamhälle. Båda områ-
dena var viktiga delar av Båstads utveckling som rekreationsort. Här uppfördes hotell, pensionat, 
restauranger, sommarvillor och andra funktioner kopplade till turismverksamheten.

Under 1900-talets senare hälft byggdes Båstad och Malen ihop till ett samhälle och bebyg-
gelsen spred sig söderut längs dalgången. Under 1960- och 70-talen uppfördes en hel del nya 
byggnader, framför allt längs Köpmansgatan. Dessa bryter kraftigt mot den äldre bebyggelsen 
vad gäller byggnadsstil, material och proportioner.

Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
Båstad redovisas i kulturmiljövårdsprogrammet från 2007 som särskilt kulturhistoriskt intressant 
med sina medeltida drag i gatunät, äldre byggnadsstil och stadens tydliga utveckling in i modern 
tid. 

1990 genomfördes en bebyggelseinventering där samtliga byggnader i Båstads centrala delar in-
venterades, samt ett urval byggnader i omkringliggande villakvarter (främst Malen, cirka 1 km ös-
ter om planområdet). Med utgångspunkt i inventeringen samt gällande detaljplaner upprättades 
kvartersbeskrivningar för centrala Båstad 1997. I denna redovisas kvarter och byggnader i detalj 
och det redogörs för vad som bör bevaras. Bebyggelse inom planområdet (dvs Banken 1) är inte 
utpekat. Fastigheterna inom kv. Banken 3, 8 och 10 är q-märkta i gällande detaljplan. I bevarande-
programmet rekommenderas även att fastigheterna kv. Banken 7 och 2 q-märks. (q=Kulturhistorisk 
värdefull miljö. Sådan förändring av befintlig byggnad får ej vidtagas som förvanskar dess yttre form 
och allmän karaktär. Befintlig bebyggelse skall så långt möjligt bevaras. Vid uppförande av ny bygg-
nad skall denna ansluta till omgivande bebyggelse i material, storlek, form och färg.)

Befintlig bebyggelse 
Befintlig bebyggelse från korsningen Ängelholmsvägen/Köpmansgatan till korsningen Kyrkoga-
tan/Köpmansgatan varieras med byggnader uppförda i allt ifrån 1 våning till 2 och 2,5 våningar. 
Merparten av byggnaderna längs Köpmansgatan är placerade i förgårdsmark, dvs direkt mot trot-
toar, och en del är indragna en bit.

Befintlig bebyggelse i kvarteret Banken domineras av en före detta affärslokal, uppförd på 1970-ta-
let, med tillhörande parkeringsplats, samt av en samling äldre affärsbyggnader från sent 1800- och 
tidigt 1900-tal utmed Köpmansgatan. Bostadshusen återfinns i kvarterets norra del och bland dem 
är fyra stycken uppförda kring sekelskiftet. Det dominerande fasadmaterialet är tegel, såväl för de 
moderna som för de äldre husen. Bebyggelsen är uppförd i 1 ½ våning.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR
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Befintlig bebyggelse i de till kv. Banken angränsande kvarteren Skagen, Evald, Viktoria och Laxen 
är handels- och bostadskvarter med affärsbyggnader utmed Köpmansgatan, uppförda under slutet 
1800-tal fram till nutid. Byggnaderna, som är försedda med tegel-, sten- puts- alternativt träfasa-
der, är uppförda i 1-2 ½ våningar.
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Vy längs Köpmansgatan västerut sett från kv. Banken 8

Vy från Köpmansgatan mot  f.d ICA Gamlegården och kv. 
Skagen 15

Vy mot f.d. ICA Gamlegården från Köpmansgatan

Vy från fd. ICA Gamlegården mot kv. Evald

Vy från Köpmansgatan norrut mot Pershögsgatan

Vy från Köpmansgatan mot  kv. Banken 8
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Kv. Banken 8 (gränsande mot Banken 1) Kv. Banken 8, innergård

I Bevarandeprogrammet, antaget av kommunfullmäktige 1997, är fastigheten Banken 8 utpekad som 
kulturhistorisk värdefull miljö. I gällande detaljplan är fastigheten q-märkt.

Vy från p-yta  (kv. Banken 1) mot kv. Skagen 15 och 13 Vy från p-yta (kv. Banken 1) mot kv. Skagen 13 m.fl.

Kv. Banken 2 (kv. Banken 3 längst till vänster)

Vy från Pershögsgatan mot Glosasträde

I Bevarandeprogrammet, antaget av kommunfullmäktige 1997, är  även fastigheterna Banken 2, 3, 
7, 8 och 10 utpekade som kulturhistorisk värdefull miljö. I gällande detaljplan är fastigheterna inom 
Banken 3, 8 och 10 q-märkta. Fastigheterna 2 och 7 föreslås i Bevarandeprogrammet få en så kallad 
skyddsbestämmelse.
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Kv. Banken 3

Kv. Banken 10, sett från Glosasträde Kv. Banken 11, sett från Glosasträde

Kommersiell, offentlig och social service
Planområdet är beläget utmed Köpmansgatan i Båstad, vilken klassas som tätortens centrumled, 
varpå flertalet butiker är placerade längs med denna gata. Således finns det service i form av bland 
annat handel, bensinstation, apotek, post i närområdet men även vård, förskola, skola inom 400-
1200 meter.

Verksamheter / arbetsplatser
Inom tätorten Båstad har kommunen ca 500-550 anställda inom sin verksamhet. Det är bland 
annat inom barnomsorg och skola, äldreomsorg, förvaltning och tjänstemän. Inom den privata 
sektorn är Hotell Skansen den största arbetsgivaren i tätorten med strax över 100 anställda. Andra 
stora arbetsgivare  i tätorten är Ica Supermarket, NP Nilsson Trävaruhus och Willys. Även Hotell 
Riviera är en stor arbetsplats. Sommartid är ytterligare ca 150 personer anställda på Hotell Skan-
sen. Då utgör även Pepes Bodega och övriga verksamheter i hamnen stora arbetsplatser med totalt 
upp till 200-300 anställda. Båstad har ett stort företagande med många nyetablerade små företag 
med endast en eller ett par anställda. Flera av dessa har sina kontor i Företagsbyn i tätortens syd-
ligaste spets.

De utpekade byggnaderna är homogent till mate-
rial, byggnadsstil, färgsättning och utformning då 
de har tydligt markerad sockel, spröjsade fönster 
och är belägna mot gata vilket skapar slutna kvar-
ter. Gemensamt är sadeltak som för de flesta husen 
är belagda med rött tegel och de ljusa fasaderna i 
trä, puts och tegel. Byggnadernas kulturhistoriska 
värde varierar inom området.

Alla fastigheter (förutom Banken 1) är belägna ut-
anför planområdet gällande rubricerad detaljplan.
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Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet utgörs av både asfalterad yta samt en gräsbevuxna grönyta med inslag 
av buskar och enstaka träd mellan (f.d) ICA Gamlegården och fastigheten Banken 8. Den asfalte-
rade ytan utgör parkeringsplats samt område för in- och utlastning av t ex varor. Marken inom 
planområdet sluttar i nordostlig riktning från +24 möh (meter över havet) ner till +22 möh. Se 
även sida 20.

Kv. Banken 1, parkeringsyta Kv. Banken 1, grönyta angränsande mot kv. Banken 8

Ljusförhållandena är goda inom planområdet. Åsryggen minskar dock antalet soltimmar under 
perioden december-januari

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

Markföroreningar har ej påträffats inom planområdet vid tidigare markarbeten.

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

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

Översvämningsrisk
Någon översvämningsrisk med anledning av stigande havsnivå eller översvämmade bäckar förelig-
ger ej inom planområdet. Inga kända kapacitetsproblem på dagvattennätet.

Geotekniska förhållanden
Enligt en översiktlig jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning, består markens grund-
skikt av lerig morän.

Morän är den vanligaste jordarten i Sverige. Morän består av korn av olika storlekar. Vissa moräner 
kan innehålla övervägande sand alternativt lera. Inom planområdet består moränen av övervä-
gande lera och benämns således som lerig morän.

Någon geoteknisk undersökning är ej gjord.
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Då marken till största del redan är bebyggd, med lokaler för handel inkl källare samt asfalterad 
parkeringsplats, bedöms markanläggningsförhållandena goda. 

Marken inom planområdet är klassat som ett normalriskområde avseende förekomst av markradon.

Skredrisk föreligger inte.

Markföroreningar
Inga kända markföroreningar är påträffade inom eller i anslutning till planområdet. Dock har en 
kemtvätt, under tiden 1966-1978 ,varit belägen cirka 150 m nordväst om planområdet. Enligt 
Miljöbalken 10 kap, 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare 
ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastig-
heten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människorshälsa eller miljön.

Kulturmiljöer och fornlämningar
Planområdet är beläget inom fornläming RAÄ: Båstad 24:1, Båstads medeltida stadslager. Områ-
det är cirka 15,75 ha stort och omfattar en stor del av centrala Båstad. En arkeologisk förundersök-
ning har utförts under hösten/vintern 2018, se även sida 38.

Planområdets 
läge

Utdrag ur Riksantikvarieämbetet Fornsök

RAÄ: ”Båstad 24:1”

Gator och trafik
Trafikförsörjning sker från Pershögsgatan via Köpmansgatan / väg 115. Parkering (när ICA Gamle-
gården var öppet) har skett inom den norra delen av Banken 1 med infart via Pershögsgatan.

Högsta tillåtna hastighet på Köpmansgatan är 40 km/h. Enligt Trafikverkets Nationella Vägdatabas 
(NVDB), januari 2018, förekommer en ÅDT (Årsmedeldygnstrafik) avseende totaltrafik om mellan 
4001-8000 fordon på Köpmansgatan och mindre än 250 fordon i ÅDT på Pershögsgatan samt Glo-
sasträde. 201-400 tunga fordon i ÅDT trafikerar Köpmansgatan och mindre än 25 tunga fordon på 
Pershögsgatan samt Glosasträde. Enligt uppgift från ICA Gamlegården skedde totalt 9 varuleveran-
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ser/vecka (måndag-fredag innan 11.00) till livsmedelsbutiken. 6 av varuleveranserna skedde med 
lastbil och 3 genom skåpbil.

2013 (januari) när Trafikverket utförde en trafikräkning (stickprov) uppgick årsmedeldygnstrafiken 
(ÅDT) för Köpmansgatan till 4720 fordon varav 260 fordon var lastbilar. 

I Åtgärdsvalsstudien för Köpmansgatan/väg 115 (TRV 2015/86201) uppskattas en årsdygnstrafik 
för centrum på 7700 fordon. Under lågtrafik vinter cirka 4000 fordon, normaltrafik försommars/
sensommar cirka 9000 fordon och under extremtrafik ”Båstadveckan” (v 30, 2014) cirka 13000-
16000 fordon.

Trafikverket är huvudman för Köpmansgatan.

Parkering
Besökare till (f.d.) ICA Gamlegården parkerade inom fastigheten Banken 1, som hade 32 parkerings-
platser till sitt förfogande.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 501 (Mariatorget-Båstad busstation-Båstad järnvägsstation) 
och 523 (Båstad-Rammsjö-Torekov). Närmsta hållplatsen avseende busslinje nr 501 och 523 är 
lokaliserad drygt 200 m nordväst om  planområdet. Ytterligare en är belägen i anslutning till Köp-
mansgatan och ligger cirka 800 m sydost om planområdet. Busslinje 501 trafikerar Båstad tätort 
med halvtimmestrafik i rusningstid, timmestrafik övrig tid samt nattrafik fredagar och lördagar. 
Busslinje 523 trafikerar Köpmansgatan måndagar-fredagar under rusningstid.

Båstads järnvägsstation är belägen drygt 4 km öster om planområdet. Från järnvägsstationen finns  
det möjlighet att ta sig både norr och söderut med Öresundståg samt Pågatåg. Norr och södergå-
ende tåg trafikerar Båstad med timmestrafik och halvtimmestrafik under rusningstid.

Gång- och cykeltrafik
Separata gångbanor som förbinder området med ortens övergripande nät finns i anslutning till 
planområdet. Separat gång- och cykelbana finns längs del av Köpmansgatan. Dock ej i direkt an-
slutning till fastigheten Banken 1.

Teknisk försörjning
El, gas och telefoni
Bjäre kraft samt Skanova har kabelanläggningar i anslutning till planområdet. E.ON Gas har gasled-
ning i anslutning till planområdet.

Brandvattenförsörjning
Två brandposter finns placerade i anslutning till planområdet (Köpmansgatan och Pershögsgatan). 

Dricks- och spillvatten
Planområdet i sin helhet ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun.

Den tekniska infrastrukturen är väl utbyggd i området. I de intilliggande gatorna Köpmansgatan 
och Pershögsgatan  finns det dragna ledningar för vatten-, avlopps- och dagvattenhantering. Ban-
ken 1 har idag befintliga anslutningar till det kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledning-
sätet.
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Dagvatten
Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exem-
pelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som 
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. 

I nuläget avleds dagvatten från fastigheten till det kommunala dagvattennätet i Pershögsgatan. Däri-
från leds det till Laholmsbukten som är recipient. 

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom  Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg. Närmsta befint-
lig återvinningsstation finns på Prästliden, Torekovsvägen, cirka 500 m nordväst om planområdet, 
som tillgodoser källsorteringens fraktioner. 
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Bebyggelse
Användning 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både centrumverksamhet, bostäder samt par-
kering i underjordiskt garage inom fastighet längs Köpmansgatan i centrala Båstad.

8. PLANFÖRSLAG

Användningen av mark avseende större delen 
av Banken 1, föreslås ändras från ”H - Handel” 
till ”C1 B1 P1 - mark för  centrumverksamhet, bo-
städer samt parkering (underjordiskt garage)”. 
Enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) bör an-
vändningen C tillämpas för områden för kombi-
nation av handel, service, samlingslokaler och 
andra verksamheter som ligger centralt eller på 
andra sätt ska vara lätta att nå. I användningen 
C - Centrum, ingår en rad olika verksamheter 
som till exempel butiker, restauranger, kontor, 
gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, ban-
ker, apotek, hantverk och annan service. I an-
vändningen ingår även byggnader för religiösa 
ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lättare former 
av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård.

I norra delen av kv. Banken 1 möjliggörs en bostad i ett så kallat gårdshus. Syftet med användningen 
B (bostäder) är att möjliggöra för endast bostad (dvs ej centrumverksamhet i bottenvåning - likt 
övrig mark inom Banken 1).

Detaljplanen för fastigheten Banken 1 föreslås därmed möjliggöra för både centrumverksamhet (i 
form av exempelvis handel på entréplan), bostäder på ovanvåningar och i separat gårdshus samt 
parkering i underjordiskt garage. Inom planområdet med planbestämmelserna C1 B1 P1 möjliggörs 
en så kallad 3D-fastighetsbildning (både ovan och under jord) inom kv. Banken 1. (Se även text på 
sida 49 under rubriken Fastighetsbildning). En 3D-fastighetsbildning innebär att t ex parkerings-
garaget under jord kan vara en egen fastighet och entréplanet med centrumverksamhet respektive 
bostadslägenheterna ovan på ytterligare två separata fastigheter.

Placering och utformning 
Längs Köpmansgatan möjliggörs byggnation i linje med fastighetsgräns mot gata - precis 
som merparten av byggnaderna längs Köpmansgatan är belägna. Detta för att den nya be-

Fågelperspektiv över kv. Banken 1

Sektion mellan kvarteren Evald-Banken-Svalan (kv. Evald söder om kv. Banken och kv. Svalan  norr om) 
Alla nockhöjder är angivna i + xx möh (meter över havet)

Banken 10, nockhöjd +26,92

Kv. Banken 1

Banken 8, nockhöjd 
+30,91, gårdshus +29,4

Skagen 15, nock-
höjd +38,79

Banken 8 butik, 
nockhöjd +28,58

Evald 3, nockhöjd 
+31,64

Svalan 11, garage 
nockhöjd +22,63

Banken 11 nockhöjder 
garage +25,33, bost.hus +29,51

Banken 1, nock-
höjd +36,4

Banken 1, gårdshus, 
nockhöjd +29,5
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BostäderB
Bostäder på våningsplan ovanför entréplanB1

Underjordiskt parkeringsgarage får anodnasP1
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KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 §  PBL

e1
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e2
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PBL

e3
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mellan 38 och 47 grader. Mot innergård ska takvinkel vara minst 21
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f1
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Högst ett våningsplan får anordnas utöver underjordiskt
parkeringsgarage

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §
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Körbar förbindelse får inte anordnas
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

Centrumverksamhet på entréplanC1

BostäderB

Underjordiskt parkeringsgarage får anodnasP1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

e1 Största exploatering är 110 kvadratmeter byggnadsarea

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med lastkaj inkl tak samt miljöhus,  4
kap 11 § 1

+0.0
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan över havet

+28.0 Högsta byggnadshöjd över angivet nollplan är 28.0 meter
över havet

00-00 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen

14 Minsta takvinkel är 14 grader,  4 kap 11 § 1

Utformning,  4 kap 16 § 1

f1 Fasader ska utformas av sten, puts eller liknande material.
Tak ska vara av taktegel i röd eller gul kulör

Takkupor/frontespis får totalt uppgå till 1/3 av takets längd

Utförande,  4 kap 16 § 1

b1 Högst ett våningsplan får anordnas utöver underjordiskt
parkeringsgarage

Stängsel och utfart,  4 kap 9 §

Körbar förbindelse får inte anordnas

Skydd mot störningar,  4 kap 12 § 2

Bostäder ska utföras så att, då den ekvivalenta trafikbullernivån vid fasad överskrider 55
dBA, ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpande sida.
Gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dBA maximalnivå och 55 dBA
ekvivalentnivå ska anordnas i anslutning till bostaden.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap 21 §

Genomförandetiden är 5 år från att detaljplanen vinner laga kraft

Markreservat ,  4 kap 6 §

x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik

Planområdets
läge

byggelsen ska följa befintlig bebyggelse och karaktär längs Köpmansgatan. Hörnet på en-
tréplanet Köpmansgatan/Pershögsgatan är dock indraget för att inte skymma sikt för t ex 
fordonstrafik som kör ut från Pershögsgatan till Köpmansgatan. (Se även illustrationer.) Byggna-
dernas placering är anpassade efter befintlig bebyggelse längs Köpmansgatan och Pershögsgatan.
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Körbar förbindelse till kv. Banken 1 får endast anordnas i fastighetens nordvästra del 
mot Pershögsgatan. Syftet är att möjliggöra in- och utfart till gårdshuset, det underjordis-
ka parkeringsgaraget samt av- och pålastning av gods. Utfartsförbudet längs Köpmansga-
tan och del av Pershögsgatan innebär en säkrare och mer kontrollerad trafikmiljö då fordon 
styrs till att endast kunna angöra fastigheten Banken 1 i nordväst där lastkajen är belägen.

Inom norra delen av fastigheten Banken 1, får miljöhus/komplementbyggnad om max 30 m2 uppfö-
ras. På plankartan markeras området med korsprickning.

Högsta tillåtna nockhöjd i meter över havet (möh) mot Köpmansgatan är angivet till +37,0 möh. 
Som referens kan nämnas att nockhöjd på byggnad inom Skagen 15 är +38,8 möh. Köpmansgatan är 
belägen på knappt +24 möh. Det innebär byggnad med mellan 38-47 graders taklutning i 2 ½ plan,  
möjliggörs mot Köpmansgatan. Se nedanstående bilder. Närmast Pershögsgatan syftar planen att 
möjliggöra entréplan i en våning där övervåningar ska vara indragna. Högsta nockhöjd på våning 
ovanför indraget våningsplan är angivet till +37,0 möh. Högsta tillåtna nockhöjd för gårdshuset är 
angivet till 30,0 möh. Som jämförelse kan nämnas att befintlig byggnad inom fastigheten Skagen 
13 har en nockhöjd på 30,4 möh och Banken 2 en nockhöjd på 26,8 möh. (Gällande detaljplan för 
Banken 2 respektive Skagen 13 möjliggör 1 ½ plans byggnader med en högsta byggnadshöjd på 4,9 
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Vy mot norr och innergården sett från Köpmansgatan

av sten, puts eller liknande material. Tak ska 
vara av taktegel i röd eller gul kulör. Dock tillåts 
takkupor/frontespis utformas i annat material. 
Miljöhus/komplementbyggnad kan uppföras 
med exempelvis sedumtak eller taktegel. 

Inom område närmast Pershögsgatan, marke-
rat med b1 på plankartan, får endast ett vånings-
plan anordnas (utöver underjordiskt garage). 
Syftet är att entréplan med centrumverksamhet 
möjliggörs i linje med befintlig trottoar och att 
bostäderna ovanpå utformas med en indragen 
våning. Även byggnad på innergården omfattas 

Fasad mot norr (Banken 2, 3, 10 och 11)

Fasad mot öster (Banken 8)

Banken 1

Banken 1

Skagen 15

Köpmansg.

Pershögsg.

respektive 4,0 m. Den högre byggnadshöjden avseende Banken 2 är med anledning av en förhöjd 
sockel mot Pershögsgatan. Takvinkel är ej reglerad). Högsta tillåtna byggnadshöjd respektive nock-
höjd mot kv. Banken 8 och 10 är +28,0 respektive +36,5 möh. Syftet är, precis som mot Pershögsgatan 
att möjliggöra en så kallad indragen våning. Genom byggnation med indragna våningar minskas upp-
levd byggnadshöjd från kringliggande fastigheter och gator. Inom innergården dvs mellan byggnader 
avsedda för centrumverksamhet och bostäder, regleras varken nock- eller byggnadshöjd. Däremot är 
antal våningar angivet till högst en (1). I nedanstående sektioner och fasadbilder illustreras höjd på 
ny bebyggelse i förhållande till befintlig.

Gårdshuset samt byggnaderna mot Köpmansgatan, Pershögsgatan och kv. Banken 8 och 11 ska ut-
formas med sadeltak. För byggnaden med centrumverksamhet och bostäder gäller att takvinkel mot 
Pershögsgatan och Köpmansgatan ska vara mellan 38 och 47 grader. In mot innergård ska minsta 
takvinkel vara  21 grader. Gårdshuset ska ha en takvinkel på mellan 38-47 grader. Enstaka 
takkupor tillåts ha en flackare lutning. Miljöhusets/komplementbyggnadens takvinkel regleras ej.

Alla byggnader (förutom byggnad i ”innergården” och miljöhus/komplementbyggnad) ska utformas 
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Vy mot sydost och kv. Banken 1 sett från Köpmansgatan

av planbestämmelse där högst ett våningsplan 
utöver underjordiskt parkeringsgarage får an-
ordnas.

Takkupor/frontespis mot Köpmansgatan och 
Pershögsgatan får uppgå till max 1/3 av takets 
längd.

Då byggnationen inom kv. Banken 1 avses upp-
föras i en så kallad gårdsformation regleras 
exploateringsgraden till största del med prick- 
och korprickad mark, dvs mark där byggnad ej 
får uppföras alternativt där endast miljöhus/
komplementbyggnad får byggas. Undantag 
görs dock  för den planerade byggnaden på innergården där en byggnad om max 140 m2 får uppfö-
ras (markerat med e1 på plankartan). Avsikten är att endast reglera byggnadsvolymen och inte låsa 
exakt placering i innergården. Byggnaden inom innergården får utformas i valfritt material och tak-
utformning. Byggnaden illustreras i glas på perspektivbilder samt illustrationskarta.

Fotomontage - 360-vy sett från Köpmansgatan mot kv Banken 1

Fotomontage - 360-vy sett från Pershögsgatan (i anslutning till kv. Skagen 15 och 13) mot Köpmansgatan
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För byggnader närmare än 4 m från grannfastighet gäller särskilda brandkrav. Brandkrav styrs 
av BBR (Boverkets byggregler). Väljer fastighetsägare att placera byggnad t ex 3 m från fast-
ighetsgräns ska byggnaden uppföras enligt särskilda brandkrav (även om grannfastighe-
ten är obebyggd). Syftet är att få en rättvis fördelning av kostnaden avseende brandskydd. 

Parkering ska anordnas på egen fastighet.

Utfartsförbud anläggs längs Köpmansgatan och delvis längs Pershögsgatan för att begränsa antalet 
utfarter och därmed också göra trafiksituationen säkrare. Trafikverket är väghållare för Köpmans-
gatan och ansvarar för att fri sikt etc uppfylls enligt VGU (Vägar och gators utformning). Vid bygglov-
hantering kommer Trafikverket att beaktas som sakägare och därmed ges tillfälle att avge yttrande 
över ansökan om bygglov.

Fotomontage - 360-vy mot sydost och kv. Banken 1 sett från Glosasträde/Hasselgränd
Förtydliganden: Ny byggnad inom fastigheten Banken 1 är belägen bakom de stora befintliga träden

Sockel, dvs våning 1, mot grannfastigheterna Banken 10 m.fl. är klädd med vegetation

Fotomontage - 360-vy sett från Pershögsgatan (i anslutning till kv. Skagen 15/13) mot Ågardsgatan
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Solstudier
Såväl befintlig som ny högre bebyggelse på Banken 1 skapar skuggor, vilka mer eller mindre påverkar 
intilliggande fastigheter. Bilderna på följande sidor illustrerar sol- och skuggförhållanden vid olika 
tidpunkter på året. Vår- och höstdagjämning är i stort sett likvärdiga avseende skuggbildning var-
vid enbart vårdagjämning redovisas här. Skuggor från befintlig eller planerad vegetation är ej med i 
skuggstudien.

Befintlig bebyggelse
Vårdagjämning

Vårdagjämning, 13.00

Vårdagjämning, 11.00

Vårdagjämning, 15.00

Vårdagjämning, 17.00

Vårdagjämning, 09.00
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Midsommar, 09.00 Midsommar, 11.00

Midsommar, 13.00 Midsommar, 15.00
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Vårdagjämning, 09.00

Vårdagjämning, 13.00

Vårdagjämning, 11.00

Vårdagjämning, 15.00

Vårdagjämning, 17.00

Ny bebyggelse
Vårdagjämning:
Skuggor från befintlig eller planerad vegetation är ej med i skuggstudien.
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Midsommar, 09.00 Midsommar, 11.00

Midsommar, 13.00 Midsommar, 15.00

Midsommar, 17.00 Midsommar, 19.00

Midsommar:

Skuggmässigt bedöms planförslaget påverka främst fastigheten Banken 2. Fastigheterna Banken 8, 
10 och 11 bedöms påverkas marginellt av skuggor från ny bebyggelse inom Banken 1. Fastigheten 
Banken 2 påverkas i dagsläget till stor del även av egna skuggbildningar. Fastigheten Banken 10 på-
verkas främst under vår och höst efter 15.00. Fastigheterna Banken 8, 10 och 11 påverkas främst 
efter 17.00 under sommarmånaderna och då även av egna skuggbildningar inom fastigheten.
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Intilliggande fastigheter inom kv. Banken kommer därmed att påverkas av skuggbildningar som dock 
bedöms vara acceptabla eftersom planförslaget överensstämmer med intentionen i översiktsplan 
samt Inriktningsdokument för Båstad om att förtäta bebyggelsen i centrala Båstad.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet sluttar i nordostlig riktning. Längs Köpmansgatan är marknivån knappt 
+24 möh (meter över havet) för att sedan slutta ner till +20 möh i gräns mot fastigheten Banken 2 
och 3. Fastigheten är i dagsläget redan bebyggd både ovan och under mark. Det finns inga kända 
grundläggningsproblem i området.

Masshantering
För att minska miljöbelastningen bör varje projekt syfta till att man uppnår massbalans. Massba-
lansberäkningar bör utföras i tidigt stadie utifrån hushållning av naturresurser och för att minimiera 
omgivningsstörningar och transporter i samband med exploatering. Eventuella fyllnads- eller över-
skottsmassor bör inte transporteras långa sträckor. Fyllnadsmassor ska kontrolleras för man ska 
kunna ta reda på dess lämplighet för planerad utfyllnad och för att föroreningsbelastningen inom 
planområdet inte ökar.

I dagsläget finns en källare under befintlig byggnad inom Banken 1. Vid en utbyggnad i enlighet med 
planförslaget där ett underjordiskt garage är planerat kommer sannolikt ett överskott av massor att 
hanteras.

Allmän plats
Planområdet omfattar ej någon allmän platsmark.

Geotekniska förhållanden
En mer ingående geoteknisk utredning bedöms ej vara nödvändig då marken inom planområdet 
redan är bebyggd med lokaler för handel i en våning inkl källare samt asfalterad parkeringsplats. Se 
även sida 24.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
En avgränsad arkeologisk förundersökning inom fastigheten Banken 1, fornlämning nr 24, har ge-
nomförts under senhösten/vintern 2018. Syftet med undersökningen var att klarlägga fornlämnings-
situationen inom området. Vid undersökningen grävdes sammanlagt fem sökschakt. I södra delen av 
fastigheten  framkom en trolig syllsten och ett fyndförande lager, som kan dateras till tidigmodern/
modern tid. Lagret innehöll keramik, fajans, porslin, glas, järn och djurben. I den norra delen av fast-
igheten grävdes två sökschakt. Under asfalt och omfattande bärlager påträffades emellertid endast 
sentida raseringslager. I schakten framkom större stenar som troligen ingått i syllar, samt ett fler-
tal kullerstenar från en möjlig stenlagd gårdsplan. Efter undersökningen meddelande länsstyrelsen, 
2018-12-17 att inga fortsatta antikvariska insatser är nödvändiga och att det ur fornlämningssyn-
punkt inte föreligger några hinder att exploatera markområdet.

Gator och trafik
En uppskattning för att bedöma förväntad trafik vid exploatering enligt planförslag är gjord enligt 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Bedömningen baseras på cirka 1400 m2 centrumverksamhet 
(butiker etc) samt 19 lägenheter inom kv. Banken 1. Beräkningen resulterar i 44 fordon i ÅDT (års-
medeldygnstrafik). För jämförelsens skull har även en uppskattning av ICA Gamlegårdens dåvarande 
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trafikalstring gjorts. Bedömningen baserades på cirka 1000 m2 verksamhetslokal (butik) inom kv. 
Banken 1. Beräkningen resulterar i 21 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik).

Den nya bebyggelsen bedöms genera en viss ökad mängd biltrafik. Ökningen bedöms rimligt med 
hänsyn till fastighetens centrala läge i Båstad.

För att få en uppskattning om förväntade trafikmängder i form av varuleveranser till verksamheter 
inom kv. Banken 1 har en separat undersökning gjorts. Som underlag för uppskattning av antal var-
leveranser har samtal förts med olika ICA-handlare i omgivningen med erfarenhet från Ängelholm, 
Förslöv och Båstad. Leveranser sker idag samordnat i allt högre utsträckning. Det händer att det kom-
mer en separat brödbil eller dylikt på eftermiddagen under högsäsong, när det konsumerats mer än 
vanligt, men i normalfallet är transporter samordnat och tidsbestämt. Livsmedelbutiker arbetar för 
att styra leveranserna så effektivt som möjligt. Till en butik med fastighetens läge skickas enkelbilar, 
lastbilar eller skåpbilar, aldrig lastbilar med släp. Man tillämpar scheman där leveranserna normalt 
sker under förmiddagen, från kl 07 till kl 12.

Utifrån handlarnas olika leveranser i förhållande till butiksstorlek görs följande uppskattning:
Livmedelshall ca 550 m2 
Måndag ca 5
Tisdag  ca 3
Onsdag  ca 3
Torsdag ca 5
Fredag  ca 5
Lördag  ca 2  
Söndag  1
Summa : ca 22 leveranser i veckan för livsmedelshallen.
Utöver livsmedelshallen planeras ytterligare ca 500 m2  i 3 - 5 olika verksamheter som ännu inte fast-
ställts. Med en restaurang och övriga butiker görs följande uppskattning.

Körspår för lastbilar (12,5 m) för angöring inom Banken 1
Planerad placering av miljöhus är illustrerad 
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Restaurang ca 8 leveranser/vecka med lastbil

Butikerna får normalt leveranser med mindre skåpbilar, vilka parkerar i anslutning till butiksentréer 
när så är möjligt. 3 - 5 butiker sammanlagt ca 15 leveranser/vecka

Uppskattningsvis kommer verksamheterna i projektet i sin helhet att generera:
ca 30 leveranser/vecka med lastbil el. skåpbil (4,2 om dagen i snitt).
ca 15 leveranser/vecka med skåpbil (2,1 om dagen i snitt).

Enligt uppgift från f.d ICA Gamlegården skedde totalt 9 varuleveranser/vecka (måndag-fredag innan 
kl. 11.00) till livsmedelsbutiken. 6 av varuleveranserna skedde med lastbil och 3 genom skåpbil.

En utbyggnad enligt detaljplaneförslaget kommer att medföra en ökad mängd varutransporter till
fastigheten. Ökningen bedöms dock rimlig med hänsyn till fastighetens centrala läge i Båstad.

För att minska olägenhet för de boende i anslutning till varuintag via Pershögsgatan samt för att 
skapa en trafiksäkrare miljö ska åtgärder vidtas i form av en, alternativt flera, trafikregleringar.

I dagsläget omfattas Pershögsgatan av Lokala trafikföreskrifter vilket innebär att gatan under perio-
den 1 juni - 15 augusti är enkelriktad mellan fastigheten Banken 2 och Staren 6 dvs mellan Glosas-

Utskrift från Tekis-GI

0 m 25m 50m

träde och Agardsgatan. Under 
den perioden råder även par-
keringsförbud längs hela Pers-
högsgatans nordvästra sida.

Pershögsgatan består av en 
asfalterad gata, dvs ingen trot-
toar finns. Vid en utbyggnad i 
enlighet med planförslag krävs 
åtgärder i form av anläggande 
av trottoar längs Pershögsga-
tans nordvästra sida. Då Pers-
högsgatan är förhållandevis 
smal (t ex 6 m mellan fastighe-
terna Skagen 11 och Banken 2) 
möjliggörs endast en trottoar 
för fotgängare. Som cyklist får 
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alternativt kan sträckan mellan Glosasträde och Agardsgatan anpassas för dubbelriktad trafik och ej 
tillåta parkering.

Skulle det visa sig i framtiden att ovanstående åtgärder ej är tillräckliga för att uppnå en trafiksäker 
miljö kan ytterligare trafikregleringar vidtas. Exempelvis kan gatan trafikregleras 
till att delvis vara enfilig väg med väjningsplikt för mötande trafik samt trafikreg-
leras så att varutransporter endast får ske mellan vissa klockslag per dygn. Dessa 
åtgärder hanteras av gatu- och trafikingenjör på Teknik & Service och regleras via 
Lokala trafikförordningsföreskrifter.

Genom att anlägga en trottoar längs Pershögsgatan förstärks gatan som ett rekreationsstråk mellan 
Pershögsgatan och hamnen i enlighet med Inriktningsdokument för Båstad, antaget av kommunfull-
mäktige 2016.

Parkering
Parkering ska ske på den egna fastigheten inom så kallad kvartersmark. Dvs område för bostäder, 
centrumverksamhet samt underjordiskt parkeringsgarage.

Parkering möjliggörs inom kvartersmark (Banken 1) med 9+1 parkeringsplatser ovan mark samt 
genom ett nytt underjordiskt parkeringsgarage med 36 parkeringsplatser. Inom fastigheten kommer 
även cykelparkering för både boende, kunder och anställda att anläggas. Planförslaget bedöms möj-
liggöra för cirka 17 lägenheter, ett gårdshus och cirka 1 400 m2 centrumlokaler.

Båstads kommun har i dagsläget ingen parkeringsnorm.

Parkeringsbehovet uppskattas till 1 parkeringsplats / lgh (inkl gårdshus), dvs 18 p-platser för de 
boende vilket innebär att 28 parkeringsplatser kan nyttjas av kunder och personal till centrumverk-
samheten. ICA Gamlegården (som numera är stängt) har haft 32 parkeringsplatser till sitt förfo-
gande. I detta planförslag möjliggörs cirka 20 parkeringsplatser/1000 m2 bruttoarea centrumverk-
samhet. Bruttoarea (BTA) är summan av alla våningsplanens area och begränsas av de omslutande 
byggnadsdelarnas utsida. Jämförelsevis har Ängelholm och Helsingborg en parkeringsstrategi  res-
pektive norm som innebär 18 respektive 21,5 parkeringsplatser / 1000 m2 BTA centrumverksamhet.

Enligt SCB (2016) är biltätheten i Båstads kommun 475 bilar / 1000 invånare vilket är aningen högre 
än t ex Ängelholm (451 bilar / 1000 invånare), men biltätheten är lägre än i Laholms kommun (484 
bilar/1000 inv). Med anledning av fastighetens centrala och kollektivtrafiknära läge bedöms parke-
ringsbehovet kunna tillgodoses.

Kollektivtrafik
En utbyggnad enligt planförslaget ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik
Längs Pershögsgatan,som idagsläget endast består av vägbana, planeras en trottoar att anläggas 
mellan Köpmansgatan i söder och Agardsgatan i norr för att öka trafiksituationen för fotgängare. 
Både Köpmansgatan och Pershögsgatan är dock belägna i sin  helhet utanför planområdet avseende 
denna detaljplan. Utökningen av handel och boende i centrala Båstad gör det möjligt för fler männ-
iskor att välja gång eller cykel.
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Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe-
terna att uppfylla dessa.

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

Hälsoskydd
Planerade verksamheter i markplan kan ge upphov till olägenheter till närboende i form av lukt, bul-
ler eller vibrationer. Fläktar, kompressorer, ventilation, trafik/transporter  och avfallshantering ska 
vara ordnat så att inga olägenheter uppstår till omgivningen.

Skyltar, belysning, bilstrålkastare och liknande får inte orsaka ljusstörningar för närboende.

Buller
Riksdagen har fastslagit rikvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse.

Riktvärdena är följande:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 60 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Från 2017 gäller 65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid
fasader för bostäder om högst 35 m2

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Trafiken på Köpmansgatan, vilken är den främsta bullerkällan avseende fordonstrafik bedöms upp-
går till 7700 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik) enligt Åtgärdsvalsstudie för Köpmansgatan/Lv 115 
i Båstad baserat på Trafikverkets trafikräkning 2013, med en högsta tillåtna hastighet om 40 km/h.

En trafikbullerutredning avseende byggnation inom Banken 1 (Tyrens, 2018-03-02) har gjorts. 
Trafikbuller utredningen baserades på en första skiss på byggnationen inkl lägenhets- och butiks-
lokaler.  Beräknade ljudnivåer i utförd trafikbullerutredning visade då att Banken 1, Båstad, har 
möjlighet att uppfylla förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader förutom vid bostadshus 
närmast Köpmansgatan. Trafikbullernivåerna översteg riktvärdena vid tre av fyra fasader för dessa 
hus, vilket gör att planlösningen måste anpassas så att minst hälften av bostadsrummen är vända 
mot ljuddämpad sida. Huskropparna bör därför anpassas så att de tillåter genomgående lägenhe-
ter. I samband med projektering av byggnaderna, då den exakta utformningen är känd, ska fasad  
(tex. fönster, vägg och eventuell friskluftsventil) dimensioneras så att riktvärden inomhus klaras. 
Detta gäller för alla byggnader inom planen.
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BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

Beräknade ljudnivåer från väg
inkl. fasadreflexer.
Prognosår 2040.
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BESTÄLLARE: Båstads Kommun
OMRÅDE: Banken 1, Båstad
UPPDRAG: 284182
HANDLÄGGARE: RTH
GRANSKAD: SJS
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: RTN 1996
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BERÄKNAD EKVIVALENTNIVÅ

Beräknade ljudnivåer från väg. Vid
fasad avser värdena frifältsvärden.
Utbredningen som redovisas som
färgzoner i mark är inkl.
fasadreflexer.
Prognosår 2040.
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Facade Noise Map
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Beräkningarna visar också att riktvärdena för uteplats (Leq ≤ 50 dBA, Lmax ≤ 70 dBA) överskrids för 
en stor del av innergården. Riktvärdena för uteplats överskrids också för planerade balkonger ovan-
för centrumverksamheten längs med Pershögsgatan samt mot kv. Banken 8. Eventuella balkonger 
bör därför vara helt inglasade med ljudabsorbenter i taket eller så bör en gemensam uteplats anläg-

Beräknad ljudutbredning, ekvivalent ljudnivå

Beräknad ekvivalentnivå, frifältsvärden

Köpmansgatan

Köpmansgatan

Pershögsg

Persh
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ata
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BERÄKNAD EKVIVALENTNIVÅ

Beräknade ljudnivåer från väg. Vid
fasad avser värdena frifältsvärden.
Utbredningen som redovisas som
färgzoner i mark är inkl.
fasadreflexer.
Prognosår 2040.

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
2.0 m över mark i dBA

75 <
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50

<= 45

BESTÄLLARE: Båstads kommun
OMRÅDE: Banken 1, Båstad
UPPDRAG: 283860
HANDLÄGGARE: RTH
GRANSKAD: SJS
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: RTN 1996

2018-03-02

Teckenförklaring
Vägbana

Planerad Byggnad

Befintlig byggnad

Facade Noise Map

BILAGA: R05

BERÄKNAD EKVIVALENTNIVÅ

Beräknade ljudnivåer från väg. Vid
fasad avser värdena frifältsvärden.
Utbredningen som redovisas som
färgzoner i mark är inkl.
fasadreflexer.
Prognosår 2040.

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
2.0 m över mark i dBA

75 <
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50

<= 45

BESTÄLLARE: Båstads kommun
OMRÅDE: Banken 1, Båstad
UPPDRAG: 283860
HANDLÄGGARE: RTH
GRANSKAD: SJS
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: RTN 1996

2018-03-02

Teckenförklaring
Vägbana

Planerad Byggnad

Befintlig byggnad

Facade Noise Map

BILAGA: R07

gas inom kvarteret. Om de boende får tillgång till en gemensam uteplats, anlagd där riktvärdena 
uppfylls, så kan utformningen av balkonger göras utan krav för ljudnivå.

Beräknad ekvivalentnivå, frifältsvärden

Beräknad ekvivalentnivå, frifältsvärden

Köpmansg.

Köpmansg
ata

n

Pershögsgatan

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

Fastigheten ligger mycket centralt i Båstad och är omgiven av blandad bebyggelse med en stor del 
bostäder samt mycket verksamheter i bottenvåningarna längs Köpmansgatan. Trafiken på gatan har 
stora säsongsvariationer. Om samtliga lägenheter inom planområdet har möjlighet till tyst sida så 
kan avsteg från Boverkets allmänna råd medges. 

Gällande riktvärden skrivs inte in på plankarta som planbestämmelse, eftersom riktvärdena kan för-
ändras i framtiden. Riktvärden ska alltid följas oavsett om de står på plankartan eller inte och regle-
ras inte genom detaljplanbestämmelse. Riktvärdena regleras genom Riksdagens och Naturvårdsver-
ket infrastruktursproposition från 2012.

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

Båstads miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar 
energianvändning. Båstads kommuns fem lokala övergripande mål handlar om vatten, natur- och 
ekosystem, energi och klimat, transporter samt bebyggd miljö. Planförslaget bedöms förenligt med 
bland annat målet ”Bebyggd miljö” då planförslaget möjliggör förtätning inom redan ianspråktagen 
mark.

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

Dricks- och spillvatten
Befintlig bebyggelse är anslutet till det befintliga ledningsnätet för vatten och spillvatten. Befintliga 
allmänna ledningar bedöms i dagsläget ha tillräcklig kapacitet för att klara den belastning som den 
utökade byggrätten medför. Krävs större serviser in till fastigheten bekostas detta av fastighetsägare. 
För ledningar inom kvartersmark ansvarar fastighetsägare. Utifall sprinklers ska installeras på fast-
igheten krävs en separat tank för detta. Anläggningsavgifter kan tillkomma vid nybyggnation enligt 
gällande VA-taxa.

I Köpmansgatan och Pershögsgatan finns ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten. Samtliga 
ledningar har ett skyddsavstånd och skyddsavståndet för vattenledningarna sträcker sig in på fast-
igheten i det sydvästra hörnet. Föreslagen bebyggelse enligt illustrationskartan påverkas inte av 
skyddsavståndet. Försiktighet bör dock iakttas vid arbeten i närheten av VA-ledningar.

Brandvattenförsörjning
Två brandposter finns i anslutning till planområdet (Köpmansgatan och Pershögsgatan). Samråd 
med räddningstjänsten kommer att ske både under planprocessens gång samt vid bygglovhantering. 
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Dagvatten
Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt dagvatten och är idag ansluten till den 
kommunala ledningen i Pershögsvägen. Dagvatten ska i första hand tas om hand lokalt inne på fast-
igheten innan det leds till det kommunala nätet. Dagvatten från fastigheten får ej släppas ut på Köp-
mansgatan. Dagvattenhantering ska ske enligt Båstad kommun och NSVA:s dagvattenpolicy, antagen 
av kommunfullmäktige 14 maj 2015.

Marken inom fastigheten lutar idag från sydväst mot nordost och höjdsättningen inom fastigheten 
bör beaktas. Med tanke på att byggnader ska uppföras i u-form måste ytledes rinnande vatten vid 
kraftiga regn kunna avledas säkert utan att orsaka skada på byggnader. Risken finns annars att dag-
vatten rinner in på gården och därefter inte kan ta vägen någonstans. I samband med förändringar 
inne på fastigheten måste det säkerställas att dagvatten inte kan rinna in och orsaka översvämning 
på grannfastigheterna, framförallt Banken 2, 3 och 10. Detta kan säkerställas genom ett avskärande 
dike i fastighetens norra del eller en mindre vall eller mur som hindrar vatten från att rinna in på 
grannfastigheterna.

Planförslaget medför en mer hårdgjord fastighet än i dagsläget och mängden dagvatten från fastig-
heten kommer därmed öka. För att till viss del begränsa mängden dagvatten från fastigheten rekom-
menderas åtgärder enligt nedan:

• Träd - Träd kan ta upp och hålla stora mängder vatten samtidigt som de bidrar till en grönare
miljö med bättre luftkvalitet, ekosystemtjänster, m.m.

• Raingarden - Planteringar på gården kan utformas så att de kan hålla mycket vatten innan det
leds ut till ledningsnätet.

• Gröna tak - Kanske kan delar av tak utformas med växter. Gröna tak fördröjer dagvatten och
bidrar till en trevligare  miljö för dem som bor på våningarna ovanför och som kan titta ut över
de gröna taken.

• Markbeläggning på parkeringsyta ovan mark - Parkeringsyta i norr kan anläggas med genom-
släpplig markbeläggning för att infiltrera dagvatten.

• Dagvattenmagasin - Underjordiska dagvattenmagasin kan anläggas för att ta hand om dag-
vatten innan de släpps vidare ut i dagvattenledning.

Infarten till parkeringsgaraget ska utformas så att ytledes rinnande vatten vid kraftiga regn hindras 
från att leta sig ner i garaget.

Om golvavlopp ska installeras i underjordiskt garage kan det finnas skäl att vidta åtgärder för mi-
nimera risken för utsläpp. Dagvattenhanteringen inom planområdet bör utformas så att eventuella 
föroreningar begränsas vid källan eller så att merparten av föroreningarna avskiljs och bryts ned 
innan det når recipienten.

Innan byggnation påbörjas ska samråd ske med NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) för att 
finna lämpliga åtgärder och lösningar på dagvattenhantering. Alla dagvattenlösningar ska godkän-
nas av NSVA.

Avfallshantering
I kommunens Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 är ett av målen ”Minskad 
resursanvändning och ökad återvinning”, målet innebär ökad återvinning och återbruk i hela kom-
munen. Andelen avfall ska minimeras. Avfallet ska källsorteras och matavfallet ska gå till biogaspro-
duktion.
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Den nya bebyggelsen ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshante-
ring. Bland annat bör avfallsutrustning för fastighet placeras nära anslutning till körbar väg (som är 
minst 5,5 m bred).

Vid byggnation i form av t ex flerbostadshus  förordas gemensamt avfallsutrymme. Var ett avfallsut-
rymme ska placeras måste noga övervägas. Närhet till bostäderna, trafiksäkerhet, barnsäkerhet och 
arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar placeringen. Byggare uppmanas ta kontakt med NSR 
(Nordvästra Skånes Renhållnings AB) i tidigt stadie för planering av avfallshantering.
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Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Planområdet är beläget centralt i samhället med gång- och cykelavstånd till service, kommunikation 
och rekreation. Området bedöms som lämpligt för centrumverksamhet samt bostäder. Planförslaget 
bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av redan ianspråktagen mark. Den 
föreslagna förändringen innebär ökade möjligheter till centrumverksamhet samt boende i centrala 
Båstad, där befintligt tekniskt system samt infrastruktur kan utnyttjas.

Planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser. Busslinje trafikerar Köpmansgatan med hållplats 
som ligger cirka 200 m nordväst om planområdet 1-2 ggr / tim. Med buss nås tågstationen och Bå-
stads centrum vilket ger goda möjligheter för de nyinflyttade att pendla och uträtta vardagsärenden 
utan bil, vilket är positivt för både människa och miljö.

Planområdet ligger nära exempelvis både golfbana, tennis samt fotbollsanläggning, vilket ger goda 
rekreativa förutsättningar. I alla riktningar finns möjlighet till promenader, cykelturer och löparrun-
dor.

Planområdet är påverkat av trafikbuller från Köpmansgatan. Åtgärder för att klara Naturvårdsver-
kets riktlinjer kommer att krävas bland annat genom anpassad planlösning av lägenheter samt pla-
cering av uteplats. 

Planområdets tillskott av centrumverksamhet och bostäder i centrala Båstad bedöms vitalisera om-
rådet genom att bidra till liv och rörelse samt skapa en större variation i det lokala bostadsbeståndet.

Barnkonsekvensanalys
Ur ett barnperspektiv bedöms planförslaget i det stora hela öka tryggheten för barn och unga inom 
och i anslutning till planområdet.

Byggnation av centrumverksamheter samt bostäder bedöms vitalisera och bidra till ett levande 
centrum, dygnets alla timmar, året runt - vilket skapar trygghet. Den större mängd trafik som följer 
Köpmansgatan sommartid skapar en barriär men den låga hastigheten och finmaskiga vägnät kring 
Agardsgatan med omnejd är ett gott exempel på bebyggelsestruktur med upplevd trygghet för alla 
åldrar.

Barn i åldern 0-12 år tillgodoses inte med möjlighet till utomhuslek inom fastigheten. Men inom 
cirka 200 meter nås Pershögsskogen, inom 300 meter nås havet och inom cirka 400 meter nås lek-
platsen Gulstad nord ost om planområdet.

I direkt anslutning till planområdet kommer en trottoar att anläggas längs Pershögsgatan vilket för-
stärker Pershögsgatan som ett rekreationsstråk mellan Pershögsskogen och Hamnen. Trottoaren 
tillsammans med en eller flera andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder skapar ökad trygghet för fot-
gängare (i alla åldrar). Det nya planförslaget innebär att centrumverksamhet ska bedrivas på gatu-
planet vilket innebär att nya mötesplatser möjliggörs genom t ex café, butiker etc. Just ett café efter-
frågades av många ungdomar när medborgardialog angående Inriktningsdokument för Båstad hölls.

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

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen. Samråd har genomförts 
under sommaren 2018 och granskning har skett under oktober/november 2018. Med anledning av 
en större revidering sänds ett planförslag ut på en förnyad granskning under våren 2019. Antagande 
bedöms kunna ske under 2019.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats i anslutning till planområdet, dvs Köpmansgatan och Pers-
högsgatan. Trafikverket är dock väghållare för Köpmansgatan/väg 115. Inom det nya området är 
exploatören ansvarig för projektering och utbyggnad av all teknisk infrastruktur, samt iordningstäl-
lande av kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

10. GENOMFÖRANDE

Planbestämmelserna C1 B1 P1 möjliggör 3D-fastighetsbildning 
(både ovan och under jord) inom kv. Banken 1. En tredimen-
sionell fastighetsindelning innebär att fastigheter kan avgrän-
sas i höjd- och djupled så att anläggningar eller våningsplan 
inom samma fastighet kan ha olika ägare. Fördelarna med 
3D-fastigheter är till exempel att byggnader och anläggningar 
i stadskärnor kan användas effektivare. Till exempel genom 
att befintliga hus byggs på med ytterligare våningsplan eller 
att det byggs bostäder, affärer och kontor över underjordiskt 
garage. En förutsättning för att få bilda en 3D-fastighet är att 
fastigheten är avsedd att inrymma en byggnad eller annan 
anläggning eller en del av en sådan. Det förutsätts också att 
3D-fastigheten leder till en mer ändamålsenlig förvaltning av 
anläggningen eller att den behövs för finansieringen eller upp-
förandet. Fastigheten ska inrymma minst tre bostadslägenhe-
ter för att det ska vara tillåtet att bilda en 3D-fastighet avsedd 
för bostadsändamål.

Vid bildandet av 3D-fastighet är det viktigt att bl a klargöra gränsdragningen.

Vid gränsdragning för 3D-utrymmet kan hänsyn ibland behöva tas till bärande konstruktioner, 
brandcellsindelning, ljudisolering, energi- och mediaförsörjning, fastighetsförvaltning, energi- och 
driftskostnader m.m.

Ifall 3D-fastighetsbildning inte är aktuellt bedöms ingen ny fastighetsbildning behöva ske.
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Gemensamhetsanläggning
Inom planområdet finns i dagsläget inga gemensamhetsanläggningar.

Eventuellt kan det blir aktuellt  att bilda en gemensamhetsanläggning avseende t ex torgytan/inner-
gården inom kv. Banken 1.

I det fall gemensamhetsanläggning bildas ansvarar deltagande fastigheter genom sitt andelstal för 
förvaltningen av anläggningen. Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal mm fastställs 
i ett anläggningsbeslut av Lantmäterimyndigheten. 

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

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

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar 
och eventuell ersättning för upplåtet utrymme.

Ekonomiska frågor
Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inklusive eventuella bullerdämpande åtgärder be-
kostas av exploatör.

Om detaljplanen föraleder åtgärder på omkringliggande VA-nät eller infrastruktur ska exploatören 
bekosta dessa.

Plankostnaden regleras i avtal med exploatören.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar eventuella erforderliga lantmäteriförrättningar.

Om detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arkeolo-
gis undersökning osv krävs vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas det av berörd markä-
gare.

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken bekostas av berörd markägare.

Anläggningsavgift för VA kan tillkomma vid nybyggnad enligt gällande taxa. Fastighetsägaren bekos-
tar eventuell borttagning av överflödiga serviser till Banken 1, samt eventuell omläggning av serviser 
till en större dimension om så skulle krävas.

Gatumark i anslutning till planområdet driftas av kommunen. Teknik och service driftbudget för 
gatu- och parkunderhåll kommer ej att behöva utökas.

Avtal/överenskommelse
Vid ett genomförande av detaljplanen avses en gångbana/trottoar att anläggas längs Pershögsgatan 
och kv. Skagen (i anslutning till planområdet). För att säkerställa ett genomförande av anläggande 
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av trottoar har en överenskommelse tecknats mellan kommun och exploatör om byggnation samt 
kostnadsfördelning.

Planavtal
Efter kommunstyrelsen beslut om planuppdrag bildades bolaget Backahill Gamlegården AB. Plan-
avtal är därmed upprättat med Backahill Gamlegården AB angående plankostnader, tekniska utred-
ningar, grundundersökningar, arkeologisk utredning, grundkarta, fastighetsförteckning etc. vilka 
Backahill Gamlegården AB ska stå för. 

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. För bebyggelse på fastigheten Banken 1 uttas 
ingen planavgift i samband med bygglovprövning.

Arkeologisk utredning / undersökning
Exploatör bekostar eventuell arkeologisk utredning/undersökning.

Geoteknisk utredning / undersökning
Exploatör bekostar eventuell geoteknisk utredning/undersökning.

Tekniska frågor
Allmän platsmark
Detaljplanen omfattar ej någon allmän platsmark.

Vatten och avlopp
Exploatören ansvarar för eventuell utbyggnad och bekostnad av interna VA-system, inklusive eventu-
ella pumpar och andra installationer som krävs för att kunna ansluta fastigheten till det kommunala 
ledningsnätet.  Önskas andra servisdimensioner än de befintliga så bekostas det av fastighetsägaren, 
enligt Båstads kommuns VA-taxa.

Markförorening
Upptäcks markföroreningar som föranleder sanering tar exploatören initiativ till detta och står för 
alla kostnader.

Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att se till att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller hålls och att Boverkets 
råd följs och ska stå för alla kostnader för bullerskydd. 

El, tele, internet
Bjäre kraft och TeliaSonera Skanova Access AB har kabelanläggningar inom och i anslutning till plan-
området och de kan komma att beröras av planens genomförande. Eventuella flyttningar eller andra 
åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/fastig-
hetsägaren.

Brandvatten
Brandvattenförsörjning skall lösas inom området och bekostas av berörda fastighetsägare.
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Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. Efter den förnyade granskningen kan plan-
handläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och sedan lämna över förslaget till 
politikerna. De som lämnat synpunkter under samråd och/eller granskning / förnyad granskning får 
en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommunstyrelsen detaljplanen. Beslut 
om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunkter på 
planen senast under den förnyade granskningen och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga 
planen. Det ska man göra senast tre veckor efter att beslutet om antagandet satts upp. I vissa fall kan 
också länsstyrelsen på eget initiativ pröva och upphäva planen.

Planen vinner laga kraft när överklagandetiden gått ur och ingen har överklagat eller när eventuella 
överklaganden har prövats och slutligen avslagits.

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Camilla Nermark på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Roger Larsson, samhällsbyggnadschef
• Olof Selldén, planchef
• Kristina Bell, översiktsplanerare
• Lisa Rönnberg, f.d samhällsbyggnadschef
• Susanna Almkvist, exploateringsingenjör
• Malin Svensson, kart- gis ingenjör
• Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef
• Alexander Ejwertz Johanzon, gatu- och trafikingenjör
• Tina Eriksson,  miljöchef
• Mårten Sällberg, tf miljöchef
• Sara Borglin, NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp)

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark Olof Selldén
Planarkitekt Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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Datum: 2019-03-11 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Selldén  

Dnr:  

 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2019-2028 

 
Förslag till beslut 
 

1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2019-2028 som underlag för 
behovsbedömning av kommunens verksamheter. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan mitten av 1990-
talet, lika så har bostadsbyggandet legat på en stadig nivå mellan 40-80 bostäder/år.  Det har i 
kommunen etablerats två nya stationsområden och nya detaljplaner har möjliggjort en stor 
ökning av bostäder i kommunen och invånarantalet har ökat senaste åren – och förväntas att 
fortsätta att öka kommande 10 år.  
 

Aktuellt 
Antalet sökta bygglov har ökat kraftigt sedan 2015 och sett till större byggherrars 
inrapporterade svar tros trenden hålla i sig kommande år. Konsekvenserna av 
bostadsbyggandet blir inte bara ökade krav på samhällets fysiska infrastruktur men framförallt 
ökat behov av kommunal service grund på grund av ökad inflyttning. 
 
Politiker och tjänstemän använder befolkningsprognosen för att kunna bedöma kommande 
behov för skola, vård/omsorg och kommunens övriga verksamheter. En detaljerad 
befolkningsprognos underlättar även arbetet med kommunens budget.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle och verksamhet 
För att aktivt kunna erbjuda kommunens invånare rätt service i rätt tid föreslås 
befolkningsprognosen att ligga till grund för behovsbedömning av kommunens verksamheter. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
Olof Selldén 
Planchef 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Samråd har skett med: 
Susanna Almqvist-exploateringsingenjör 
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SAMMANFATTNING
År 2018 ökade Båstads kommuns befolkning med 152 personer, en ökning som är jämförbar 
med slutet av 80-talet/början av 90-talet då invånarantalet ökade kraftigt. År 2015  minskade 
befolkningsmängden med 46 personer, vilket visar på hur stora förändringar det kan vara från år 
till år. 

Befolkningsprognosen från 2018 beräknade en ökning på 109 personer, vilket var 43  personer 
färre än den reella ökningen. Det är andra året i rad som prognosen beräknar något färre 
 individer än vad utfallet blev. En av förklaringarna till avvikelsen berodde på att färre individer i 
åldersgruppen 19-27 lämnade kommunen och något fler personer i åldern 55-64 flyttade hit. 

Byggandet fortsätter att trumma på - under 2018 lämnades startbesked för 250 lägenheter, år 
2017 var siffran 163 vilket innebär att mer än 400 nya bostäder blir färdigställda under åren 
2018/2020.  Prognosen för 2019 är en minskning av startbesked till strax under 100 följt av en 
mycket stort antal år 2020 - över 300 st. Tids rymden från att start besked ges till att bostaden 
blir bebodd tar ca 1-3 år varför effekterna av byggandet år 2019 blir märkbar tidigast år 2020 - 
2021. Flest startbesked kommer att lämnas i Hemmeslöv och där förväntas också störst ökning 
av befolkningen. 

Från år 2019 till 2028 förväntas kommunen att öka med ca 2100 individer. Ökningen sker  enbart 
genom ett positivt flyttnetto. Det närmsta året förväntas ökningen till att vara 218 personer, där-
efter varierar ökningen från 100-500 personer. Den åldersgrupp som förväntas öka mest i % till 
år 2028 är ålders spannet 86-105 år (45 %). Till antalet sker störst ökning i åldersspannet 66-85 
år (ca 370st).  

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

Figur 1. Befolkningsprognos för 
Båstads kommun åren 2019-2028
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INLEDNING
Syftet med att upprätta en prognos för befolkningen i kommunen är för att kommunens politiker 
och tjänstemän ska kunna planera för kommande samhällsbehov så som skola, vård och omsorg, 
infrastruktur samt som underlag för övergripande samhällsplanering.

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

Befolkningsprognosen är uppbyggd på information ifrån Statistiska Centralbyrån, kommunens 
GIS-program FB-Webb, jämförelser med befolkningsprognoser från Höganäs och Ängelholms 
kommuner samt  antaganden från större byggherrar och kommunens tjänstemän för åren 2019-
2028. Prognosen ska ses som just en prognos och flera variabler är osäkra, inte minst bostads-
byggandet som kan både bli  större eller mindre än vad prognosen visar. År 2016 tog Sverige 
emot ett stort antal nyanlända, så gjorde även Båstads kommun, varför befolkningsprognosen 
har kompletterats med tabell över migrationsöverskott. 

Nytt för prognosen som tagits fram år 2019 är att de beräkningsgrundande siffrorna för in-
flyttning har justerat något. Prognosen för inflyttningen för barn i åldrarna 0-15 har justerats 
ned marginellt utifrån erfarenhet ifrån tidigare års prognoser och för att de bostäder som byggts 
i större utsträckning än prognostiserats bosatts av åldrarna 51-65. Således ökar inflyttningen av 
åldrarna 51-65 i större utsträckning än tidigare befolkningsprognoser. Ytterligare en erfarenhet 
som justerats i årets prognos är att utflyttningen av individer i åldrarna 86+ inte stämmer och att 
kommunen inte längre har en utflyttning av åldersgruppen.

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

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

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

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

Födelseöverskott

Det föds i genomsnitt 117 barn årligen i kommunen, baserat på de senaste 10 åren, se figur 2. 
 Antalet nyfödda har minskat något i kommunen, i relation till den ökande befolknings mängden. 
Det  främsta  skälet till minskningen antas vara att föräldrar skaffar barn på annan ort för att 
 sedan flytta till  kommunen, vilket syns i kommunens flyttstatistik - utöver de nyfödda ökar 
 antalet 0-åringar med ca 5% årligen, via flyttnettot (statistik från Skatteverket).

För att kunna prognostisera antalet födda studeras antalet fertila kvinnor i kommunen. Ur en 
statistisk synvinkel är kvinnor  fertila inom åldersspannet 14-49 år. I Båstads kommun föder 
kvinnorna i åldersspannet 27-36 år flest barn, då kommer 64 % av kommunens samtliga barn 
till världen, se figur 3. Genomsnittlig födsel/kvinna i kommunen är 1,66 barn, nationellt är mot-
svarande siffra 1,78 barn/kvinna (år 2017). 

Figur 2. Statistik från SCB

Figur 3. Diagrammet redovisar ett genomsnitt av antal födda barn/
kvinna under åren 2009-2018 efter moderns ålder vid födseln. 

Statistik från SCB

Figur 4. Diagrammet visar en uppgång sedan2016 i antalet 
kvinnor i åldern 27-36, men antalet barn är oförändrat.

  Statistik från SCB
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Födelseöverskottet i kommunen har varit negativt de senaste 10 åren, i genomsnitt dör det ca 64 
individer fler än vad som föds. Båstads kommun och Simrishamns  kommun har Skånes högsta 
medelålder vilket är förklaringen till det stora negativa födelsenettot. 

Figur 5. Statistik från SCB

Figur 6. Statistik från SCB
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I kommunen dör i genomsnitt 181 individer/år, baserat på åren 2009-2018. 181 individer mot-
svarar ca 1,2 % av den totala befolkningen. Variationen mellan åren 2008-2014 är liten, åren 
2015-2016 dog drygt 200 personer. Antalet döda/år förväntas öka kommande 10-15 år, trots 
2017 års låga siffra på 163 personer. Ca 10 % av befolkningen dör före pensionsålder, mellan 
åren 66-85 år dör 43% och resterande 47% avlider efter en uppnådd ålder av 86, se figur 6. 
 Medellivslängden för kommunen är 85,7 år för kvinnor, 81,4 för män - att jämföra med den 
 nationella siffran på 84,1 år för kvinnor och 80,5 år för män (källa SCB).
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Flyttnetto

Kommunens invånare har med åren blivit 
allt mer rörliga i val av boplats, antalet in- 
och utflyttningar har ökat kontinuerligt 
sedan 90-talet, se figur 7. Som både figur 
7 och 8 visar så har Båstads kommun 
 nästan ute slutande en positivt flytt netto 
men det har före kommit ett par år där 
flytt strömmarna gått från kommunen. 
Flyttnetto för år 2018 var 227 personer. 

I stort sett flyttar samtliga ålders grupper 
under 75 år något mer än tidigare, vid 
75 och äldre är flyttmönstret ganska 
 konstant över tid. Som mest flyttar befolk-
ningen mellan åren 15-34 och framförallt 

Figur 7. Statistik från SCB

Figur 8 Tabell över flyttnetto i Båstads kommun åren 2009-2018, 
uppdelat i kön och åldersklasser definierade av SCB. Statistik från SCB

kvinnor i åldern 19-26, som i stor utsträckning under dessa år lämnar  kommunen, se figur 8. År 
2017 var 0-4 åringar ovanligt stor inflyttande grupp vilket märktes i kommunens förskolor. 

I figur 8 redovisas flyttnetto per kön - värt att notera är att kvinnor i åldern 15-24 lämnar 
 kommunen i betydligt större utsträckning än män. Störst antal inflyttande hittar vi i ålders-
gruppen 55-64 åringar. Efter en uppnådd ålder av 75 år har kommunen väldigt få flyttrörelser 
och snittet för flyttnettot är nära noll.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Flyttstatistik för Båstads kommun

Inflyttningar

Utflyttningar

Ålder Kön 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Summa åren 09-18 Genomsnittligt flyttnetto
0-4 år män -4 12 0 11 7 15 21 14 15 19 110 11

kvinnor -4 8 6 24 -3 13 -12 13 28 5 78 8
5-14 år män 9 13 5 8 0 30 16 23 24 13 141 14

kvinnor 18 8 13 11 10 31 10 7 26 10 144 14
15-24 år män 5 -45 -30 -18 -20 -35 -19 32 -14 -16 -160 -16

kvinnor -45 -35 -51 -32 -30 -17 -34 -2 -2 -14 -262 -26
25-34 år män 10 15 -9 20 11 3 -11 31 1 6 77 8

kvinnor 15 17 2 11 3 11 9 36 22 24 150 15
35-44 år män 11 12 4 0 10 40 10 34 13 21 155 16

kvinnor 6 4 7 12 17 28 13 19 32 20 158 16
45-54 år män -2 6 7 11 5 28 24 21 5 24 129 13

kvinnor 12 -5 22 8 16 18 -5 19 17 26 128 13
55-64 år män 29 18 20 14 23 11 9 26 20 19 189 19

kvinnor 23 19 14 22 11 13 15 30 14 22 183 18
65-74 år män 19 22 -2 -8 13 0 12 22 8 32 118 12

kvinnor 10 -1 2 2 0 16 13 2 20 5 69 7
75-84 år män 4 -5 -5 -3 -7 5 -1 0 1 0 -11 -1

kvinnor -2 -6 -5 -3 1 -1 -7 -4 -1 2 -26 -3
85-94 år män -2 1 2 4 -2 -3 0 1 4 2 7 1

kvinnor 0 -1 -3 -3 0 -3 -6 0 1 7 -8 -1
95+ år män 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -2 0

kvinnor 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
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År 2016 ökade Sveriges befolkning kraftigt, främst på grund av en ovanligt stor invandring, 2018 
var ett normalår.  Mellan åren 2007-2015 hade kommunen ett årligt invandringsöverskott på 80 
personer, se figur 9, år 2016 var motsvarande siffra 228 personer och år 2018 var invandrings-
överskottet 84 individer. Flest personer invandrade ifrån EU, 45 st, bland enskilda länder 
 invandrade flest personer födda i Sverige, 42 st, se även figur 10.

Figur 10. Tabell över antalet invandrande till Båstads  kommun år 
2018. Invandrande från Amerika och  Oceanien var färre än 10 

personer varför de inte redovisas i tabellen. Statistik  från SCB

Figur 9. Tabellen redovisar antalet invandrande subtraherat 
med antalet utvandrande i Båstads kommun år 2018. 

Statistik från SCB
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För att få en bild av bostadsbyggandet i kommunen redovisas i figur 11 antalet startbesked 
som getts av kommunens bygglovsavdelning åren 2011-2018. Det statistiska urvalet med åren 
2011-2018 beror på förändringar i plan- och bygglagen, tidigare år användes inte begreppet 
start besked. Skälet att prognosen använder antalet startbesked som indikator är för att det ger 
en god anvisning om hur många fastigheter som kommer att vara färdigställda kommande ett 
till två år - från det att ett projekt fått ett startbesked tar det ca 1 -3 år till dess att bostaden är 
bebodd. 

Effekterna av bostadsbyggande år 2017/2018 påverkar därför flyttnettot först år 2019/2020. I 
figur 11 redovisas även det gällande årets flyttnetto. Det stora antalet givna startbesked sedan 
år 2016 har flera förklaringar men byggbranchens tilltro till komunen efter tillkomsten av de två 
nya järnvägsstationerna på Bjärehalvön ses som det främsta skälet då flest startbesked gavs i 
Hemmeslöv, Båstad och Förslöv. Mertalet av startbesked för fritidshus ges i Torekov med omnejd.

Figur 11. Statistik från bygglovsavdelningen på kommunen. I det  stora  antalet start-
besked år 2017 finns startbesked för 66 lägenheter i  Norrvikens kust bland fler-

bostadshusen, ett bostadsområde som antas främst att användas som delårsboende.
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Befolkningsförändring och Bostadsbyggande år 1980-2018

Flerbostadshus Småhus Befolkningsförändring

I figur 13 redovisas befolkningsförändring och färdigställda lägenheter (observera - ej start-
besked). Som  figuren antyder  på verkar bostadsbyggande utvecklingen av befolknings mängden 
– de perioder då det byggs mycket. Åren 86-92 ökade befolkningsmängden kraftigt, under 
 perioden byggde  kommunen årligen 100-300 bo städer. Figur 13 antyder även att blandningen 
av flerbostadshus och småhus genererar ökad befolkning och att Båstads kommun nu breddar 
bostadsutbudet med fler boendeformer ser ut att påverka inflyttningstakten (önskas en för-
djupning i ämnet kan ni även läsa kommunens bostads försörjningsprogram från 2015). 

Figur 13 visar även hur svårt det är att uppskatta hur stor andel av de byggda lägenheterna som 
genererar permanent boende men framförallt visar  diagrammet att kommunen etablerades som 
sommarort i mitten av 90-talet fram till mitten av 2010-talet (det har byggts 100-tals småhus 
utan motsvarande befolkningsförändring) och att det sedan 2017 skett en förändring av både 
befolkning och bostadsbyggande. 

Figur 13. Antalet färdigställda lägenheter och 
befolknings förändring. Statistik från SCB
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-3/år 16/år 96/år

Befolkningsmängd

Den siste december år 2018 var befolkningsmängden i kommunen 14948 individer. Året inne-
bar en uppgång med 152 personer, jämfört med år 2015 där befolkningen minskade med 46 
 personer. Det sker upp och nedgångar av befolkningsmängden men ur ett  historiskt perspektiv 
har kommunen upplevt två större förändringar, se figur 14.

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

Befolkningsförändringarna i Båstads kommun har sedan 90-talet varierat något, vissa år har 
invånar antalet ökat med över 100 personer, andra år har befolkningsmängden minskat. Mellan 
82-92 var ökningen 165 personer/år och mellan 93-02 var den årliga befolkningsökningen -3 
personer/år.  Kommunen har sedan början av 2000-talet fram till år 2012 haft en genomsnittlig 
befolkningsökning av 16  personer/år. Mellan 2013-2018 var genomsnittet 96 personer/år. 

I figur 15 redovisas hur befolkningens sammansättning förändrats under de senaste 13 åren, 
där trenden varit en något minskande mängd invånare i åldersgrupperna 0-24 och 25-45, 
 oförändrad i  ålder 46-65 och 86-105, och kraftigt ökande i åldersgruppen 66-85 år. För-
ändringarna inom ålders grupperna  följer i stort sett rikets utveckling, men åldersspannet 66-85 
utgör en betydligt större andel av den totala befolkningsmängden i kommunen än jämförelse-
talen på nationell nivå. Sedan år 2015 har åldersgrupperna 0-24 och 25-45 vänt svagt uppåt 
vilket kan ses som ett trendbrott.

Figur 14. Statistik från SCB

Figur 15. Statistik från SCB



12

0

50

100

150

200

250

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

A
nt

al

Födelseöverskott 2019-2028

Nyfödda

Avlidna

Födelseöverskott år 2019 - 2028, samt historisk data år 2011-2018

År Nyfödda Avlidna Födelseöverskott Kvinnor 27-36 år Befolkningsmängd Befolkningsförändring
2011 117 165 -48 613 14230
2012 120 179 -59 618 14263 33
2013 127 182 -55 600 14275 12
2014 103 164 -61 595 14419 144
2015 105 213 -108 592 14373 -46
2016 125 206 -81 611 14614 241
2017 107 163 -56 648 14796 182
2018 118 195 -77 661 14948 152
2019 112 194 -83 684 15166 218
2020 116 197 -82 718 15542 376
2021 121 202 -81 711 15633 91
2022 120 203 -83 725 16132 499
2023 123 210 -87 747 16629 497
2024 126 216 -90 711 16729 100
2025 120 218 -97 698 16883 154
2026 118 219 -101 671 17074 191
2027 113 222 -109 637 17178 104
2028 108 223 -116 601 17230 52

PROGNOS 2019-2028

Födelseöverskott

Det genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta vara negativt för kommunen. 
 Antalet kvinnor i  åldern 27-36 år ökar enligt prognosen fram till 2023 för att därefter minska, 
vilket medför att an talet nyfödda prognostiseras att ligga kvar på liknande nivåer som de senaste 
5 åren, trots ökad befolkningsmängd, se figur 16. Stora barnkullar på 40-talet och stor inflyttning 
av  individer över 65 år för med sig att antalet över 80 år ökar. Figur 17 visar att antalet avlidna 
passerar 200 personer/år runt år 2021, en ökning som  accelererar kommande 20 år. Statistiken 
i figur 16 och 17 för utsätter att kommun invånarnas goda hälsa håller i sig - att medellivslängden 
håller sig vid 84 år.

Figur 16. Prognos visandes Födelsetal , Avlidna, Kvinnor i åldern 
27-36 samt Befolkningsmängden.

Figur 17. Prognos för antalet 
nyfödda och avlidna.

Som både figur 19 och 20 visar så förväntas det negativa födelseöverskottet att öka med 
åren, och kommunen kommer än tydligare att påverkas utanför diagrammets tidsbestämda 
 avgränsning. 
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Flyttnetto år 2019 - 2028, samt historisk data år 2013-2018

År
Flyttnetto 
0-5 åringar

Flyttnetto 
6-12 
åringar

Flyttnetto 
13-15 
åringar

Flyttnetto 
16-18 
åringar

Flyttnetto 
19-26 
åringar

Flyttnetto 
27-40 
åringar

Flyttnetto 
41-50 
åringar

Flyttnetto 
51-65 
åringar

Flyttnetto 
66-85 
åringar

Flyttnetto 
86-105 
åringar

Flyttnetto 
samtliga 
åldrar

2013 6 11 3 4 -52 31 15 54 0 0 72
2014 35 49 13 8 -78 78 43 46 16 -7 203
2015 15 18 8 8 -80 18 39 18 13 -5 52
2016 31 22 8 25 10 89 43 73 23 -1 323
2017 53 33 14 18 -62 72 35 42 24 6 235
2018 21 20 8 11 -43 54 29 82 37 8 227
2019 47 47 30 24 -75 68 39 83 30 0 293
2020 68 68 41 32 -76 99 54 122 41 0 450
2021 31 31 21 18 -78 42 26 50 21 0 162
2022 84 84 50 38 -78 125 67 153 50 0 574
2023 85 85 50 39 -81 125 68 154 50 0 576
2024 34 34 23 20 -83 47 29 56 23 0 184
2025 42 42 28 23 -84 59 35 72 28 0 245
2026 48 48 31 25 -84 68 39 82 31 0 286
2027 38 38 25 21 -85 52 31 62 25 0 207
2028 32 32 22 19 -86 43 27 51 22 0 162

Flyttnetto

Flyttnettot baseras i denna prognos på bostadsbyggande. Då bostadsbyggandet i kommunen 
legat på en jämn nivå sedan en längre tid, men flyttnettot varierat, är det svårt att bedömma hur 
inflyttningen till  kommunen ska beräknas. Pendlarkommuner har ofta en hög kvot per byggd 
 lägenhet, semester orter som Båstad har traditionellt en låg inflyttning/lägenhet. Kommunen 
har därför valt att fortsätta att räkna med låg grad av inflyttning per lägenhet - 1,8 personer/ 
lägenhet. I Höganäs kommun var jämförelsetalet 1,7 år 2016, samma år var beräkningstalet i 
Kungsbacka >3 personer/lägenhet. 

Flyttnettot för 19-26 åringar väntas förbli negativt på grund av det tidiga 90-talets stora barn-
kullar som efter gymnasieåldern i stor utsträckning lämnar kommunen för att vidareutbilda sig 
på  universitets- och högskoleorter. År 2016 ses som ett undantag och hänvisas till den större 
migrationen.

För prognosen 2019-2028 antas ålderskategorin 86-105 åringar ha ett flyttnetto som är plus-
minus-noll,  baserat på de senaste 8 årens statistik samt att kommunen ökar antalet vårdplatser 
kommande år.

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

Figur 19. Prognos för kommunens flyttnetto uppdelat i åldersklasser.

Figur 18. Prognos för kommunens flyttnetto.

Även om födelseöverskottet förväntas 
vara negativt kommer antalet barn öka, 
in flyttningen för 0-12 åringar blir stor, se 
figur 19. Skälet till att kommunen förväntar 
inflyttning av barn är baserat på historisk 
data - då ett samhälle upplever en bygg-
boom ökar  antalet barn.
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Prognosen för antal startbesked år 2019 och 2020 redovisas i figur 20. Den statistiska 
 säkerheten för år 2019 är god, det är något större osäkerhet för år 2020, åren där efter är än 
svårare att prognostisera. Flera oberoende händelser kan påverka bostads byggande – en  vikande 
marknad, förändrat ränteläge, införande av statliga subventioner med mera.  Förändringarna 
kan både ha stimulerande och dämpande effekt, därav minskar prognosens träffsäkerhet med 
åren. Valet av att använda startbesked som indikator beror på att det är ett tryggt verktyg då så 
gott som samtliga projekt med startbesked färdigställs inom två år (villor som byggs av privat-
personer kan ta något längre tid). 

Att år 2019 blir ett år med något mindre bostadsbyggande beror på att flera större projekt på-
börjas först år 2020 och 2021 då både projektet kallat Heden samt ett par större byggnader vid 
stationen i Båstad förväntas söka startbesked.

Båstads kommun står inför mycket intressanta år sett till bostadsbyggande. I kommunen 
 kommer både andelen flerbostadshus och en/tvåbostadshus att kraftigt öka. Med bakgrund i 
figur 20 antyder det ett kraftigt ökat flyttnetto för åren 2019-21, framförallt då bostadsbeståndet 
breddas med flerbostadshus som är en bristvara i relation till antalet en bostadshus.

I figur 22 redovisas en prognos för hur bostadsbyggandet i kommunen väntas se ut över en 
längre period, 2019-2028. I sifforna finns inte projekt som föräntas bli fritidshus, inte heller det 
antal lägenheter som byggs inom äldre detaljplaner (årligen ca 20-50 st). Noterbart i prognosen 
är  både blandningen och antalet lägenheter.

Figur 20. Stapeldiagram  visandes  historisk 
data samt prognos för åren 2019-20.

Figur 21. Mer information finns 
att läsa i kommunens bostads-

försörjningsprogram antaget år 2016.
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Lägenheter med väntat startbesked 2019-2028
Ort Markägare Planstatus Projekt Bostadstyp 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Båstad Privat Aktuell  DP Tuvelyckan Hyresrätter   50   50     
Båstad Privat Aktuell  DP Tuvelyckan Bostadsrätter  90  50   50 50  50
Båstad Privat Aktuell  DP Tuvelyckan Radhus  15   50    25  
Båstad Privat Aktuell  DP Tuvelyckan Villor 10        25  
Båstad Privat Aktuell  DP Nedre Hasselbacken Radhus 15          
Båstad Privat Aktuell  DP Nedre Hasselbacken Bostadsrätter  15 15 15       
Båstad Privat Aktuell  DP Nedre Hasselbacken Villor 3 9         
Båstad Kommunal Aktuell  DP Heden Hyresrätter  53 35        
Båstad Kommunal Aktuell  DP Heden Bostadsrätter  105         
Båstad Kommunal Aktuell  DP Heden Villor 25 10 10 4 2 5     
Båstad Kommunal DP mot samråd Hemmeslöv 6:2 Bostadsrätter
Båstad Kommunal DP mot samråd Hemmeslöv 6:2 Hyresrätter   50  25 65 40    
Båstad Privat DP mot antagande Tunet 1 Bostadsrätter   11        
Båstad Kommunal DP mot samråd Vretvägen Okänd   5 5 5      
Båstad Privat DP mot antagande Banken 1 Hyresrätter 16          
Östra Karup Kommunal Aktuell  DP Östra Karup 6:7 Villor 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Östra Karup Kommunal Aktuell  DP Östra Karup 6:7 Hyresrätter     20  8    
Förslöv Kommunal DP mot granskning Förslöv 2:4 Villor  5 10 10 5      
Förslöv Kommunal DP mot granskning Förslöv 2:4 Radhus  10         
Förslöv Kommunal DP mot granskning Förslöv 2:4 Hyresrätter   35        
Förslöv Kommunal DP mot granskning Förslöv 2:4 Bostadsrätter   35        
Förslöv Kommunal Aktuell  DP Mejeritomten Hyresrätter 14
Förslöv Kommunal DP mot samråd Sandbäcksvägen Hyresrätter 40
Förslöv Kommunal DP mot planbesked Vistorp 8:90 mfl Okänt     10 10  35 35 45
Torekov Privat DP mot granskning Sunnan 10 Radhus     12 12     
Torekov Privat DP mot granskning Sunnan 10 Bostadsrätter      12 12    
Grevie Kommunal Aktuell  DP Kyrkbyn Villor           
Grevie Privat Aktuell  DP Böske 38:1 Villor 2 2 2 2       
Grevie Kommunal DP på granskning Hålarp 4:197 Radhus   10 10       
Västra Karup Privat DP mot samråd Västra Karup 1:36 Villor   2 1 2      
Västra Karup Privat DP mot samråd Västra Karup 1:36 Hyresrätter   5        
Totalt antal: 90 319 320 102 136 159 115 90 90 100
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Flerbostadshus Småhus

Störst förändring av fastighetsbeståndet sker närmsta åren i Båstad/Hemmeslöv, framförallt 
 genom projektet Tuvelyckan, vid den nybyggda järnvägsstationen, se figur 23. I tätorten för-
väntas startbeskedsansökningar för över 160  bostäder under år 2018, vilket får  konsekvenser 
för befolkningsantalet i Båstad/Hemmeslöv  under åren 2019-2020. Figur 22 och 23 baseras på 
 inrapporterade prognoser för större bygg herrar och bedömningar ifrån kommunens tjänstemän, 
och figurerna visar på ett stort bostadsbyggande över flera år framöver.

Figur 22. Prognosens redovisar antal startbesked för fler bostadshus 
och småhus, träffsäkerheten minskar med åren.

Figur 23 Tabellen är en sammanställning av byggherrars egna planerade projekt 
och förvaltningens uppskattning av kommande bostadsbyggnation
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Förändring i befolkningsmängd 2013-2018, prognos år 2019-2028

År Födelseöverskott Flyttnetto Befolkningsförändring Befolkningsmängd
2013 -55 72 12 14275
2014 -61 203 144 14419
2015 -108 52 -46 14373
2016 -81 323 241 14614
2017 -56 235 182 14796
2018 -77 227 152 14948
2019 -83 293 218 15166
2020 -82 450 376 15542
2021 -81 162 91 15633
2022 -83 574 499 16132
2023 -87 576 497 16629
2024 -90 184 100 16729
2025 -97 245 154 16883
2026 -101 286 191 17074
2027 -109 207 104 17178
2028 -116 162 52 17230
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Prognosen för Båstads kommun visar att invånarantalet år 2022 har passerat 16000  invånare, 
se figur 24. Det stora antalet bostäder som byggs genererar inflyttning  till  kommunen, och 
 bostadsbyggandet förväntas att hålla i sig fram till 2024 med följd en att  kommunen får ökad 
 inflyttning kommande 8 år. På 10 år antas Båstads kommun att öka med ca 2100 individer som 
ur ett historiskt perspektiv är en mycket stor ökning. Ökningen väntas bli i storleksordningen 
med 80-talet/början av 90-talet då kommunen ökade med 1820 personer inom samma tids-
rymd. 

Då födelseöverskott och flyttnetto summeras minskar effekterna av att det ökande flyttnetto när 
antalet individer som avlider ökar över tid, se figur 25. Från tidigare år ses stora variationer och 
så  kommer det även att se ut framöver, både för födelseöverskott och flyttnetto, även om det inte 
går att läsa ut i figur 25 då prognosen baseras på matematiska formler som lämnar en overkligt 
jämn årlig variation.

Befolkningsförändringen mellan åren kommer att variera, från ca 50 till 500  personer. Den 
 genomsnittliga ökningen för prognosen  beräknas att bli ca 220 individer/år.  Siffrorna som anges 
i figur 25 visar hur befolkningsmängden förväntas att öka stadigt år för år som ett resultat av 
kraftigt ökat bostadsbyggande.

Figur 24.

Figur 25. Skälet till 
att differansen mellan  

Födelseöverskott 
och Flyttnetto inte 

alltid stämmer i den 
 historiska datan 

beror på att nyfödda 
även kan inkluderas 
i  siffrorna för Flytt-

nettot, alltså två 
gånger.



17

Prognos för befolkningsmängd år 2019 - 2028, samt historisk data år 2011-2018

År

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5år

Befolkning 
6-12 år

Befolkning 
13-15 år

Befolkning 
16-18år

Befolkning 
19-26 år

Befolkning 
27-40 år

Befolkning 
41-50 år

Befolkning 
51-65 år

Befolkning 
66-85 år

Befolkning 
86-105 år

Befolknings-
mängd

2011 123 645 890 402 540 1083 1816 1818 3172 3230 511 14230
2012 124 656 942 362 511 1102 1835 1773 3109 3335 514 14263
2013 136 643 930 402 463 1124 1811 1763 3049 3428 526 14275
2014 111 680 985 401 425 1124 1836 1755 3037 3541 524 14419
2015 107 662 1020 415 392 1101 1794 1734 3046 3616 486 14373
2016 129 656 1034 407 450 1122 1857 1737 3069 3667 486 14614
2017 116 681 1065 442 448 1080 1903 1704 3102 3752 503 14796
2018 126 664 1095 455 450 1049 1905 1718 3132 3839 515 14948
2019 120 685 1116 501 458 997 1968 1731 3151 3918 521 15166
2020 127 711 1171 536 508 943 2034 1760 3231 3966 556 15542
2021 126 722 1180 556 536 906 2035 1771 3208 4019 575 15633
2022 134 754 1241 593 596 911 2098 1832 3285 4086 603 16132
2023 137 806 1296 624 637 937 2157 1866 3392 4128 650 16629
2024 132 793 1306 647 664 997 2093 1850 3395 4152 699 16729
2025 127 790 1323 641 683 1073 2045 1861 3430 4177 734 16883
2026 126 784 1342 657 695 1146 2001 1892 3454 4182 795 17074
2027 120 766 1349 658 721 1195 1984 1885 3452 4213 835 17178
2028 113 737 1364 649 711 1291 1926 1859 3481 4166 933 17230

I figur 26 presenteras en sammanställning av förändring inom 11 åldersgrupper. Den ålders-
grupp som förväntas öka mest i % är ålders spannet 86-105 år (45 % eller 418 personer) men 
även  16-18 åringarna ökar kraftigt(37 % eller 261 personer).  Åldersgruppen 19-26 åringar 
minskar närmsta åren för att runt år 2023/2024 öka. Skälet till att de blir fler beror på att 
de yngre åldrarna ökar i antal, men även att bostadsmarknaden med fler mindre lägenheter 
 breddas. Åldersspannet 66-85 åringar förblir flest, nästan var fjärde invånare i kommunen 
hittar vi i denna ålderskategori.  Nyfödda och 27-40  år ingar är det åldersspann som ökar minst 
 kommunen, prognosen ser där ingen förändring i antal.  

Figur 26.
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Befolkningsmängd

Delområde Båstad

Delområde Förslöv

Delområde Hemmeslöv

Delområde Torekov

Delområde Grevie

Delområde Västra Karup

Delområde Östra Karup

OMRÅDESINDELAD BEFOLKNINGSUTVECKLING

Indelningen av områden är byggd på NYKO (nyckelkodsområden) som härstammar från 
 upptagningsområden ifrån skola men har modifierats något, se figur 27. Hemmeslöv har brutits 
ur som ett enskilt område för att förtydliga effekten av bostäderna som tillkommer i samband 
med den nya järnvägsstationen.

Störst ökning i både % och antal väntas i Hemmeslövsområdet men även delområden för Förslöv 
och Båstad ökar markant till 2027, se figur 28. I Västra Karup, Östra Karup, Grevie och Torekov 
väntas mycket liten eller ingen befolkningstillväxt enligt prognosen.

Torekov

Hemmeslöv

Förslöv

Västra Karup
Båstad

Östra Karup

Grevie

Figur 27. Kommunen har delats upp i 7 olika 
områden för att visa var befolkningen förväntas 

öka respektive minska..

Figur 28. Hemmeslöv är den ort som ut märker 
sig med en fördubbling av invånarantalet 

 kommande 10-årsperiod.
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Delområde 
Förslöv

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 35 191 187 106 117 279 479 404 719 623 101 3241
2012 33 192 214 105 116 259 504 394 698 646 105 3266
2013 53 200 229 95 118 283 525 404 694 671 103 3375
2014 30 232 266 87 118 259 567 403 708 688 98 3456
2015 37 224 278 89 119 238 541 417 690 710 93 3436
2016 44 225 277 89 116 245 540 414 693 726 95 3464
2017 35 216 296 108 95 226 535 390 701 737 97 3436
2018 41 215 304 102 90 228 515 400 690 746 103 3434
2019 31 205 311 115 98 211 511 407 676 764 101 3429
2020 34 206 330 128 122 194 501 432 696 775 96 3513
2021 32 203 337 145 117 196 475 453 686 793 90 3525
2022 30 193 340 144 132 199 470 460 678 797 94 3537
2023 33 209 369 167 149 213 493 472 728 810 92 3736
2024 29 194 365 181 169 210 474 464 740 811 97 3736
2025 28 187 369 169 171 238 450 472 738 826 95 3743
2026 27 175 353 180 178 254 428 482 735 838 91 3740
2027 25 164 343 172 192 272 407 481 732 851 89 3728
2028 24 159 343 183 181 314 386 480 750 852 96 3768

Delområde 
Västra Karup

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 14 60 108 42 55 104 179 211 308 287 63 1431
2012 8 65 104 31 56 115 187 195 308 290 65 1424
2013 13 56 103 39 57 115 183 190 303 287 63 1409
2014 9 62 94 43 43 121 180 183 311 295 56 1397
2015 11 53 97 48 29 126 180 169 328 287 45 1373
2016 9 59 96 48 31 137 178 171 325 297 40 1391
2017 16 71 98 45 40 124 194 173 315 314 46 1436
2018 11 73 100 43 52 105 197 174 326 313 43 1437
2019 12 68 99 47 50 104 196 173 319 325 42 1435
2020 12 70 98 52 45 98 204 164 321 328 46 1439
2021 13 65 107 48 47 94 200 167 313 331 50 1434
2022 13 67 103 45 51 97 190 174 302 337 51 1429
2023 13 66 109 43 55 87 195 174 301 336 58 1436
2024 13 67 107 47 52 91 187 169 299 341 59 1433
2025 12 67 108 45 50 102 181 164 296 347 60 1432
2026 11 67 104 50 46 109 171 164 287 355 61 1425
2027 11 65 105 49 50 103 170 162 284 359 60 1417
2028 10 63 100 54 48 102 171 151 290 352 69 1411

Delområde 
Grevie

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 12 63 138 37 73 125 208 263 313 293 39 1564
2012 17 69 131 35 62 132 201 248 334 296 39 1564
2013 20 71 119 49 47 148 195 249 346 304 38 1586
2014 15 79 115 61 37 143 200 253 345 322 39 1609
2015 15 73 123 61 32 135 185 256 350 330 36 1596
2016 15 77 124 62 52 123 212 241 368 327 37 1638
2017 15 103 113 60 66 114 220 244 368 323 34 1660
2018 19 87 118 66 68 114 227 232 376 321 34 1662
2019 16 90 121 62 64 116 228 222 386 323 31 1660
2020 16 86 129 54 66 118 232 207 399 323 34 1664
2021 16 87 136 53 71 109 251 192 415 317 36 1683
2022 16 82 139 58 68 114 243 186 416 327 32 1682
2023 16 90 140 59 61 122 242 184 426 327 36 1702
2024 16 87 145 58 58 139 217 186 426 331 39 1702
2025 15 87 143 62 65 138 217 180 428 343 36 1714
2026 14 85 145 65 64 143 208 179 429 332 51 1715
2027 13 83 140 73 64 139 213 177 417 343 53 1715
2028 12 79 139 70 67 138 221 171 405 351 65 1719

Område Förslöv

Område Grevie

Område Västra Karup
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Delområde 
Torekov

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 10 58 67 43 50 115 161 168 446 556 69 1743
2012 11 61 77 30 50 115 167 163 417 580 67 1738
2013 11 49 75 31 40 115 162 156 391 597 74 1701
2014 13 50 78 25 46 120 167 156 372 616 71 1714
2015 8 53 74 37 34 114 167 135 384 621 71 1698
2016 8 48 81 40 38 110 182 135 404 623 78 1747
2017 14 51 86 43 32 109 181 135 396 599 78 1724
2018 11 59 88 38 43 98 180 147 389 612 71 1736
2019 13 67 87 42 44 84 198 145 380 623 75 1758
2020 13 64 96 46 49 76 203 146 357 636 81 1767
2021 13 67 91 49 45 72 206 146 343 642 83 1758
2022 13 65 93 50 47 74 193 156 322 643 96 1750
2023 13 67 91 50 49 72 185 155 308 647 104 1741
2024 12 69 93 44 52 77 180 143 293 650 118 1732
2025 12 70 101 41 54 78 177 148 285 646 130 1743
2026 12 74 113 39 57 87 174 153 284 642 139 1774
2027 11 73 112 50 53 91 170 153 277 638 155 1784
2028 9 68 116 50 49 101 157 151 277 606 185 1770

Delområde 
Båstad

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 29 149 226 103 163 316 455 491 878 1003 183 3996
2012 33 155 231 96 156 350 456 490 873 1034 178 4052
2013 23 151 221 116 141 341 452 481 860 1065 181 4032
2014 24 150 224 124 118 354 437 470 849 1105 188 4043
2015 19 147 239 117 112 364 442 468 844 1143 177 4072
2016 28 135 250 114 130 369 456 484 832 1141 178 4117
2017 23 140 264 116 142 370 464 467 861 1215 183 4245
2018 25 144 277 122 134 348 475 452 870 1272 199 4318
2019 32 151 283 133 137 340 489 452 891 1273 202 4384
2020 32 156 284 140 134 324 503 446 907 1258 220 4404
2021 35 168 285 145 144 304 524 445 889 1278 228 4444
2022 35 177 284 145 151 288 541 446 874 1285 238 4464
2023 36 187 282 149 159 284 547 449 872 1278 256 4499
2024 36 195 280 151 162 288 548 446 858 1272 278 4514
2025 36 197 278 155 162 295 531 451 862 1253 301 4520
2026 36 197 282 147 163 301 527 445 862 1224 334 4516
2027 35 195 285 145 164 308 520 431 863 1209 357 4511
2028 34 194 292 134 167 310 515 428 857 1173 402 4506

Område Torekov

Område Båstad
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Delområde 
Östra Karup

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 15 64 68 37 43 89 185 154 204 165 27 1051
2012 13 59 78 33 37 93 188 152 194 185 29 1061
2013 13 65 78 33 34 96 187 149 195 183 38 1071
2014 12 64 97 24 35 103 187 148 204 194 43 1111
2015 10 58 99 27 34 92 177 148 210 194 39 1088
2016 14 59 104 21 38 109 193 143 211 204 36 1132
2017 13 52 95 24 29 82 172 138 202 208 41 1056
2018 8 46 98 31 26 86 163 140 199 209 39 1045
2019 10 45 92 43 19 78 170 136 201 212 39 1043
2020 12 55 100 45 29 68 180 146 203 226 35 1100
2021 11 62 94 47 38 60 175 147 213 230 30 1106
2022 11 60 90 49 51 56 167 148 223 225 31 1112
2023 11 59 91 54 49 59 161 152 225 231 26 1116
2024 11 61 87 55 51 67 154 151 228 229 27 1121
2025 11 65 91 54 55 73 160 148 252 227 24 1161
2026 11 63 94 51 60 77 153 155 255 221 27 1167
2027 11 64 101 46 63 80 158 155 258 223 25 1186
2028 10 63 107 39 59 98 150 146 266 230 21 1189

Delområde 
Hemmeslöv

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 9 61 92 31 38 49 144 123 304 297 22 1170
2012 9 58 101 31 34 55 140 129 295 306 27 1185
2013 4 55 105 40 30 62 138 141 278 325 27 1205
2014 6 45 111 39 30 64 137 146 262 331 27 1198
2015 6 50 109 39 33 53 136 145 253 345 24 1193
2016 10 49 103 34 47 53 128 149 244 360 24 1201
2017 6 41 105 45 44 54 126 150 255 355 26 1207
2018 6 37 101 53 37 68 137 169 276 363 26 1273
2019 12 60 119 66 47 63 168 190 294 387 20 1425
2020 16 89 140 89 67 63 200 214 341 402 12 1633
2021 15 97 143 88 86 69 197 220 350 409 15 1690
2022 26 152 219 131 116 83 287 259 471 441 -9 2174
2023 25 183 256 140 143 103 328 276 533 460 -19 2428
2024 23 180 270 142 155 137 322 287 547 475 -20 2519
2025 23 181 293 147 170 168 328 295 573 491 -20 2650
2026 25 189 331 160 173 208 347 315 611 524 -26 2858
2027 24 189 360 162 181 249 358 331 639 543 -22 3014
2028 21 177 375 163 186 293 342 339 660 557 -18 3095

Område Hemmeslöv

Område Östra Karup
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Befolkningsprognos för Båstads kommun -
3 scenario

Befolkningsprognos för Båstads
kommun 2019-2028

Region Skånes
befolkningsprognos år 2017

Befolkningsprognos baserad på
historisk data

FELKÄLLOR SAMT ALTERNATIVA PROGNOSER

Felkällor

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

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

• Prognosen tar inte med den genomsnittliga befolkningsökningen utan utgår enbart ifrån de 
större (minst 10 lägenheter) byggprojekten. Det byggs ca 20-50 enbostadshus årligen, ett 
 antal som inte finns med i prognosen. Fastigheter taxerade som fritidshus finns heller inte 
med i befolkningsprognosen.

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

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

 kontinuerligt vilket påverkar prognosen, framförallt för prognosens senare år. 

Alternativa prognoser

Det finns flera prognoser för Båstads kommuns befolkningsutveckling, se figur 28. Samtliga 
för utspår en snabbare befolkningsökning än vad den historiska jämförelsen visar. Skillnaden 
 mellan prognoserna visar att det är mycket svårt att beräkna befolkningsökning. Förvaltningens 
 bedömning är att kommunen har flest parametrar att tillgå och blir därför mest träffsäker.

Figur 28



 Tjänsteskrivelse  
 

190329\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2019-03-29. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000288/2019 – 200 
 
 

Exploateringsavtal med option, del av Torekov 98:1 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med option som ger Båstad Sunnan Fas-
tighets AB rätt att förvärva delar av fastigheten Båstad Torekov 98:1 av Båstads kommun.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. är under färdigställande. Efter att den har antagits och vunnit 
laga kraft ska den genomföras. Genomförandet sker i två etapper på grund av rådande förut-
sättningar på platsen.  
 
Detaljplanearbetet har bekostats av ägaren till fastigheten Sunnan 10, Promus Livsmedel AB 
(numera Båstad Sunnan Fastighets AB), i vidare text omnämnd exploatören.  Exploatören har 
genom tidigare upprättat planavtal med tillägg erhållit option att förvärva del av kommunens 
fastighet Båstad Torekov 98:1. I tillägg till planavtal har villkor som köpeskilling för marken, -
och upplåtelseform för kommande bostäder fastlagts.  
 
Förevarande förslag till exploateringsavtal med option reglerar exploatörens och kommunens 
ansvar i genomförande av detaljplanen. Exploateringsavtalet styr villkoren för överlåtelse av 
del av Båstad Torekov 98:1. Exploateringsavtalet med option omfattar endast etapp I.   
 
Ett genomförande av etapp II måste föregås av att befintlig bensinstation flyttas och att sane-
ring av marken sker till nivån känslig markanvändning. Vid tecknande av exploateringsavtal 
för etapp II ska kommunens ursprungliga krav om byggnation av om minst 50 % hyresrätter 
vidhållas och nytt beslut avseende försäljningspris ska fattas. Kommunen kan teckna avtal med 
exploatören men även anvisa marken i ett öppet förfarande.  
 
Under förutsättning att förslag till exploateringsavtal med option godkänns av kommunstyrel-
sen och exploatören uppfyller vissa villkor i avtalet kommer ett eller flera överlåtelseavtal 
upprättas av kommunen. Exploatören medges överlåta vissa rättigheter och skyldigheter i av-
talet men endast under förutsättning att kommunen tecknat ny överenskommelse med överta-
gande part. 
 
 
Bakgrund 
2011 startades projektet ”Torekov året runt”, ett EU-finaniserat leaderprojekt som tillkom med 
syfte att stärka orten Torekov.  
Som et resultat av projektet påbörjades en detaljplan för fastigheterna sunnan 10 m.fl. efter 
beslut i kommunstyrelsen den 12 september 2012. Ett planavtal tecknades med Promus Livs-
medel AB, ägare till fastigheten Båstad Sunnan 10. Det tecknades också ett tilläggsavtal som 
gav Promus Livsmedel AB option att under vissa villkor få förvärva del av fastigheten Båstad 
Torekov 98:1. (2014-05-07, KS 1447/12-315) 
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Fastigheten Båstad Torekov 98:1 ägs av Båstads kommun. Bolaget Promus Livsmedel AB har 
sedan dess ändrat namn till Båstad Sunnan Fastighets AB.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med option tryggas ett styrt ge-
nomförande av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. Aktuell detaljplan skapar möjligheter att för-
täta Torekovs samhälle med nya bostäder och förbättra kvalitén på allmänna ytor i ett mycket 
centralt läge. Det är förvaltningens förhoppning att de nya bostäderna kommer att attrahera 
människor att bosätta sig i Torekov, liksom främja en flyttkedja inom samhället.   
 

Verksamhet 
Båstads kommun kommer enligt förslag till exploateringsavtal med option att ansvara för pro-
jektering och utbyggnad av allmän plats inom detaljplaneområdet på exploatörens bekostnad. 
Kommunen kommer även att ansvara för projektering och utbyggnad av vatten och avloppsan-
läggningar inom området. För detta åtagande måste resurser avsättas.  
 

Ekonomi 
I genomförandet av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl finns åtgärder som inte kan anses nödvän-
diga för exploateringen (PBL 6 kap.) utan är att kategorisera som standardförbättring-
ar/försköning av allmän plats. Teknik och service anser att kostnaden för dessa åtgärder förde-
las mellan exploatör och kommun. Kommunens exploateringsverksamhet kommer belastas 
med ungefärligen 2 mkr, exklusive moms, en kostnad som måste lyftas till budget 2020-2021. 
Kostnad för utbyggnad av vatten och avloppsanläggningar finansieras genom uttag av anslut-
ningsavgift.     
Kommunen kommer få uppskattningsvis 3,5 mkr i intäkter från försäljning av mark i etapp ett 
under åren 2020 och 2021. Försäljning av mark etapp två uppskattats generera 3-4 mkr i in-
täkter.  
Kostnad för utbyggnad av vatten och avloppsanläggningar i området kommer att finansieras 
genom uttag av anläggningsavgift.  
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Båstad Sunnan Fastighets AB, Fredrik Brodin 
NSVA, Sara Borglin & Lina Falk 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
Bjäre Kraft, Ida Hagetorn 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till exploateringsavtal med option 
 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med avdelningen för samhällsbyggnad, gata/park och NSVA 



 

Sida 1 av 8 

 

Exploateringsavtal med markoption 

Parter 
 

Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad kommunen  
 
Båstad Sunnan Fastighets AB (556919-3732)¸ nedan kallad exploatören 
 

 

Bakgrund 
2011 startades projektet ”Torekov året runt”, ett EU-finaniserat leaderprojekt som tillkom med 
syfte att stärka orten Torekov.  
Som et resultat av projektet påbörjades en detaljplan för fastigheterna sunnan 10 m.fl. efter 
beslut i kommunstyrelsen den 12 september 2012. Ett planavtal tecknades med Promus 
Livsmedel AB, ägare till fastigheten Båstad Sunnan 10. Det tecknades också ett tilläggsavtal som 
gav Promus Livsmedel AB option att under vissa villkor få förvärva del av fastigheten Båstad 
Torekov 98:1.  Fastigheten Båstad Torekov 98:1 ägs av Båstads kommun. Bolaget Promus 
Livsmedel AB har sedan dess ändrat namn till Båstad Sunnan Fastighets AB.  
 
 

Avtalsförutsättningar 
Kvartal 2 2019 förväntas kommunstyrelsen anta detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. och under 
förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft ska den genomföras. Detta avtal reglerar 
medverkande parters ansvar i genomförandet och under vilka villkor kommunen överlåter del 
av Båstad Torekov 98:1 till exploatören. Avtalet omfattar även villkor som syftar till att tillskapa 
och bibehålla ett bestånd av hyresrätter i området.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 

etapp I 
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Detaljplanen för Sunnan 10 m. fl. genomförs i två etapper, detta avtal avser genomförande av 
etapp I. 
Kommunen har möjlighet att ingå ett nytt avtal med exploatören avseende etapp II när ett 
genomförande möjliggjorts. Ett genomförande av etapp II måste föregås av att befintlig 
bensinstation flyttas och bensinstationstomten saneras till nivån KM1. 
Vid tecknande av exploateringsavtal för etapp II ska kommunens ursprungliga krav om 
byggnation av om minst 50 % hyresrätter vidhållas och nytt beslut tas avseende försäljningspris.  
 
Det är i båda parters intresse att området utformas i enlighet med framarbetad detaljplan jämte 
tillhörande illustrationer och kvalitetsprogram. Exploateringsområdet är beläget mitt i Torekov 
och är av stort intresse för samhället. 
Villkoren i detta avtal har formulerats att kunna göras gällande mot både exploatör och nya 
parter som kan tillkomma under utbyggnadsprocessen.  
 
 

1.                   Genomförande 
 

1.1                    Iordningställande av allmän plats  
Inom detaljplaneområdet är kommunen huvudman för allmän plats och allmänna Va-
anläggningar. Kommunen ansvarar för projektering och utbyggnad av allmän plats (såsom gata, 
torg, återvinningsstation och gröna ytor) och exploatören bekostar iordningställande av allmän 
plats.   
Kommunen kommer också att ansvara för projektering och utbyggnad av de temporära 
parkeringsplatser som redovisas under p 10.4, på exploatörens bekostnad.  
Samtliga åtgärder som har identifierats inför avtalstecknande framgår av bilaga 2. Bilaga 2 
kommer att revideras under projekterings, -och upphandlingsfas.  
 
1.2  Iordningställande av kvartersmark 
Exploatören, eller annan som förvärvar fastighet av exploatören, ansvarar för att uppföra 
byggnation för bostadsändamål i enlighet med erhållet bygglov samt att iordningställa 
tillhörande kringytor/funktioner inom kvartersmark. I detta åtagande ingår också att 
iordningställa all teknisk infrastruktur inom kvartersmark fram till anvisade 
anslutningspunkter. De anläggningar som byggs med syfte att brukas av fler än de boende inom 
en fastighet ska besiktigas och när de godkänts ska de överlämnas till för ändamålet bildad 
gemensamhetsanläggning (sista stycket p 5). 

 

2.   Kostnader 
Exploatören ska betala de faktiska kostnader som uppkommer till följd av kommunens åtagande 
i p 1.1. 

A. Kommunens kostnad för eget administrativt projektstöd uppskattas uppgå till 70 000 
kronor exklusive moms.  

B. Kostnaden för iordningställande av allmän plats uppgår till uppskattningsvis 4,7 mkr 
kronor exklusive moms. Denna kostnad omfattar projektering, utbyggnad samt 
besiktning.  

C. Kostnaden för iordningställande av temporära parkeringsplatser uppgår till 
uppskattningsvis 1 mkr exklusive moms. Denna kostnad omfattar projektering, 
utbyggnad samt besiktning.  

Exploatören debiteras upparbetade kostnader i ovanstående poster halvårsvis med 30 dagars 
betaltid.  

 

                                                           
1
 Känslig markanvändning 
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2.1  Övriga kostnader 
 

2.1.1 Samfinansiering 
För sådana åtgärder inom området som enligt 6 kap. PBL inte kan anses nödvändiga för 
exploateringen utan är att kategorisera som standardförbättringar/försköning av allmän plats, 
ska kommunen svara till viss del. Åtgärderna uppskattas belasta kommunens 
exploateringsverksamhet med ca 2,1 mkr, exklusive moms.  
 
2.1.2  Vatten och avloppstjänster 
Kommunens kostnader för projektering och utbyggnad av Va (vatten, -och avloppstjänster) 
finansieras genom uttag av anläggningsavgift. Kostnaden för projektering och utbyggnad av Va, 
samt upparbetade timmar för projektledare, ska särredovisas för att särskiljas från de kostnader 
som omfattas av p 2.   
Det utgår anslutningsavgift för vatten, -och avloppstjänster i enlighet med för 
anslutningstillfället gällande Va-taxa när Va-anmälan gjorts. 
 
2.1.3  Avgift för el, -fiberanslutning 
Avgift för anslutning till el, -fiber och andra nyttigheter utgår i enlighet med för tillfället gällande 
taxa. Kostnad för projektering och utbyggnad omfattas inte av p. 2. 
 

2.1.4  Bygglov mm. 
Exploatören betalar samtliga avgifter som är förenade med eventuella tillstånd som ska sökas 
och erhållas till följd av åtgärder inom kvartersmark.  
 
 

3.  Säkerhet 
För att säkerställa att kommunen kan genomföra vad kommunen åtagit sig i p 1.1 utan att stå 
egen risk ska exploatören ställa säkerhet i form av en bakgaranti eller spärrmedel till 
kommunen om 7,3 mkr.  
Bankgarantin ska vara kommunen tillhanda senast 30 dagar efter att detta avtal godkänts av 
kommunstyrelsen och detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. har vunnit laga kraft.  
 

A) 70 000 kronor, exklusive moms, utgör säkerhet för kostnad relaterad till kommunens 

administrativa projektstöd, p 2.A 

B) 5,9 mkr utgör säkerhet för kostnad relaterad till iordningställande av allmän plats, p 2.B 

C) 1,3 mkr utgör säkerhet för iordningställande av temporära parkeringsplatser, p. 2.C 

Bankgarantin skrivs successivt ner i takt med att anläggningarna färdigställts, fakturerats och 
betalats för att återlämnas när området har färdigställts.  
 
 

5.                Fastighetsbildning  
Kommunen ansöker om- och exploatören bekostar samtliga fastighetsbildningsåtgärder som 
krävs för detaljplanens genomförande. Lantmäteriförrättning söks när detaljplanen vunnit laga 
kraft och detta avtal ska läggas till grund för beslut vid lantmäteriförrättning.  
Fastighetsbildningen omfattar; 

1. Avstyckning av nya fastigheter för bostadsändamål, figur 2,3 & 4 i bilaga 3. 

2. Överföring av mark med planbestämmelse ”CH” - Centrum och handel, från fastigheten 
Båstad Torekov 98:1 till fastigheten Båstad Sunnan 10. Figur 1 i bilaga 3. 
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3. Upplösande av Torekov ga:1, då kommunen blir ny huvudman för torgytan som Torekov 
ga:1 ansvarar för. Figur 5 i bilaga 3.  

(Samtliga åtgärder redovisas i bilaga 3). 

Gemensamhetsanläggning 
Exploatören ska vidare, när bygglov erhållits för planerad byggnation, ansöka om bildande av 
gemensamhetsanläggning för anläggningar (parkering, miljöhus mm.) som är av gemensam 
nytta inom kvartersmark.   

 

6.                Fastighetsöverlåtelse 
Exploatören har genom option givits rätt att förvärva mark av kommunen, se bilaga 1. 
Marköverlåtelse sker genom att parterna ingår ett eller flera köpeavtal jämte en 
överenskommelse om fastighetsreglering.  
 
6.1                   Villkor för fastighetsöverlåtelse 
För att kommunen ska upprätta nämnda köpeavtal ska exploatören ha ställt erforderlig säkerhet 
för kommunens åtagande, p.3, samt sökt bygglov för planerad byggnation inom den fastighet 
som berörs av överlåtelse.  
Överenskommelse om fastighetsreglering, avseende mark med planbestämmelse ”CH” - Centrum 
och handel som förs från fastigheten Båstad Torekov 98:1 till fastigheten Båstad Sunnan 10, 
upprättas så snart detta avtal har ingåtts och detaljplan för Sunnan 10 m.fl. har vunnit laga kraft.  
 
6.2 Prissättning 
Exploatören ska för marken betala en ersättning motsvarar värdet av antal kvm ”ljus BTA” inom 
det överlåtna objektet. Värdet av ”ljus BTA” har genom beslut i kommunstyrelsen bestämts till 1 
000 kronor/kvm i förevarande fall. Köpeskillingen ska beräknas utifrån den byggrätt som 
redovisas i erhållet bygglov.    
 
Följande tolkning av begreppet ”ljus BTA” ska tillämpas i detta avtal. 
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För den kvartersmark, avsedd för centrum och handel (figur 1 i bilaga 3), som ska överföras från 
Båstad Torekov 98:1 till Båstad Sunnan 10 genom fastighetsreglering betalar exploatören en 
ersättning till kommunen om 285 kr/kvm. Denna ersättning motsvarar det marginaliserade 
värdet av det uppräknade marktaxeringsvärdet för fastigheten Båstad Sunnan10.  
 
 

7.  Byggnation 
Exploatören ansvarar för att etapp I bebyggs med ledning av bilagd illustration, bilagt 
kvalitetsprogram och enligt detaljplan för Sunnan 10 m.fl.   

Etapp I omfattar 18 hyresrätter, hustyp 2, och 19 bostäder i radhus, hustyp 3.   

7.1  Bygglov 
Byggnation av flerbostadshus prioriteras av kommunen varför exploatören förbinder sig att 
ansöka om bygglov senast 6 månader efter det att kommunstyrelsen godkänt detta avtal och 
detaljplanen vunnit laga kraft.  
Innan bygglov söks ska kommunen, genom kommunens exploateringsingenjör, godkänna de 
handlingar som ligger till grund för ansökan om bygglov och ges insyn i planerad 
lägenhetsfördelning.  
Detta godkännande är inte en garanti för att bygglov kommer att lämnas. Beslutande nämnd är 
myndighetsnämnden. 
 
7.2   Byggnadsskyldighet 
Exploatören förbinder sig att påbörja byggnation av hustyp 2, som enligt p 8.1 ska innehålla 
hyresrätter, senast 9 månader efter startbesked beviljats. För att byggnation skall anses 
påbörjad skall bottenplatta ha färdigställts.  
Exploatörens tillträde till marken är avhängt att temporära parkeringsplatser tillgängliggjorts, 
se p. 10.4. Skulle kommunen inte ha iordningställt parkeringsplatserna när startbesked lämnas, 
ska exploatörens byggtid enligt p. 11.2 förlängas proportionellt mot orsakad försening. 
Parkeringsplatserna ska anses iordningställda när ytan fyller sin funktion, ytan behöver inte 
vara asfalterad.   
 
 

8.     Upplåtelseform 
Att nya bostäder med olika upplåtelseform byggs i kommunen är viktigt för en hållbar 
samhällsutveckling. Det finns få hyresrätter i samhället Torekov och kommunen är angelägen 
om att de som byggs också förblir hyresrätter över tid. En hyresrätt behöver inte bara vara en 
klassisk samhällsnytta utan kan också utgöras av exempelvis kategoriboende eller ett 
hyreskooperativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyresrätter byggs i röd-
markerat område, hustyp 2. 
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8.1 Hyresrätter 
Exploatören ansvarar för att det inom exploateringsområdet uppförs enbart hyresrätter i 
området som markerats med röd färg i nedan redovisad bild under p 8.   
 

8.2  Omvandling av upplåtelseform 
De hyresrätter som uppförs får inte omvandlas till bostadsrätter under en period om 10 år, 
räknat från det datum då slutbesked lämnats för hyresrätterna. 
 
8.3   Lägenheter till kommunen 
När hyresrätterna uppförts ska kommunen vid första uthyrningstillfället erbjudas hyra två 
lägenheter. Erbjudandet ska ställas till kommunens exploateringsingenjör för vidare hantering.  
 
 

9.            Överlåtelse av villkor till annan part 
Exploatören äger rätt att överlåta rättigheter och åtaganden enligt detta avtal till annan part 
med undantag för option eller betalningsansvar enligt p. 2.  
Exploatören förbinder sig att inför ett sådant överlåtande inhämta kommunens godkännande. 
Godkännande har lämnats när ny överenskommelse innehållande tillämpliga villkor från detta 
avtal tecknats mellan kommunen och tillkommande part.  
 
 

10.  Övriga villkor 
 
10.1   Markundersökningar och markberedning 
Det ankommer på exploatören att utföra kompletterande markundersökningar i det fall det 
anses påkallat med hänsyn till omfattningen av de utredningar som gjorts i detaljplanearbetet, 
innan byggnation påbörjas.  
Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra sådana undersökningar 
redan när detta avtal ingåtts.  
Båstads kommun överlåter marken som omfattas av detta avtal utan att iordningställa den för 
byggnation.  
 

10.2   Markföroreningar 
Båstads kommun känner inte till några andra markföroreningar inom området än de som 
sannolikt kan påträffas inom området där Torekovs Byamack AB driver bensinstation. Enligt 
miljöbalken 10 kap. § 2 är den som drivit verksamhet som orsakat förorening också skyldig att 
ansvara för efterbehandling. En mark och miljöteknisk utredning har genomförts 
bensinmackstomten. 
 
10.3  Allmänna anläggningar 
Båstads kommun tillser att allmänna anläggningar såsom vatten och avlopp, el och fiber byggs ut 
fram till fastighetsgräns. Nordvästra Skånes vatten AB (NSVA) anvisar förbindelsepunkter för 
ren-, spill-, och dagvatten. Bjäre kraft AB anvisar förbindelsepunkt för el och fiber.  
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10.4  Parkeringsplatser 
På grund av att detaljplanen inte genomförs i sin helhet utan delas upp i två etapper, måste 
temporära parkeringsplatser ordnas för befintlig handel och service i centrum. 
Kommunen ansvarar för att dessa parkeringsplatser iordningställs på exploatörens bekostnad. 
Exploatören får inte ianspråkta den yta som för närvarande används som parkering till i 
området innan kommunen hunnit iordningställa de temporära.  
 

 
 
 

11. Sanktioner 
 
11.1 Optionen upphör 
I det fall exploatören inte sökt bygglov i enlighet med villkoret i p 7.1 upphör exploatörens 
option till det markområde som utvisas i bilaga 1.  
Optionen upphör även i det fall startbesked inte har lämnats senast 4 månader efter att bygglov 
givits och detta kan hänföras till exploatören. I det fall optionen upphör, upphör även 
exploatörens betalningsansvar enligt p 2. 
Exploatören har inte rätt till kompensation för nedlagda kostnader kopplade till ingånget 
planavtal avseende detaljplan för Sunnan 10 m.fl.   
 
11.2  Färdigställande av bostadsbebyggelse 
I det fall samtliga hyresrätter inte har färdigställts senast 30 månader efter att startbesked 
erhållits utgår vite med 30 000 kronor per månad till dess slutbesked erhålls.  
Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 
exploatörens rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande saneringsarbete. 
Det åligger exploatören att bevisa att händelsen är utom dennes kontroll. 
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11.3  Omvandling av upplåtelseform 
I det fall uppförda hyresrätter omvandlas till bostadsrätter i strid med vad som överenskommits 
i p 8.2, ska kommunen ersättas med 3 000 kr/uppförd BOA.  
 

11.4  Otillåten överlåtelse  
Skulle exploatören inte vidhålla villkoren i p 9, innebärande att rättigheter och åtaganden i detta 
avtal överlåts utan att ny överenskommelse tillkommit, är exploatören skyldig att erlägga vite 
till kommunen. Vitet ska beräknas utifrån det antal kvm BTA som den otillåtna överlåtelsen 
omfattar. Vitesbeloppet motsvarar 3 000 kronor/BTA.  
 
 

12.           Giltighet 
Detta avtal är endast bindande mellan parterna under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner det, samt att detaljplan för Sunnan 10 m fl. antags och vinner laga kraft.  

 
 

13. Tvist 
Tvist om villkor i detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 
 
 

14. Bilagor 
 Mark med option, bilaga 1 
 Identifierade åtgärder/anläggningar, bilaga 2 
 Fastighetsbildningsåtgärder, bilaga 3 
 Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. med tillhörande ”kvalitetsprogram för Torekov 98:1”, 

bilaga 4 

 
 

 
 

 

Båstad 2019- Båstad 2019- 
För Båstad Sunnan Fastighets AB För Båstads kommun 
  
 

…………………………………………………….. ……………………………………………………….. 
 Johan Swanstein 
  
 
………………………………………………………… ………………………………………………………. 
 Jan Bernhardsson 
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Datum: 2019-03-29. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000287/2019 – 200 
 
 

Försäljning av verksamhetsmark, del av Västra Karup 1:100 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för ca 5 000 kvm av fastigheten Västra Karup 
1:100 varigenom marken säljs till Memet AB för en köpeskilling om 100 kr per kvadratmeter.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Västra Karup finns ett ca 1,5 Ha stort område som 1981 planlades för ändamålet ”små-
industri”. Området är tämligen outnyttjat, en tomt styckades av och såldes 1982. 

 
Båstads kommun fick i början av mars 2019 en förfrågan avseende tomtmark för lagerlokal 
med tillhörande uppställningsytor från , ägare till företaget Memet AB. 

, vidare kallad köparen, var främst intresserad av en tomt inom Vistorps industriom-
råde i Förslöv, men på grund av bristande tillgång presenterade teknik och service istället ett 
markområde i Västra Karup. Köparen meddelade tämligen omgående att han hade för avsikt 
att genomföra ett förvärv av markområdet. 
Den blivande verksamhetstomten i Västra Karup mäter ca 5 000 kvm och ska avstyckas i sam-
band med försäljning. En lokalgata är utbyggd i området och tomten ansluter till denna. Vatten 
och avlopp samt el är framdraget.   
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För att kunna avyttra tomten måste kommunen besluta om ett försäljningspris, då ett sådant 
saknas.  Teknik och service föreslår att priset för det specifika markområdet ska vara 100 
kr/kvm baserat på följande faktorer; kostnad för utbyggnad av infrastruktur, rådande mark-
taxeringsvärden jämte ett för området sannolikt marknadsvärde.  I priset ingår inte anslut-
ningsavgift för varken vatten och avloppstjänster eller el.   
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Föreslagen försäljning är en del av genomförandet av upprättad detaljplan från 1981. Det är 
positivt för Västra karups samhälle med en etablering som kan generera arbetstillfällen.  
 

Verksamhet 
Med utgångspunkt i att föreslagen försäljning genomförs måste en plan för åtkomst till övrig 
tomtmark i området upprättas och kostnadssättas.  
 

Ekononomi 
Försäljningen genrerar intäkter till kommunen om ca 500 000 kronor. Intäkterna beräknas till 
kvaltal 3 2019.  
Kommunen bör vid kommande försäljningar ansvara för att iordningställa ”enklare” tillfart till 
kvarstående tomtmark med utgångspunkt i att föreslaget försäljningspris beräknats täcka 
kostnaden för utbyggnad av infrastruktur i området.  
Kommunen kommer också genom NSVA komplettera området med ytterligare anslutnings-
punkter till kommande tomter. Den kostnaden ska täckas av anläggningssavgifter. 
 
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Memet AB,  
NSVA, Lina Falk 
Bjäre Kraft AB, Ida Hagedorn 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till köpeavtal 
Karta över området 
 
Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med NSVA och Bjäre kraft. 
 
 



Verksamhetsmark Västra Karup 1:100



 

Köpeavtal 
Parter 

Säljare: Båstads kommun (org.nr 212000-0944), nedan kallad säljaren 

Köpare: Memet AB (org.nr 556958-5002) nedan kallad köparen. 

 

 

§ 1  Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom ca 5 000 kvadratmeter av fastigheten Båstad Västra-Karup 
1:100, i följande text kallad fastigheten, till köparen under de villkor som härefter anges.   

Fastighetens läge och ungefärliga omfattning framgår av till avtalet hörande bilaga 1. 

 

 

§ 2  Köpeskilling 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling motsvarande 100 kronor/kvm.  

 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling ska erläggas senast 45 dagar efter att lantmäteriförrättning 
vunnit laga kraft. Säljaren fakturerar köparen överenskommen köpeskilling. 



 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när köpeskilling enligt § 3 har erlagts. 

 

§ 5  Markområdets skick 

Fastigheten belastas av en arrenderätt för jordbruk som säljaren i samband med ingående av 
detta avtal kommer att säga upp. Fastigheten överlåts för övrigt fri från kända belastningar 
(gravitationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter mm.), och i befintligt skick. 

Anslutning till el och Va finns vid fastighetsgräns.   

Säljaren har inte genomfört någon miljöteknisk undersökning inom fastigheten. 

Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten.  

 

§ 6  Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheten innan tillträdesdagen och köparen för skada på 
fastigheten efter tillträdesdag. 

I det fall köparen inte tar hänsyn till avtalad tillträdesdag och påbörjar åtgärder på 
fastigheten är köparen skyldig att återställa markområdet på säljarens uppmaning om köpet 
inte fullbordas.  

I det fall förorening skulle upptäckas inom fastigheten 3 månader efter tillträde ska säljaren 
stå för sanering till nivån ”mindre känslig markanvändning”.  

Om kostnad för sådan sanering överstiger intäkten från överenskommen köpeskilling har 
säljaren rätt att häva avtalet. 

 

§ 7 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på 
fastigheten fram till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på 
fastigheten efter tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

  

§ 8 Lantmäteriförrättning 

För köpets fullbordan krävs fastighetsbildning. Säljaren ansöker om och bekostar 
lantmäteriförrättning med utgångspunkt i ingånget köpeavtal.  

Säljare och köpare är medvetna om, och godtar, att fastigheten storlek kan komma att 
avvika från den uppskattade ytangivelse som anges i § 1. Fastighetsbildning ska genomföras 
med utgångspunkt i gällande detaljplan för ”Karup 1:1”, upprättad den 24 januari 1981.  

 

§ 9 Byggnadsskyldighet 

Köparen ska ha påbörjat byggnation senast 8 månader efter att tillträde har skett. För att 
byggnation ska anses påbörjad ska köparen har gjort stadigvarande grundläggningsåtgärder 
inom fastigheten (exempelvis gjutit bottenplatta).  



I det fall byggnation inte påbörjats inom 8 månader från tillträdesdagen räknat, faller detta 
avtal.  

 

§ 10   Övriga villkor 

I köpeskillingen ingår inte anslutning till kommunala vatten och avloppstjänster, inte heller 
anslutning till elnät ingår.  

Köparen har åtkomst till fastigheten från befintlig lokalgata. Önskar köparen angöra 
fastigheten söderifrån är köparen själv skyldig att anordna ny tillfartsväg.  

Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. 

I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå.  

 

§ 11  Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen 
mellan parterna samt godkänts av kommunstyrelsen.  

 

§ 12 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall slutligt avgöras i allmän 
domstol. 

 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2019-    Båstad 2019-  

För säljaren    För köparen 

 

……………………………………………………………                            ……………………………………………………… 
Johan Swanstein  
 
 
……………………………………………………………  ……………………………………………………….       
Jan Bernhardsson     
 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

…………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………. 
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Datum: 2019-04-09. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000324/2019 – 200 
 
 

Prospekt för tomter i Östra Karup  
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna upprättat förslag till prospekt för 15 tomter inom kommunens utbyggnadsområde i 
Östra Karup.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att kommunen under 2017 iordningställt allmän plats i det kommunala ut-
byggnadsområdet ”Östra Karup 6:7” i enlighet med antagen detaljplan, och därigenom uppar-
betat kostnader som ska täckas, behöver kommunen sälja tomter i området. 
Tomterna i Östra Karup släpptes till tomtkön samtidigt som tomterna i kommunens andra om-
råde, Heden. Intresset för Heden har varit stort och flertalet tillgängliga tomter har sålts under 
2017 och 2018. I relation till Heden har intresset för Östra Karup varit måttligt.  
 
Teknik och service har tillsammans med avdelningen för samhällsbyggnad gjort en analys av 
rådande förutsättningar med den input som återkopplats från de tomtspekulanter kommunen 
varit i kontakt med. Rådande marknad, läge, gällande planbestämmelser och tomtpris i kombi-
nation är vad förvaltningen uppfattar hindra en god omsättning av tomterna.  
 
Teknik och service har kommunicerat tre alternativa sätt att hantera kommande tomtförsälj-
ning och har fått i uppdrag att ta fram ett prospekt att förmedla de exploatörer som anmält 
intresse av att bygga på kommunal mark i Båstads kommun. 
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Ett förslag till prospekt har därför arbetats fram i samarbete med avdelningen för samhälls-
byggnad. Prospektet är utformat i all enkelhet, innehållande det som en intressent behöver 
veta om området och kommande tilldelningsprocess. Förfarandet kan beskrivas som ett myck-
et förenklat tävlingsförfarande med några få givna förutsättningar. I det fall exploatören väljer 
att inkomma med förslag till parhusbebyggelse föreslås en rabatt om 15 % på beslutat tomt-
pris, detta för att stimulera till en variation av bebyggelse och upplåtelseform inom området. 
 
Exploatörerna kan lämna in sina förslag till byggnation fram till den 30 augusti 2019, varpå ett 
urvalsarbete följer. Tilldelning av byggrätter föregås av beslut i kommunstyrelsen.   
  
Bakgrund 
Detaljplan 1673 vann laga kraft den 9 december 2016 och området har byggts ut på kommu-
nens bekostnad under 2017. Inom området har 51 nya fastigheter bildats varav 44 tillhör Bå-
stads kommun. Två tomter är förmedlade genom tomtkön och en tomt avsedd för flerbostads-
hus har sålts till Gösta Bengtssons bygg AB.  
Sju olika byggherrar har visat intresse för en eller flera tomter i området men har av olika skäl 
ej fullföljt. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
För Östra Karup som samhälle är det kommunala bostadsområdet viktigt. Samhället har drygt 
500 invånare och med det kommunala området fullt utbyggt, med ett medeltal om två personer 
per hushåll, skulle invånarantalet öka med omkring 30 %. Ett ökat antal invånare bidrar till 
bättre underlag för service och allmänna funktioner i samhället.  I det fall området skulle be-
byggas med parhus kan det också medföra att en flyttkedja främjas i samhället.   
Det är kommunens ansvar att marknadsföra området och skapa goda förutsättningar byggnat-
ion.  
 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några kända konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Båstads kommun har investerat ca 13,5 mkr, exkluderat vatten och avlopp, i området som ska 
täckas av intäkter från tomtförsäljning. För varje nybildad fastighet betalar kommunen årligen 
fasstighetsskatt och avgift till vägföreningen. Denna kostnad uppgår i dagsläget till ca 130 tkr, 
en kostnad som kommer att reduceras med varje tomt som säljs i området.  
Förevarande förslag till beslut skulle kunna innebära att kommunen ges möjlighet att sälja 
samtliga tomter till byggherrar som förbinder sig uppföra parhus, vilket medför att kommu-
nens intäkter från tomtförsäljning i området kan bli ca 700 tkr mindre än förväntat.   
 
 
 
Teknik och service  
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
NSVA, Lina Falk 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till prospekt för kommunala tomter i Östra Karup 
 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med avdelningen för samhällsbyggnad och NSVA 
 
 



Intresserad av att bygga i

ÖSTRA KARUP
i Båstads kommun?



Båstads kommuns vision 2030

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang.



GÖTEBORG
99 min

CPH FLYGPLATS
105 min

MALMÖ
83 min

BÅSTAD

HALMSTAD
17 min

HELSINGBORG
36 min

LUND
71 min

VARBERG
58 min

Naturnära byggrätter i vackert 
område

Är du intresserad av att bygga i Östra ka-
rup, Båstads kommun? Då är du välkom-
men in med ett utformningsförslag till 
Båstads kommun!

Östra Karup är beläget i nordostra delen 
av Båstads kommun. Området vid foten 
av Hallandsåsen med utsikt norrut, är 
den mest attraktiva bostadsmarken i Öst-
ra Karup. Området har stora kvaliteter; 
mötet mellan kulturlandskap och natur 
samt närhet till både E6:an och tågstatio-
nen i Hemmeslöv, till lokal service med 
bland annat förskola, skola och bibliotek, 
samt Båstads centrum och verksamhets-
områden i anslutning till motorvägen. 
Mitt emellan Östra Karup och Båstad 

finns även en golfbana. Från Östra Karup 
har du nära till omvärlden. Ta dig till job-
bet i bil  via E6:an eller cykla 15 minuter 
till  stationen för ta tåget till Helsingborg, 
Halmstad, Lund eller  Göteborg. Sedan 
tunneln genom åsen öppnades har den 
lilla orten vid havet närheten till den 
stora världen bara ett stenkast bort. 

Det aktuella området möjliggör bostäder 
i olika upp låtelse- och boendeformer 
med  fokus på social och ekologisk håll-
barhet.

Varmt välkommen att bli en del av 
framtida Båstad!



Östra karup - ortofoto

0m 100m 200m

BUSSHÅLL-
PLATS

HALLANDSÅSEN

Området
De tomter inom detaljplan 1673 som tillgängliggörs i detta prospekt har markerats 
med röd färg och är totalt cirka 11 300 m2

Kringytor består av öppna fördröjningsmagasin, naturområde. Området är beläget i 
anslutning till förskola, skola. Cirka 800 m väster om området är Äpplegårdens golf-
bana belägen.

Området har nära till goda kommunikationsmöjligheter, Båstads järnvägsstation 
ligger ca 2500 m väster om tävlingsområdet. Busshållplats för linje 525 ligger längs 
Viktor Ewalds väg samt intill Östra Karups skola strax nordost alternativt ost om 
planområdet. Busslinjen går  mellan  Båstads centrum, järnvägsstationen och Östra 
Karup.



FB-webb östra karup o båstad

0m 400m 800m

fb-webb inzom

JÄRNVÄGSSTATION

CENTRALA 
BÅSTAD

HALLANDSÅSEN



Utdrag ur plankarta 1673, laga kraft 2016-12-09, ej skalenlig

Gällande detaljplan och andra förutusättningar
Gällande detaljplan för området är 1673 (se länk: http://bastad.engelholm.se/Filer/
Bastad/Planer/1673.pdf).

Byggnation av parhus prioriteras vid urval. 15% rabatt gäller på beslutat tomtpris vid 
byggnation av parhus. (se länk: http://www.bastad.se/kommun-och-politik/press-
rummet/nyhetsarkiv/nu-slapper-vi-tomterna-ostra-karup/).

Byggnation ska ha kommit igång inom ett år från att överlåtelseavtal ingåtts med 
kommunen.

Byggnation måste överensstämma med gällande detaljplan.

Förslag får inte omfatta enstaka tomter utan samtliga inom område 1, 2 eller 3, eller 
samtliga inom område 1-3.

Kommunen tilldelar byggrätterna efter  politiskt beslut.

1.

2. 3.



Utdrag ur plankarta 1673, laga kraft 2016-12-09



Detta vill vi att din intresseanmälan ska innehålla
• Val av delområde med prioritering om flera områden väljs.

Förbehåll
Båstads kommun förbehåller sig rätten 
att besluta vilket eller vilka förslag som 
bäst passar in i området och att inhämta 
uppgifter om byggherrens tidigare pro-
jekt och solvens.

Inlämning
Utformningsförslag ska vara Båstads 
 kommun tillhanda senast 2019-08-30. 

Utformningsförslag ska sändas till
Båstads kommun
att. Susanna Almqvist
Samhällsbyggnad
Box 41
269 80 Båstad

(Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad)

Frågor
Vid eventuella frågor kontakta

Susanna Almqvist, exploaterings
ingenjör, Olof Selldén, planchef eller 
Camilla Nermark, planarkitekt.

Kontaktuppgifter: 
Susanna
Epost: susanna.almqvist@bastad.se
Telefonnummer: 0431  770 63

Olof
Epost: olof.sellden@bastad.se
Telefonnummer: 0431  777 31

Camilla
Epost: camilla.nermark@bastad.se
Telefonnummer: 0431  770 72

  

• Upplåtelseform

• Byggherrens namn, adress och orga-
nisationsnummer

• Namn på byggherrens kontaktper-
son, telefonnummer och e-mail

• Registreringsbevis, högst 3 månader 
gammalt

PM Projektförslag (A3, PDF, skp-fil)

• Beskrivning av förslaget i text

• Representativa fasader och  sektioner 
av byggnader.

• SketchUp-modell över aktuellt 
 område i enkel vit volymskiss där 
våningsantalen är markerade, utan 
materialtexturer.
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Datum:  2019-04-04. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000289/2019 – 200 
 
 

Markanvisningsavtal, Heden etapp III, Eksjöhus Bostad AB 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att tilldela Eksjöhus Bostad AB option att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun 
för område 3, Heden etapp III och godkänna förslag till upprättat markanvisningsavtal med 
Eksjöhus Bostad AB för område 3, Heden etapp III. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Genom tidigare beslut i kommunstyrelsen har option tilldelats och markanvisningsavtal upp-
rättats för område 1,2 och 4 inom området Heden, etapp III. Det beslutades också i kommun-
styreslen att option till område 3 inte skulle tilldelas. Anledningen till sistnämnda beslut var att 
exploatören med det vinnande bidraget för område 3 grundat sitt projekt i möjligheten att an-
vända det statliga investeringsstödet för uppförande av hyresrätter. Det statliga investerings-
stödet drogs tillbaka vid årsskiftet 2018/2019. Under våren 2019 har det tydligt indikerats att 
det statliga investeringsstödet sannolikt kommer att återinföras för att motivera marknaden 
att fortsätta uppföra hyresrätter.  
 
Tävlingsbidraget tillhörande Eksjöhus Bostad AB har utvärderats i samma ordning som övriga 
och genererade 30 poäng.  
Bidraget utmärker sig främst avseende de ekonomiska och ekologiska aspekterna men möjlig-
gör en tilltalande övergång från villabebyggelse till bakomliggande, tätare bebyggelse med 
flerbostadshus. Anpassning till platsen förutsättningar har således beaktats väl av exploatören.  
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Eksjöhus Bostad AB ställer sig positiva till att ingå ett markanvisningsavtal med kommunen 
som görs beroende av att det statliga investeringsstödet faktiskt återinförs. Förslag till mar-
kanvisningsavtal har därför upprättats, innehållande de villkor kommunen ställer för överlå-
telse av mark med tillhörande byggrätt inom område 3, Heden etapp III. 
Markanvisningsavtalet tillämpas under byggnationsfasen och säkrar de villkor som inte med 
bindande verkan kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller en mängd villkor kopp-
lade till ställda krav/kriterier och exploatörens utfästelse att infria dessa. Vissa villkor har 
kopplats till sanktioner.  
I det här specifika avtalet behöver inte kommunen inte säkra nivån på ingångshyran eller upp-
låtelseform då exploatören genom att delfinansiera projektet med statligt investeringsstöd åtar 
sig hålla en hyresnivå om 1350 kronor/kvm BOA.  Exploatören får heller inte omvandla hyres-
rätterna till bostadsrätter inom en tidperiod om 15 år. 
 
Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal tomtmark bör vara 
att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av byggklar mark. Med anledning av att det 
kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående har sanktionen avse-
ende färdigställandetid anpassats att endast omfatta de förseningar som exploatören kan anses 
ha rådighet över. 
 
Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt som borgar för att 
motparten infriar det som utfästs i insänt tävlingsbidrag. 
Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med, och godkänts av, ansvarig hos Ek-
sjöhus Bostad AB. 
 
  

Bakgrund 
Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom-
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417/2017-135) 
Den 9 januari togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området Heden, 
etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petterssons 
arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling. 
Kommunstyreslen tog samtidigt beslut att inte tilldela område 3 på grund av bristande förut-
sättningar. 
Markanvisningsavtal har sedan dess upprättats och godkänts för GBJ Bostadsutveckling AB och 
Karin Petterssons arkitektbyrå AB & Victurum AB genom beslut i kommunstyrelsen den 13 
mars 2019.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas avtal med angiven part i syfte att genomföra vad 
som angivits i insänt tävlingsbidrag, vilket innebär att Eksjöhus Bostad AB ska uppföra 36 hy-
resrätter med redovisad utomhusmiljö inom område 3, Heden etapp III. Beslutet innebär också 
att kommunen förbinder sig att överlåta del av Hemmeslöv 10:10 (under fastighetsbildning) 
när vissa villkor infriats.  
 

Verksamhet 
Kommunen kommer under 2019 bygga ut nödvändig infrastruktur i området för att exploatö-
ren ska ges rätt förutsättningar att genomföra sitt projekt.  
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Ekonomi 
Utbyggnad av infrastruktur i området har uppskattats belasta kommunens exploaterings-
budget med 3, 5 mkr under 2019.  
Kostnad för utbyggnad av vatten och avloppsansläggningar i området finansieras genom uttag 
av anslutningsavgift.  
2 832 000 kronor förväntas tomtförsäljningen till Eksjöhus Bostad AB generera i intäkter 
under 2020. 
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Eksjöhus Bostad AB, Johan Karlsson 
Enheten för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
NSVA, Lina Falk 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Tävlingsbidrag Eksjöhus Bostad AB 
2. Förslag till markanvisningsavtal 

 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med enheten för samhällsbyggnad och NSVA. 
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Tävlingsbidrag för Heden 
 

Båstads kommun 

  



 

 

Förteckning över inlämnade handlingar 

 

Formella handlingar  

- Uppgifter och kontaktuppgifter om exploatören Eksjöhus Bostad AB 

- Uppgifter och kontaktuppgifter om hyresrättsförvaltaren Rivieragruppen i Båstad 

AB 

- Registreringsbevis (separat bilaga)   

 

Projektförslag  

- Presentation från Möller arkitekter (separat bilaga) 

 

Anbud 

- Val av delområde  

- Preliminär tidplan  

- Byggherrens referensprojekt  

  



 

 

Uppgifter och kontaktuppgifter, Eksjöhus Bostad AB 

 

Eksjöhus Bostad, exploatören  

Eksjöhus Bostad AB är ett nystartat bostadsutvecklingsbolag sedan 2017. Bolaget utvecklar 

bostäder av hög funktionalitet och kvalité till attraktiva priser. Vi arbetar från råmark till 

färdigt projekt.  

För oss är helheten i området vi utvecklar oerhört viktigt och vi drivs av att skapa 

kvalitativa och trivsamma bostadsmiljöer. Hur den yttre miljön i form av trädgårdsrum och 

gaturum utformas tillsammans med husens arkitektur lägger grunden för ett trivsamt 

boende.  

 

Ägare, erfarenhet och kompetens  

Inom Eksjöhus Bostad:s organisation och ägargrupp finns en omfattande erfarenhet av 

bostadsutveckling och bostadsbyggnation. LindholmsGruppen AB tillsammans med 

BOATI Sverige AB (BOATI) är ägare till Eksjöhus Bostad. I Eksjöhus Bostad är Johan 

Karlsson VD och Peter Carlsson produktionschef. Tillsammans kommer vi att leda och 

genomföra aktuellt projekt.  

Bakom BOATI står Peter Carlsson och Johan Karlsson. Peter Carlsson var en av grundarna 

till Kärnhem som startades 2003 och Johan Karlsson var delägare och VD i Kärnhem från 

2008 fram till bolaget såldes 2016 till OBOS koncernen. Under den tid vi var aktiva i 

bolaget utvecklades företaget till en nationell aktör som både var inriktad på 

stadsutveckling av flerbostadshus och grupphusområden. Tillsammans har vi 50 års 

erfarenhet av projektutveckling och kan uppvisa många genomförda projekt runt om i 

Sverige.  

LindholmsGruppen AB är ägare (privat koncern i fjärde generationen) till Eksjöhus 

koncernen som innefattar både småhustillverkning, sågverk och transporter. Sedan 1941 

har man byggt bostäder i Sverige och utomlands. LindholmsGruppen omsätter 800 Mkr och 

producerar årligen cirka 500 småhus. Finansiellt är LindholmsGruppen mycket starka med 

ett eget kapital som uppgår till över 700 Mkr.  

Inför satsningen med Eksjöhus Bostad har LindholmsGruppen investerat i en helt ny 

bostadsfabrik som invigdes i december 2017 i Eksjö.  

Med en ny och modern bostadsfabrik uppnår vi ett industriellt byggande i trä som innebär 

att kvalitén höjs, byggnationen blir mer kostnadseffektiv samt att byggtiderna förkortas.  

 

 

 

 



 

 

Fokus på klimatsmarta bostäder till rimliga kostnader 

Vi kan erbjuda kvalitativa och klimatsmarta bostäder till rimliga kostnader genom att 

Eksjöhus Bostad producerar samtliga sina bostäder industriellt i träbyggnadsteknik.  

Bostadsfabrikens anläggning är en av de modernaste i Sverige vilket bidrar till att vi 

verkligen kan utmana det traditionella byggandet. 

Den industriella processen tillsammans med lokal råvara i trä möjliggör att vi kan 

producera bostäder med högre kvalité i en kontrollerad inomhusmiljö med god arbetsmiljö. 

Lägre kostnader uppnår vi genom en effektivare och rationellare produktion och där 

materialspill kraftigt reduceras.  

Tekniken innebär att bostaden byggs med en hög färdigställandegrad i fabrik inomhus i 

Eksjö för att sedan transporteras till byggarbetsplatsen för montage.  

Med metoden förkortas byggtiderna avsevärt vilket leder till kostnadsbesparing i form av 

lägre etableringskostnader och lägre byggkreditivkostnader. Bostadsområdet blir dessutom 

färdigställt betydligt snabbare vilket är positivt för de boende och grannar i närområdet.  

 

Kontaktuppgifter 

- Johan Karlsson, VD - Eksjöhus Bostad AB, Tel: 070-730 66 35 

- Mail: johan.karlsson@eksjohusbostad.se  

- Webb: www.eksjohusbostad.se  

 

 

  

mailto:johan.karlsson@eksjohusbostad.se
http://www.eksjohusbostad.se/


 

 

Uppgifter och kontaktuppgifter, Rivieragruppen i Båstad AB 

 

Rivieragruppen, hyresrättsförvaltaren  

Rivieragruppen är ett lokalt förankrat företag som har som ambition att bygga upp ett eget 

förvaltningsbestånd i Båstad och Bjärehalvön.  

Första projektet är byggt på Stensåvägen i Båstad. 

Rivieragruppen kommer att förvärva det färdigutvecklade projektet i Heden av Eksjöhus 

Bostad.  

I detta projekt skall Rivieragruppen hyra ut lägenheter till låga hyresnivåer för att attrahera 

en bred målgrupp.   

 

Kontaktuppgifter 

- Peter Carlsson, VD - Rivieragruppen i Båstad AB, Tel: 070-814 26 51 

- Mail: rivieragruppen@telia.com 

  



 

 

Anbud 

Vision för Heden 

För Heden är vår vision att skapa ett mycket attraktivt boende i parkmiljö. Husen och 

trädgårdsmiljön utförs med arkitektoniska kvaliteter som förhöjer boende kvalitén i 

området.  

Husen utförs helt i träbyggnadsteknik för mindre koldioxidpåverkan. Tak utförs med 

sedumtak för att höja det arkitektoniska intrycket och även bidra till fördröjning av 

dagvatten samt ökad biologisk mångfald.  

Projektet utförs i flera olika lägenhetsstorlekar mellan 1 till 3 rum och kök för att tilltala 

flera olika människor i olika livssituationer.  

Projektet genomförs med en hyresnivå om 1350 kr/BOA. Detta innebär att projektet 

kommer att ta del av det statliga stödet för hyresrättsbyggnation med låga hyror.    

Hyresnivån på 1350 kr/BOA innebär att månadshyror i projekt Heden blir cirka: 

- 1 rok på 31 kvm – 3500 kr/månad  

- 2 rok på 51 kvm – 5800 kr/månad  

- 3 rok på 65 kvm – 7300 kr/månad 

 

Val av delområde 

Delområde 3.  

 

Preliminär tidplan 

Byggstart planeras till Q3/Q4 2019 med en inflyttning under Q3/Q4 2020.  

 

Byggherrens referensprojekt (separata bilagor) 

- Brf Sjöhagen i Eksjö, 19 bostäder.  

- Brf Slåtteräng på Åkerbruksområdet i Svedala, 18 bostäder. 

- Brf Skogsparken på Svärtinge Skogsbacke området i Norrköping, 18 

bostäder.  

- Brf Blomstergången på Bredviksområdet i Växjö, 18 bostäder.  

 

 

 



Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse

HEDEN
i Båstads kommun



Båstads kommuns vision 2030

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang.
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Inbjudan
Är du intresserad av att bygga ett unikt  
bostads område i Båstads kommun? Då 
önskar  kommunen att bjuda in dig att 
tävla om byggrätterna i projektet kallat 
Heden.

Heden ligger i norra delen av Båstads 
kommun - 800 meter från havet i väst, 
1500 meter ifrån järnvägs stationen 
i  söder och i direkt anslutning till 
 Skummeslövs naturreservat i norr. 
 Platsen kännetecknas just av sin  närhet 
till tallskogens dofter och  slingrande 
stigar, vyerna mot åsen och havets 
 lugnande brus. 

Markanvisningen kommer att  innehålla 
runt 150 bostäder i olika upp låtelse- och 
boendeformer med  fokus på social och 
ekologisk hållbarhet.

Varmt välkommen att bli en del av 
framtida Båstad!



Båstad och omvärlden
Hoppa på hojen och stick till jobbet 
i   Båstad eller cykla 5 minuter till 
 stationen för ta tåget till Helsingborg, 
Halmstad, Lund eller  Göteborg. Sedan 
tunneln genom åsen öppnades har den 
lilla orten vid havet närheten till den 
stora världen bara ett stenkast bort. 

GÖTEBORG
99 min

CPH FLYGPLATS
105 min

MALMÖ
83 min

BÅSTAD

HALMSTAD
17 min

HELSINGBORG
36 min

LUND
71 min

VARBERG
58 min



Områdesbeskrivning
I norra Hemmeslöv breder milslång sandstrand ut sig längs Laholms bukten, i norr 
gränsar tävlingsområdet till Skummeslövs naturreservat, ett tall beväxt dynlandskap. 
I öst av gränsas Hemmeslöv av Västkustbanan och en  mosaik av åkrar, söderut  reser 
sig Hallandsåsen upp ur ett i övrigt flackt landskap. 

Marken kring Heden har tidigare  varit  betesmark och odlad jord, idag har bostads-
bebyggelse i form av villabebyggelse nått fram till planområdet. Kringytor består av 
öppna fördröjningsmagasin, utegym, fotbollsplan och lekplats.

Området har nära till goda kommunikationsmöjligheter, Båstads järnvägsstation 
ligger ca 1500 m söder om tävlingsområdet. Busshållplats för linje 525 ligger längs 
Norra vägen i nära anslutning till Heden. Busslinjen går  mellan  Båstads centrum, 
järnvägsstationen och Östra Karup.

Tävlingsområdet
Heden etapp III (Hemmeslöv 10:10) ligger i nordöstra delen av Hemmeslöv, dikt an 
gränsen mellan Båstads- och Laholms kommun.  Tävlingsområdet är cirka 45 000 m² 
och utgör den sista av tre utbyggnadsetapper.

JÄRNVÄGSSTATION

HEDEN

BÅSTAD 
HAMN

CENTRALA 
BÅSTAD

LAHOLMSBUKTEN

HALLANDSÅSEN

SKUMMESLÖVS 
NATURRESERVAT

BUSSHÅLL-
PLATS

ALLARP

HEDEN, 
ETAPP III



Tävlingsuppgiften
Markanvisningsområdet är uppdelat 
i fyra delar, varav område 1 & 3 ska 
innehålla bebyggelse med upplåtelse-
form hyresrätt och område 2 & 4 ska 
innehålla  bebyggelse med upplåtelse-
form bostadsrätt. Som tävlings deltagare 
kan man lämna  förslag på en eller flera 
delområden.

Båstads kommun har höga  ambitioner 
för området och förutsätter att du delar 
kommunens vision om att bygga ett 
vackert, tryggt och  hållbart  område. 
Kommunens viljeinriktning är att 
 boende i tävlingsområdet ska vara 
åretrunt boende

Varierande lägenhets storlekar och låg 
boendekostnad är en kommunal mål-
sättning, liksom väl planerade utomhus-
miljöer som  inspirerar till möten och 
samvaro.  

Det är också viktigt att föreslagen 
 byggnation fungerar med  omgivande 
områden och förhåller sig i  skala 
till bebyggelsen söder om mark-
anvisningsområdet.

Båstads kommun ser gärna att du som 
tävlingsdeltagare utnyttjar möjligheten 
att erhålla statligt investeringsstöd för de 
hyresrätter som tävlingen omfattar. 

Tänk på att tydligt redovisa det unika i 
just ditt tävlingsbidrag i både text och 
bild.
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Utdrag ur Båstads kommuns primärkarta 2018-03-08
Koordinatsystem: Sweref99 1330
Höjdsystem: RH2000

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning
gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap 8 § 2

LokalgataGATA1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Placering,  4 kap 5 § 2

Friliggande huvudbyggnad / huvudbyggnader  ska placeras minst 4 m från
fastighetsgräns.
Komplementbyggnad / komplementbyggnader ska placeras minst 6 m från gräns
mot gata och minst 1 m från övriga tomtgränser. För byggnad närmare än 4 m från
grannfastighet gäller särskilda brandkrav.
Garage/carport får sammanbyggas med huvudbyggnad om byggnaden inte
placeras närmare än 4 meter från gräns till annan fastighet.
Murar och plank som ligger närmare än 4 m från fastighetsgräns mot allmän
platsmark får inte överstiga 0,8 m.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

Fastigheten får bebyggas med friliggande enbostadshus, flerbostadshus,
gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus.

Vid byggnation av gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus är minsta
tillåtna tomtstorlek är 250 m2 per bostadsenhet och maximalt 40 % av tomtarean
får upptas av byggnad (er) inkl komplementbyggnad. Huvudbyggnad får uppföras i
högst 2 våningar och med en högsta nockhöjd om 8,3 meter (exkl eventuell
skorsten).

I det fall fastigheten bebyggs med friliggande enbostadshus är högsta tillåtna
byggnadsarean 250 m2 varav 40 m2 reserveras för komplementbyggnad. Högsta
tillåtna nockhöjd avseende huvudbyggnad är 8,3 meter (exkl eventuell skorsten).
Minsta tillåtna storlek på fastighet för friliggande enbostadshus är 600 m2.

I det fall fastigheten bebyggs med flerbostadshus får högst 1/5 av fastigheten
bebyggas. Största byggnadsarean per flerbostadshus är 500 m2.

Marken får inte förses med byggnad. Mindre skärmtak
över entréer får dock anordnas. Max 3,0 m2 per entré.

0.0
Högsta nockhöjd i meter avseende flerbostadshus.
Hisschakt får anordnas utöver nockhöjd. Högsta
nockhöjd avseende komplementbyggnad är 3,5 m.

Utformning,  4 kap 16 § 1

Lägsta höjd på färdigt golv skall vara minst 0,3 m över anslutande gata.
Kompletterande kontroll av eventuell förekomst av organisk jord under
schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande

schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande,  4 kap 16 § 1

Källare får inte finnas

Markens anordnande och vegetation,  4 kap 13 § 1

Parkering  ska lösas inom kvartersmark. Minst 1 parkeringsplats per bostadsenhet
krävs.
Endast 50 % av fastighetsarean får hårdgöras

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap 7 §

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid,  4 kap 21 §

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

Ändrad lovplikt,  4 kap 15 § 1

Bygglov krävs inte för murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4
meter och är lägre än 0,8 m, inte heller för murar och plank som är lägre än 1,5
meter på övrig tomtmark.. Bestämmelsen gäller under planens genomförandetid.

Skala:1:1000 (A1) 1:2000 (A3)

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

SAMRÅDSHANDLING 2018-05-02
 

Illustrationskarta Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
Hemmeslöv i Båstad
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3,
Plankarta tillhörande detaljplan för

PLANKARTA

PLANOMRÅDETS LÄGE

Båstad
station

Centrum

OMRÅDE 1

OMRÅDE 3

OMRÅDE 3

OMRÅDE 2

OMRÅDE 4

Vildapelvägen

Korpvägen



Grundläggande förutsättningar
• Samtliga handlingar som berör mark-

anvisningstävlingen finns tillgängliga 
på kommunens  hemsida:   
 www.bastad.se/markanvisningheden

• Tävlingsområde: Del av  fastigheten 
Hemmeslöv 10:10.

• Infart till området sker från 
 Vildapelvägen. Från Korpvägen får 
ingen tillfart anordnas. 

• Markanvisningsområdet omfattas av 
detaljplan del av Hemmeslöv 10:10, 
etapp 3 som är under ändring. Plan-
ändringen omfattar tillskapande av 
lokalgata och planen förväntas ha 
vunnit laga kraft före 2019-01-01.

• Lokalgata, VA och belysning byggs 
ut av Båstads kommun. Lokalgatan 
överlåts  sedan till Hemmeslöv ga:20 
som är huvudman för allmän plats i 
 området. 

• Fastigheten berörs inte av  några 
 kända föroreningar. En  översiktlig 
geo teknisk undersökning och 
en hydro geologisk utredning 
har genom förts på kommunens 
 bekostnad. 

• Fastigheten berörs inte av  några 
 kända fornlämningar. Skulle 
 ut redningar visa att det ändå finns 
fornlämningar tar Båstads  kommun 
merkostnaderna för  denna åtgärd 
(dock ej stillestånds kostnader).

• Markanvisningsavtal/köpeavtal med 
sedvanliga villkor ska träffas mellan 
vinnande exploatörer och Båstads 
 kommun.

• Priset för byggrätt i område 1 & 3 
är 1 000 kr/kvm BTA  och 2 500 kr/
kvm BTA för byggrätt i område 2 & 4.

• Den högsta ingångshyran  kommunen 
accepterar är 1 600 kr/kvm BOA 
 (vilket ska inkludera kostnad för 
upp värmning och VA).

• Tävlingsdeltagare förbinder sig vid 
tecknande av markanvändnings-
avtal för område 1 & 3 att erbjuda 
 kommunen 1 lägenhet i vardera 
område. 

• Tävlingsdeltagare förbinder sig vid 
tecknande av markanvändnings-
avtal för område 2 & 4 att skriva 
in i  stadgarna för bostadsrätts-
föreningen att bostadsrättsköpare 
ska  folk bokföra sig på adressen.



Markanvisningsprocess
Markanvisningsprocessen inleds med att inbjudan till markanvisningstävling 
 godkänns politiskt och tillgängliggörs för intressenter som ges möjlighet att  utforma 
och lämna in sitt bidrag till kommunen. 

När tävlingstiden löpt ut följer en urvalsprocess där en grupp tjänstemän inom 
samhälls byggnadssektorn väljer ut ett eller flera förslag som föreslås erhålla option 
inom markanvisningsområdet genom beslut i kommunstyrelsen. 

Markanvisningsavtal tecknas sedan med de byggherrar som erhållit option. 
 Markanvisningsavtalet innehåller de villkor kommunen ställer för att överlåtelse av 
markområdet ska ske. 

Deltagarrätt
Tävlingen är öppen för alla  fastighetsägare, byggherrar och  aktörer som kan  verifiera 
och  säkerställa sin roll som aktör inom bygg- och fastighetsbranschen. 

Kommunen förbehåller sig  rätten, att vid behov, själv inhämta uppgift om  motpartens 
solvens.



Tidplan 

• Markanvisningstävlingen  publiceras 
andra kvartalet år 2018

• Tävlingstiden löper till den 30:e 
 september 2018

• Urvalsprocess pågår oktober -
november 2018

• Vinnare annonseras efter beslut 
i  kommunstyrelsen, preliminärt 
 december 2018

• Markanvisningsavtal tecknas första 
kvartalet 2019



1. Förteckning över inlämnade 
 handlingar (A4, PDF)

2. Formella handlingar (A4, PDF)

• Uppgifter om-, och kontaktupp gifter 
till exploatören.

• Uppgifter om-, och kontaktupp gifter 
till förvaltare av hyresrätter i del-
område 1 och 3.

• Registreringsbevis, högst tre 
 månader gammalt.

3. PM Projektförslag (A3, PDF, skp-fil)

• Beskrivning av förslaget i text: 
 k oncept, gestaltning, hur området 
ska upplevas tryggt, tillgängligt, hur 
gårdsmiljöer/allmänna ytor ska 
användas, energi försörjning, och hur 
området svarar för de  boendes olika 
livsskeden.

• En uppskattning av antal m² BTA i 
tävlingsbidraget och antal lägen heter.

• Situationsplan som redovisar 
 förslaget och hur det för håller sig till 
kringliggande befintliga områden.

• Minst en sektion som visar  relationen 
mellan  föreslagen  bebyggelse och 
lokalgata.

• Representativa fasader och  sektioner 
av byggnader.

• Parkeringslösningar för bil och cykel.

• SketchUp-modell över aktuellt 
 område i enkel vit volymskiss där 
våningsantalen är markerade, utan 
materialtexturer.

4. Anbud (A4, PDF)

• Val av delområde med prioritering 
om flera områden väljs.

• Preliminär tidsplan för byggnation av 
föreslagen bebyggelse.

• Byggherrens referensprojekt, minst 
två stycken.

Allt material lämnas in såväl i fysiskt 
 format som i digitalt utskrivbart format 
på USB-minne. PM Projektförslag  lämnas 
in i tre exemplar. Tävlings förslag ska 
lämnas på svenska.

Tävlingsbidrag och inlämningskrav



Utvärdering
De tävlande bidragen måste uppfylla 
 följande krav för att utvärderas:

• Område 1 och 3 ska enbart innehålla  
hyres rätter

• Samtliga handlingar listade 
 under rubrik Tävlingsbidrag och 
inlämnings krav är redovisade.

Vid utvärdering bedöms tävlings-
bidragen utifrån nedan innehåll där  varje 
aspekt poängsätts på en skala om 1-5 
poäng. Det  förslag som får flest  poäng i 
respektive område 1-4  presenteras som 
vinnare för kommunstyrelsen. 

Ekonomiska aspekter

• Uppskattad hyresnivå i kr/kvm/år

• Energiförsörjning

Sociala aspekter

• Lägenhetsfördelning

• Arkitektur

• Trygghet

• Gemensamhetsytor

• Kreativitet, lekfullhet och konst

Ekologiska aspekter

• Ekosystemtjänster

• Byggteknik ur ett hållbarhets- och 
livscykelperspektiv

Övergripande aspekter 

• Helhetslösning

• Hur förslaget möter framtiden

Båstads kommun förbehåller sig:

• Fri prövningsrätt av lämnade 
 tävlingsbidrag. Tävlingsbidrag som inte 
följer givna förutsättningar  kommer inte 
att beaktas.

• Rätten att göra en bedömning av 
tävlingsbidragslämnarens  ekonomiska 
förutsättningar att genomföra  projektet.

• Rätten att ta referenser avseende 
tävlings bidragslämnarens tidigare 
genom förda projekt.

• Rätten att helt eller delvis  bryta 
 tävlingen om Båstads kommun  bedömer 
att inlämnade tävlingsbidrag inte upp-
fyller ställda krav eller förväntningar 
utan ersättningsskyldighet.



Inlämning
Tävlingsbidraget ska vara Båstads 
 kommun tillhanda senast 2018-09-30. 

Tävlingsbidraget lämnas i slutet  neutralt 
kuvert och märkes:

Heden – markanvisningstävling, 
 Tävlingsbidrag.

Tävlingsbidrag ska sändas till
Båstads kommun
att. Olof Selldén
Samhällsbyggnad
Box 41
269 80 Båstad
(Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad)

Frågor
Vid eventuella frågor kontakta

Susanna Almqvist, exploaterings-
ingenjör, Olof Selldén, planchef eller 
Camilla Nermark, planarkitekt.

Kontaktuppgifter: 
Susanna
E-post: susanna.almqvist@bastad.se
Telefonnummer: 0431 - 770 63

Olof
E-post: olof.sellden@bastad.se
Telefonnummer: 0431 - 777 31

Camilla
E-post: camilla.nermark@bastad.se
Telefonnummer: 0431 - 770 72

Information och uppdateringar om 
markanvisnings tävlingen redovisas på 
kommunens hemsida: 

www.bastad.se/markanvisningheden.
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Översiktsplan
Skala 1:1000

Koncept

Vi har tagit fasta på närheten
till naturen och de fina värden
som redan finns kring Heden.
Utifrån detta har vi skapat ett
småskaligt projekt med 6 två-
våningshus grupperat som tre
mindre enheter innehållande
totalt 36 hyresrätter.
Husen är spänstigt vinkelställ-
da mot gatan vilket ger ett vari-
erat och spännande intryck.
Även parkeringar och gårds-
miljön följer denna vinkel vilket
ger en tilltalande helhet.
Ut mot gatan har varje hus ett
litet välkomnande entrétorg och
dessa förbinds med ett gång-
stråk som löper längs hela om-
råde 3. Längs detta stråk står
även en trädrad vilket ger ett
grönt ombonat gaturum sam-
tidigt som det anknyter till den
ambitionsnivå kommunen har
i området.
Husen vänder sina uteplatser
mot söder / väster och öppnar
upp mot kringliggande grön-
område vilket ger en trevlig
känsla av hus i park.
Parkeringarna ligger in mellan
husen och ramas in av små
fina förrådsbyggnader och
grönskande häckar. 3 mindre
enheter med parkering ger de
boende närhet till bilen samtid-
igt som det blir en del av den
trygga helheten.
Från området löper ett antal
stråk ut i de allmänna grön-
området och på så vis blir det
lätt att röra sig oavsett var man
kommer ifrån eller är på väg.
I den södra delen finns även
mindre kvarterslekplats i an-
slutning till de skyddade gång-
stråken.
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Flygvy från norr

Gårdsmiljö & allmänna ytor

I vyn nedan går det att se hur
de små entrétorgen vänder sig
ut mot gatan. Här syns också
gångstråket som förbinder en-
heterna.
Med de olika vinklarna bildas
fina små rum mellan husen och
naturliga siktlinjer ut mot om-
givningen.
Häckar ramar in entrétorgen
samtidigt som husen skyddas
i utsatta lägen.
Välkomnande entréplanteringar

och träden utåt gatan ger om-
rådet ytterligare grön finess.
Grusgångarna, de gräsarmer-
ade körytorna på parkeringen
och inte minst de gröna sedum-
taken är valda för sina goda
egenskaper med den naturligt för-
dröjda infiltrationen. På köpet
ger det även en estetiskt med-
veten och modern känsla som
vi tycker är viktigt i ett område
med ambitioner så som Heden
i Båstad.

Tryggt och tillgängligt

Den sociala tryggheten och en
hållbarhet över tid handlar fram-
för allt om att skapa lagom stora
enheter med en god "vi-känsla".
Detta ger i sin tur ger trygghet
och gemenskap.
Det handlar om att skapa goda
boendemiljöer som håller över
tid oavsett vilket skede i livet
man befinner sig i.
Ett boende som man vill bo i och
där det är lätt att trivas vilket gör
att man vill bo kvar länge.
En god boendemiljö kallar vi det!

Tillgängligheten inom området är
god. Husen ligger lite upphöjda
men nås enkelt via en låg entré-
ramp.
Samtliga bostadskomplement
samt angöring ligger i nära an-
slutning till respektive hus.
Lägenheterna är utformade ut-
ifrån normalnivån i svensk stand-
ard.
Trapphusen är förberedda och
de raka trapporna går enkelt att
komplettera med en rejäl platt-
formslift om behov uppstår.
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Situationsplan
Skala 1:500

Ytsammanställning:

BYAhus                 1461 m2

BYAkompl             343 m2

BYA 
total          1804 m2

BTAhus                 2489 m2

BTAkompl                343 m2

BTA 
total          2832 m2

BOA total         1765 m2

Sammanställning:

1 RoK - 31m2                - 12 st
2 (3) RoK - 50,7 m2 - 12 st
3 RoK - 65,5 m2       - 12 st
Totalt                        36 lgh

Parkering                 38 P

Cyklar i förråd          36 st
Cyklar invid entré     36 st

Lägenheterna

Lägenheterna är välstuderade
och mycket yteffektiva utan att
ge avkall på fina boendekvalitéer.
Detta borgar för att hyran blir rim-
lig och att det blir möjligt för folk
med vanlig ekonomi att bo i en
helt nybyggd lägenhet.
Varje hus har en 1:a, en 2 (3):a
och en 3:a per plan. Detta ger en
bra variation och målgruppen blir
därför också bred.
Lägenhetsstorlekarna spänner
mellan 31 och 66 m2.
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Entréfasad mot gata
Skala 1:100

Trädgårdsfasad mot grönområde
Skala 1:100

Välkomnande
entréburspråk

Sedumtak som skiftar
med årstiderna

Partier med
liggande panel

Skyddande tak
över balkongerna

Lätta spjälräcken

Avskärmande väggar
mellan balkonger

Fasader i naturligt
silvergrå träpanel

Lgh frd i
samklang

Planteringar
och cykelställ

Uteplatser med
upphöjt trädäck

Gestaltning

Husen har en tydlig anknytning
till naturen med sin grånade
panel och sina gröna sedumtak
som skiftar vackert med årstid-
erna.
Volymerna är enkla och ger
med sina nätta mått nästan en
paviljongkänsla.
Fönsersättningen har ett vari-
erat lugn och ackompanjeras
av partier i liggande panel.
Fönsterytan är generös och en
del partier går ned till golv vilket
ger ett vackert ljusspel långt in i
bostäderna.
Balkongerna ligger samlat mot

söder och väster.
Även balkonger, skärmväggar
och skyddande tak tar upp temat
med den grånade panelen.
Räckena utgörs av lätta spjäl-
räcken med för maximalt ljusin-
släpp och fina utblickar.
Entréburspråken sträcker sig väl-
komnande ut i entrétorgen.
Ett skulpturalt skärmtak i träpanel
likt balkongerna är en detalj som
skyddar entréerna och dess port-
telefoner omsorgsfullt.
Invid varje entré finns vackra plan-
teringar till glädje för både boende
och besökare.

Bostadskomplementens arki-
tektur anknyter till huvudbygg-
naderna.
Även dessa får gröna sedum-
tak som dessutom blir vackra
för de boende att titta ner på.
Den nätta utkragande takfoten
ger husen en profil samtidigt
som det skyddar utsatta trä-
fasader.
Huvudbyggnaderna avslutas
uppåt av en takhuv som också
denna ger husen en spänstig
profil samtidigt som tanken är
att i möjligaste mån samla ihop
yttertakets installationer.
Sammantaget vackra punkthus
som blir en fin länk mellan de lite
högre flerfamiljshus i norr och de
lägre villorna i söder.

Energiförsörjning

Att bygga så att man får ett
energieffektivt hus handlar om
tekniska lösningar i stort och
smått.
Allt ifrån energibesparande be-
lysning och snålspolande arm-
aturer till täta välisolerade hus.
Uppvärmningen av bostäderna
och varmvattenproduktionen
sker genom värmepumpsan-
läggning från berg, mark eller
luft i vattenburet system.
Alternativt kopplas området till
det lokala gasnätverket.
Ventilationsanläggningen har
återvinningssystem för bra in-
omhusklimat och en låg energi-
förbrukning.
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Sektion 01, från högre hus genom område 3 och ut mot grönområdet med villor på andra sidan
Skala 1:400

Sektion 02,  från högre hus genom område 3 som möter befintlig poppelrad
Skala 1:400

Trädgårdsfasad med vinkel
Skala 1:100

Skyddad entré
under skärmtak

Välkomnande
entréburspråk

Sedumtak som skiftar
med årstiderna

Partier med
liggande panelFransk balkong

Skyddande tak
över balkongerna

Lätta spjälräcken

Avskärmande väggar
mellan balkonger

Fasader i naturligt
silvergrå träpanel

Byggteknik ur ett hållbarhet &
livscykelperspektiv

Byggtekniken för vårt Heden
bygger på färdiga volymelement
producerade utifrån modern trä-
byggnadsteknik som i sig är ett
miljöriktigt, resurssnålt och håll-
bart sätt att bygga ur ett livs-
cykelperspektiv.
Modulerna tillverkas under opti-
mala förhållande färdiga att flytta
in i när dom lämnar fabriken.
På så vis minimeras också antal-
et transporter till arbetsplatsen
och kvaliteten på bygget säker-
ställs.
För att uppnå en högklassig arki-
tektur med fina detaljer och en
hög grad av platsanpassning
så platsbyggs fasaderna och tak-
en. På så vis utnyttjar vi det bästa
med de förproducerade och tids-
effektiva modulerna samtidigt
som vi har friheten att anpassa
husens yttre helt utifrån platsens
förutsättningar och själ.
Inget konstigt men å andra sidan
ett helt nytt sätt att bygga hus…

Ett boende för alla livsskeden

Hedens läge är ett attraktivt bo-
ende för dem som vill njuta av
närheten till tallskog och hav.
Dessutom i nära anslutning till
såväl buss som tågförbindelser.
Detta, ihop med vår lägenhets-
fördelning som är jämt fördelad
på 1:or, 2:or och 3:or, gör att
hyresrätten når ut till en bred
målgrupp. Allt ifrån den unga
hyresgästen, den lilla familjen,
ensamstående och äldre.
Kvarteret har villakvaliteér med
sina trevliga omgivningar sam-
tidigt som det erbjuder hyres-
rättens bekväma sätt att bo.
Allt till en mycket rimlig hyra.
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Vy från grönområdet i söder
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Markanvisningsavtal – Heden, etapp III, 
delområde 3 

Parter 
 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun, 269 80 Båstad   212000-0944 
, i följande text omnämnd kommunen 
 
Exploatör: 
Eksjöhus Bostad AB    559119-5879 
Box 255, 575 23 Eksjö  
, i följande text omnämnd exploatören 
   

 

1. Bakgrund 
Markanvisningsområdet är beläget inom den kommunalt ägda fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:10. 
Området har planlagts i två omgångar, den senaste detaljplanen vann laga kraft 2019-01-04 och den 
upprättades för att tillskapa nödvändig struktur för tillfart och annan infrastruktur till de anvisade 
tomterna. Kommunen är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är enskilt.  
En öppen markanvisningstävling har genomförts för att generera förslag till exploatering av området. 
För delområde 3 lämnades det högst poängsatta bidraget in av Eksjöhus Bostad AB. 

 

 
 
2. Markanvisningsavtalet 
Markanvisningsavtalet fastställer exploatörens ensamrätt att förvärva delområde 3 och bär de villkor 
som kommunen ställer för överlåtelsen. Villkoren i markanvisningsavtalet kan göras gällande genom 
hela processen tills exploateringsprojektet levererat vad exploatören utfäst i sitt tävlingsbidrag. 
Markanvisningsavtalet innehåller även sanktioner kopplade till åtagandet att genomföra.  
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3. Marköverlåtelse  

3.1 Överlåtelse och fastighetsbildning 
Fastighetsbildning pågår för att avstycka delområde 3 till en ny fastighet. Fastighetsbildningen 
bekostas av Båstads kommun.  
Den nybildade fastigheten överlåts till exploatören enligt de villkor som följer av detta 
markanvisningsavtal.  I följande text omnämns delområde 3, fastigheten. 

 

3.2 Köpeavtal  
För överlåtelse av fastigheten ska separat köpeavtal upprättas. Exploatören erlägger köpeskilling 
motsvarande och 1 000 kronor/ redovisad BTA1. 
För att kommunen ska upprätta köpeavtal för överlåtelsen ska investeringsstöd ha återinförts enligt 
vad som anges i p 4.2.5 och exploatören ska ha sökt och erhållit bygglov för planerad byggnation.  

 
 

4. Markanvisningsvillkor 
 

4.1 Villkor enligt inbjudan och bedömt tävlingsbidrag 
Exploatören ansvarar för att fastigheten exploateras i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag, gällande 
detaljplan och preciserade krav/kriterier i ”Inbjudan till markanvisningstävling för Heden, etapp III”; 

 Exploatören ska inom fastigheten uppföra minst 36 lägenheter med tillhörande 
gemensamhetsytor, parkering för bil och cykel.  

 Exploatören ska leverera presenterad fördelning av lägenhetsstorlekar, i det fall fördelningen 
avviker från tävlingsbidraget ska kommunen godkänna avvikelsen.  

 Exploatören förbinder sig att samt l iga  bostäder som uppförs  inom fast ighet  3  
utgörs av hyresrätter som ska förvaltas av Rivieragruppen i Båstad AB, genom för ändamålet 
bildat bolag.   

 Exploatören förbinder sig tillse att hyresnivån, vid första uthyrningstillfället, för tillskapade 
hyresrätter inte överstiger 1 350 kr/BOA.  

 Exploatören ska erbjuda kommunen att hyra 1 lägenhet inom fastighet 3. 
 

 
4.2     Övriga villkor 
 

4.2.1 Markundersökningar 
Det ankommer på exploatören att utföra nödvändiga markundersökningar innan exploatering 
påbörjas. Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra dessa undersökningar 

när markanvisningsavtal tecknats.  

 

4.2.2  Markföroreningar 
Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom fastigheten.  I det fall föroreningar 
skulle påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder ska kunna 
uppföras, ska kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering. 

 

 
 
 

                                                           
1
 Beräknas med grund i det antal BTA som redovisas i givet bygglov. 
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4.2.3 Bygglov 
Innan bygglov söks ska kommunen genom dess exploateringsingenjör godkänna handlingarna och 
redovisad lägenhetsfördelning. Detta godkännande av bygglovshandlingarna är inte på något sätt en 
garanti för att bygglov kommer att lämnas. Beslutande nämnd i bygglovsärenden är 
myndighetsnämnden. 
 
Exploatören ska ha ansökt om bygglov senast 6 månader efter att detta avtal godkänts av 
kommunstyrelsen för att få behålla sin option att förvärva fastigheten.  
 

4.2.4 Byggnadsskyldighet 
Exploatören förbinder sig att påbörja byggnation av bostäderna senast 6 månader efter att bygglov 
beviljats. För att byggnation skall anses påbörjad skall bottenplatta ha gjutits.  
 

4.2.5 Investeringsstöd för byggnation av hyresrätter 
För att exploatören ska ha möjlighet att fullfölja de åtaganden som är kopplade till detta avtal krävs 
att investeringsstöd för byggnation av hyresrätter går att söka och erhålla. Investeringsstödet 
avvecklades under 2018 men förväntas återinträda i juni 2019.  
Exploatören förbinder sig att söka investeringsstöd hos länsstyrelsen så snart bygglov för planerad 
byggnation erhållits. Exploatören ansvarar själv för inhämta nödvändig information om de villkor som 
ställs för investeringsstöd och exploatören står själv risken i det fall investeringsstöd inte kan 
erhållas.  
 
Om investeringsstöd inte återinträder som förväntat, senast 3 månader efter att detta avtal godkänts 
av kommunstyrelsen så faller detta avtal och vardera part står sina egna nedlagda kostnader. 
 

4.2.6 Överlåtelse av avtal 
Exploatören äger rätt att med kommunens godkännande överlåta rättigheter eller åtaganden i detta 
avtal till ett av Eksjöhus Bostad AB helägt dotterbolag.  
 

5. Allmänna anläggningar 
Båstads kommun ansvarar för att det anvisade området ansluts till el, fiber, vatten och 
avloppstjänster.   
NSVA anvisar förbindelsepunkter för ren-, spill - och dagvatten.  
Exploatören bygger på egen bekostnad ut nödvändiga ledningar inom fastigheten, fram till anvisade 
anslutningspunkter. 
 

 

6. Sanktioner 
 

6.1 Optionen upphör 
I det fall investeringsstödet inte återinträder eller exploatören underlåter att söka bygglov i enlighet 
med vad som anges i p 4.2.3 upphör optionen att gälla och kommunen är fri att teckna avtal med 
annan intressent.  
 

6.2  Vite 
 I det fall byggnation inom överlåten fastighet inte påbörjats i enlighet med p 4.2.4 utgår vite 

med 25 000 kronor per ingången månad till dess bottenplatta har gjutits. 

 I det fall byggnation inom överlåten fastighet inte färdigställts senast 18 månader efter att 
startbesked givits utgår vite med 75 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked 
erhålls. Vitesbeloppet begränsas till att maximalt kunna uppgå till 2 000 000 kronor.  
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 Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 
exploatörens rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande 
saneringsarbete eller förekomst av arkeologi. För denna omständighet har exploatören 
bevisbördan.  

 
 

7. Återköpsrätt 
I det fall exploatörens bolag försätts i konkurs har kommunen med företräde rätt att återköpa den 
fastighet som omfattas av detta avtal till samma värde som gällde vid överlåtelsetillfället.  
 
 

8. Giltighet 
Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att kommunstyrelsen har 
godkänt det och att beslutet vunnit laga kraft.  
 

 

9. Tvist 
Tvist om villkor i detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 
 

 
Bilagor 

 Inbjudan till markanvisningstävling  för Heden, etapp III. 

 Tävlingsbidrag, Eksjöhus Bostad AB. 
 
 
 
 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.  
 

 

Eksjö 2019- Båstad 2019- 
Eksjöhus Bostad AB                          För Båstads kommun 
 

 

…………………………………………………. ……………………………………………….. 
 Johan Swanstein 

 
 
…………………………………………………. ……………………………………………….. 
 Jan Bernhardsson 
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Vinnare av Nolatopriset 
 
1980	 Lars	Bratt	
1981	 Anders	Silwer,	Ramsjö	Skytteförening	
1982	 Nisse	Eriksson,	VKIF	
1983	 Magnus	Kjell	o	Bengt	Hagander,	BBSS	
1984	 Peter	Eriksson,	Bjäre	Ryttarförening	
1986	 Cecilia	Bengtsson,	TBSK	
1987	 Inge	Pålsson,	Förslövs	IF	
1988	 Arne	Folkesson,	ÄBTK	
1989	 Annica	Lindstedt,	BMTS	
1990	 Niclas	Lindstedt,	BMTS	
1991	 Lag	1,	Bjäre	Ryttarförening	
1992	 Magnus	Arvidsson,	Förslövs	IF	
1993	 Nicke	Pålsson	
1994	 Anna	Maas,	Förslövs	IF	
1995	 BMTS	damlag	och	herrlag	i	tennis	
1996	 Tomas	Eriksson	
1997 Maria	Arvidsson,	Västra	Karups	IF	
1998 Kajsa	Haglund	
1999 Pablo	Figuero,	BMTS	
2000 Båstads	GIF	
2001 Marie	Hedberg,	Torekovs	Golfklubb	
2002 Anna	Nilsson,	Stattena	IS/Västra	Karups	IF	
2003 Patrik	Hjalmarsson	och	Jack	Jönsson,	Båstad	Bowlingklubb	
2004 Robert	Lindstedt,	BMTS	
2005		 Frida	Andersson,	ridning	
2006	 Mari	Andersson,	tennis	
2007	 Angelica	Hammar,	golf	
2008	 Sofie	Björklund,	Båstad	GIF	
2009	 Marcus	Jönsson,	racingförare	
2010	 Oscar	Forsell,	Båstad	Tennissällskap	
2011	 Mattias	Hjelm,	Båstad	GIF	
2012	 August	Lindvall,	Båstad	Golfklubb	
2013	 Johanna	Due‐Boje,	ridning	
2014	 Ingen	utdelning	
2015	 Linnéa	Andersson,	friidrott	
2016	 Mathilda	Löwgren,	bordtennis	
2017	 Ebba	Adnervik,	fälttävlan	
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Vinnare av Ungdomsledarpriset 
 
1989	 Kent	Larsson,	CISV	och	Bengt	Erlandsson,	Grevie	GIK	
1990	 Lars	Bringle,	FTK	och	Ingrid	Lindeberg‐Johansson,	Båstad	GIF	
1991	 Bruno	Nilsson,	Förslövs	IF	och	Arne	Folkesson,	ÄBTK	
1992	 Key‐Inge	Morin,	Båstad	GIF	
1993	 Björn	och	Kerstin	Ekdahl,	Hemmeslövs	Ridklubb	
1994	 Bo	Sveninge,	Båstad	GIF	
1995	 Ingrid	Rolff,	Grevie	GIK	
1996	 Göran	Andersson,	Båstad	GIF	
1997 Bengt	Nilsson,	Västra	Karups	IF	
1998 Roine	Malm,	Förslöv	Grevie	Scoutkår	
1999 Bengt	Carlsson,	Förslövs	IF	
2000 Sven‐Anders	Persson	Förslövs	IF	och	Bengt	Bengtsson,	Östra	Karups	MOG	
2001 Lars	Johansson,	Västra	Karups	IF	
2002 Harald	Naess,	Ramsjö	Skytteförening	och	Helena	Kristoffersson,	Båstad	GIF	
2003 Gunvor	Berndtsson,	Friluftsfrämjandet	Ängelholm‐Båstad	
2004 Richard	Persson,	Båstad	TaeKwonDoklubb	och	Paul	Thydell,	Grevie	GIK	
2005 Bernth	Svensson,	Förslövs	IF	och	Niclas	Ebefors,	Båstad	GIF	
2006 Majvi	Ahlgren,	Förslövs	IF	och	Lennart	Björklund,	Bjäre	Bowlingklubb	
2007 Lars	Haavimb,	Båstad	Budoklubb	samt	Per	och	Gunilla	Grönkvist,	Troen‐

torps	Ridklubb	
2008 Agneta	Svensson,	Grevie	GIK	och	Roger	”Stisse”	Strömberg,	Förslövs	IF	
2009 Jörgen	Johansson,	Bjäre	Scoutkår	och	Terese	Hedlund,	Östra	Karups	MoG	
2010 Adam	Holmgren,	Båstad	Kampsport	IF	och	Jonny	Danielsson,	Bjäre	DFF	
2011 Björn	Broberg,	Torekovs	IK	och	Agneta	Paulsson,	XBowl	Future	Sportklubb	
2012 Linda	Ivarsson,	Bjärelaget	DFF	och	Niklas	Wastensson,	Båstad	GIF	
2013 Benny	Manecke,	Bjäre	Scoutkår	och	Jimmy	Wallin,	Grevie	GIK	
2014 Ingen	utdelning	
2015 Mats	Karlsson,	Torekovs	IK	och	Ulrika	Ingemarsson,	Västra	Karups	IF	
2016 Tommy	Karlsson,	Förslövs	IF	och	Roland	Karlsson,	Bjäre	Bågskyttesällskap	
2017 Markus	Arvidsson,	Båstads	GIF	och	Anna	Nilsson,	Västra	Karups	IF	
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Datum: 2019-04-11 Till: Kommunstyrelsen  

Handläggare: Henrik Andersson  

Dnr: KS 000316/2019 – 905 
 
 

Ekonomisk uppföljning Bildning och arbete januari-februari  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen tar till sig informationen.  
 

Bakgrund 
Under senare år har individ- och familjs kostnader för placeringar stigit kraftigt och därmed 
överstigit budget. 2017 var avvikelsen som störst och uppgick till ca 12 miljoner kr. Någon 
möjlighet att budgetera dessa ökade kostnader redan under 2018 var inte möjligt. Förvaltning-
en har under 2018 sänkt kostnaderna med ca 4.5 miljoner kr genom att arbeta med förebyg-
gande åtgärder. I 2019 års budget har en förstärkning gjorts med 4 miljoner kr.  
Avseende gymnasiesärskolan gjordes en budgetbesparing 2017 och en budgetförstärkning om 
500 tkr 2019.  
 

Aktuellt 
Verksamheterna prognostiserar totalt en negativ avvikelse om -7,1 mkr. Underskott om -
6,1mkr prognostiseras inom individ- och familjeomsorgen med anledning av högre kostnader 
för familjehems-, HVB- samt institutionsplacerade barn- och vuxna utöver budget. Placerings-
kostnaderna förväntas bli högre än för 2018 men med anledning av att Individ och familj inför 
budget 2019 fick ett extra budgetanslag om 4 mkr blir avvikelsen mot budget lägre än 2018. 
Verksamheten upplever bland annat mer kvinnofridsärenden och hedersproblematik vilket 
förväntas medföra högre placeringskostnader.  
 
Att sänka placeringskostnader inom individ och familj handlar bland annat om att långsiktigt 
arbeta främjande och förebyggande inom såväl förskola, skola som socialtjänst samt att bed-
riva ett högkvalitativt öppenvårdsarbete på hemmaplan. Verksamheten har kommit långt un-
der 2018 med gällande att bygga upp en sådan öppenvård. För att minska kostnader för place-
ringar krävs dock sannolikt långsiktigt ytterligare resursförstärkning. Vad gäller familjehems-
placeringar har betalats höga ersättningar för konsulentstödda familjehem. Målet är att ha alla 
familjehemsplaceringar i egen regi. Sedan den 1 juli 2018 finns en familjehemssekreterare som 
kan arbeta med att ge handledning åt familjehemmen. Målsättningen är att alla placeringar ska 
ske i familjehem i egen regi vilket skapar möjlighet att minska kostnaderna. Under året 2018 
har högre kostnader för kvinnojoursplaceringar undvikits genom att hjälpa de utsatta kvin-
norna till egen bostad vilket ofta är ett tillräckligt skydd. Prognosen är att dock att som ovan 
angivits att skyddsärenden fortsatt kommer att öka.  
 
Även gymnasiesärskolan prognostiseras avvika negativt med 800 tkr mot budget trots budget-
förstärkning med anledning av fler elever på helårsbasis än föregående år. Båstads kommun 
köper alla gymnasiesärskoleplatser vilket försvårar möjligheterna att påverka kostnaden. De 
närmaste åren prognostiseras en ökning av elevantalet som har behov av gymnasiesärskola.  
 
 
Bildning och arbete  
Henrik Andersson, Bildningschef  
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Beslutet ska expedieras till: 
Henrik Andersson, Bildningschef  
Solveig Strebel, Ekonom  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga, ekonomisk uppföljning Bildning och arbete januari-februari  
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Datum: 2019-04-15 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Gilla Törhagen-Sköld IoF chef 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Bilaga, ekonomisk uppföljning Bildning och arbete jan-febr 
 
Bakgrund 

Socialtjänsten i Båstads kommun har det senaste två åren gjort stora förändringar för att 

komma tillrätta med långa utredningstider, dyra placeringskostnader och en hög personalom-

sättning som påverkade både ekonomi och arbetsmiljö negativt. 2017 gjordes en genomlysning 

av hela verksamheten och en arbetsgrupp med representation från samtliga kompetenser tog 

fram ett förslag till en helt ny organisation. Syftet med förändringen var, förutom att komma till 

rätta med det som nämndes inledningsvis, att identifiera och ge människor i behov av stöd 

individanpassade insatser i ett så tidigt skede som möjligt. Det skapades en mottagningsenhet 

som hanterar anmälningar, ansökningar och annat som en individ behöver hjälp med omgå-

ende utan någon fördröjning. Det skapades också en enhet för arbete med förebyggande och 

frivilliga insatser. De övriga två enheterna arbetar med utredning, myndighetsutövning avse-

ende barn/unga respektive vuxna. Den nya organisationen genomfördes under hösten 2018. 

Det här sättet att vara organiserade på kommer att ha en avgörande betydelse för att  kunna 

arbeta med förebyggande tidiga och frivilliga insatser och på så sätt undvika kostsamma place-

ringar. 

Placeringar 2017 och 2018 

Barn och unga 

2017 var placeringskostnaden 4,7 miljoner för att under 2018 minska till 1,6 miljoner.  Kost-

naderna för familjehemsvård avseende barn och unga utgör en stor del av socialtjänstens kost-

nader och ökar från 8, 3miljoner till 8,8 miljoner mellan 2017 och 2018. Under de tre senaste 

åren har antal placeringar legat jämnt med ca 18 placerade barn per år. Under 2016 omhän-

dertogs 6 barn som samtliga placerades i konsulentstödda familjehem. Kommunen använde 

även konsulentstödda familjehem till ytterligare några barn. Under 2018 har familjehemmen 

övergått i kommunal regi vilket minskat kostnaden med mer än hälften per placering. Flera av 

barnen som är placerade bär på svåra trauman vilket innebär att en del familjehemsföräldrar 

kompenseras med ett inkomstbortfall. Detta gör att kostnaderna för en del av de familjehems-

placerade barnen är fortsatt höga, men kommer succesivt att minska ju äldre dessa barn blir. 

Målsättningen för socialtjänsten har under en lång tid varit att minska placeringskostnaderna 

och sedan 2018 har mer kostnadseffektiva lösningar gällande SoL använts i de fall då det varit 

möjligt. Antal placeringar enligt LVU var i stort sett samma under de båda åren men under 

2017 placerades 3 av ungdomarna jml SoL. En hel familj i behov av stöd placerades också jml 

SoL.  Barnplaceringar redovisas under verksamhet 5541 i tabellen i slutet av avsnittet. 

Under 2017 hade tre barn beviljats skolgång på specialskolan Magelungen i Helsingborg och 

under 2018 var det antalet nere på ett barn. Varje plats på Magelungen kostar ca 1 miljon kro-

nor om året. Under 2018 har enhetschefen för barn/unga inom socialtjänsten tillsammans med 



 
 

 

2 (6) 

 

enhetschef för elevhälsan haft ett tätt samarbete kring barn med problematisk skolfrånvaro. 

Det har resulterat i att alla andra insatser ska vara prövade både från socialtjänst och skola 

innan det kan bli aktuellt med en plats på Magelungen. Placeringar från Magelungen ingår i 

redovisningen för verksamhet 5681. 

Vuxna 

2017 hade socialtjänsten en kostnad på ca 6 miljoner för vuxna i behov av olika typer av insat-

ser. Under 2018 minskade detta till 2,5 miljon kronor. De båda åren var i stort sett lika avse-

ende antalet LVM men 2017 fanns ett stort antal klienter som beviljades placeringar jml SoL. 

En förklaring till att kostnaderna minskade drastiskt under 2018 var att mer kostnadseffektiva 

lösningar för placeringar samt att en medarbetare anställdes i öppenvården som bland annat 

arbetar med vuxna i missbruk. Vuxenplaceringar redovisas under verksamhet 5521 i nedan 

tabell. 

Skyddat boende, vuxna 

2017 fanns kostnader på ca 1 miljon kronor. 2018 minskade kostnaderna till 40 000 kronor. 

Anledningen var ett aktivt arbete med att ge skydd i form av andrahandskontrakt i egna kom-

munen men även i andra kommuner för de som var i behov av stärkt skydd. I år är kostnaden 

uppe i 500 000 kronor vilket delvis kan förklaras med minskad tillgång på bostäder. Skyddat 

boende är en del av verksamhet 5711 och ingår i summerade beloppen i nedan tabell. 

 

Analys 2019 

Tittar man på utfallet tom mars i år är det ett underskott på ca -700 000. Alla vårdfakturor har 

dock ej inkommit (190329). Det är svårt att göra en prognos över ett förväntat underskott då 

det inte går att bedöma hur många placeringar jml LVU, LVM och SoL som behöver göras under 

året. Ett troligt underskott vid årets slut prognostiseras till – 6 miljoner.  Det finns starka kopp-

lingar mellan att satsa mycket resurser och stöd i det förebyggande arbetet vilket på sikt kom-

mer att generera lägre kostnader för placeringar. 

Barn och unga 

Antalet orosanmälningar till socialtjänsten i Båstad har inte ökat nämnvärt men antalet utred-

ningar det vill säga antalet ärenden som efter förhandsbedömning gått vidare till utredning 

bedöms ha ökat avsevärt.  Typen av ärenden har också blivit mer komplicerade och svårarbe-

tade.  Under 2018 gjordes 438 anmälningar avseende barn och unga, av dem öppnades en ut-



 
 

 

3 (6) 

 

redning i 128 ärenden. Första kvartalet i år har det gjorts 137 anmälningar och av dem har 

utredning inletts i 94 ärenden.  Ökningen av antalet ärenden är jämförbar med ökningen på 

nationell nivå. Den nationella samordnaren för den sociala barnavården, Cecilia Grefve, har i 

sin slutrapport ”Barnet och ungdomens reform” sett att anmälningar generellt ökat mycket till 

landets socialtjänster samt att en stor tillgång till frivilla insatser i form av öppenvård kan leda 

till att färre utredningar behöver inledas.   

Antalet barn som tvångsomhändertagits i Sverige har också ökat, enligt statistik från SKL. 

En orosanmälan som görs med grund i barnets miljö handlar ofta om fysiskt våld i hemmet, 

men kan även röra bristande omvårdnad eller missbrukande föräldrar. Det stora mottagandet 

av nyanlända kan delvis förklara det ökade antalet anmälningar. 

En större kunskap inom professioner i kontakt med barn och en högre medvetenhet hos all-

mänheten är också en stor anledning till ökningen av anmälningar.  Ju mer kunskap eller kom-

petens det finns kring de komplexa frågor som IoF hanterar ju större är chansen att fånga upp 

situationer eller individer i tid.  

I år har flera unga i vår kommun omhändertagits jml LVU. Under hela 2018 hade socialtjänsten 

fyra LVU, varav två togs i december och under första kvartalet 2019 finns sex pågående LVU.  

Det finns olika anledningar till att omhändertaganden har ansetts nödvändiga bland annat rör 

det sig om missbruk, psykisk ohälsa och hedersvåld. 1 Det som avviker i jämförelse med tidi-

gare år är antalet anmälningar som i vissa fall har lett till kostsamma placeringar enligt LVU 

gäller ärenden där flickor utsatts för hedersvåld. Anledningen till att de nu blivit aktuella för 

socialtjänsten är att flickornas situation blivit synlig efter att familjerna nu vistats här några år. 

Flickorna har börjat förstå sina rättigheter och vågar berätta om sin utsatthet.  

Många familjer som kom 2015 har nu varit i kommunen några år och problem i form av våld 

och hederskultur har blivit synliga. Det krävs ett stort arbete inom förvaltningen men också i 

samverkan med andra myndigheter för att hitta ett en lösning på problemen. Det är mycket 

kostsamt och innebär ett stort lidande för de flickor som socialtjänsten på kort tid har omhän-

dertagit på grund av hedersvåld. 

Utvecklingsarbete pågår aktivt inom IoF för att strukturera arbetet kring hedersproblematik. 

Detta kommer förhoppningsvis att leda till att fler barn i utsatt situation upptäcks och att tidi-

gare insatser kan ske. Samarbete med skolan har initierats för att identifiera heder i tidigt 

skede. Även detta kan medföra att placeringarna på kort sikt ökar men möjliggör även att före-

byggande arbete kan utvecklas. Utbildningssatsningar för att öka kunskapen om hederspro-

blematik har genomförts för flera medarbetare inom verksamheten.   

                                                           
1
 Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det inte 

utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, att det grövsta våldet i regel är välplanerat 
och att både kvinnor och män kan utsättas.  
Hedersrelaterat våld och handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller 
rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över 
hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som upp-
fattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar 
av gemenskapen. Hedersförtryck förekommer inom många kulturer och religioner. Det hedersrelaterade 
våldets kollektiva karaktär gör att gränserna mellan offer och förövare blir otydliga. De som medverkar till 
förtrycket kan själva vara utsatta. Det kan till exempel vara mödrar och unga män som känner sig pressade att 
sätta familjen före individen. 
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Vuxna 

Återkommande klienter med långvarig och komplex problematik med bland annat psykisk 

ohälsa står för en stor del av placeringskostnaderna. Under 2018 förelåg tre LVM och under 

första kvartalet 2019 pågår två LVM. 

Det finns ett välfungerande samarbete mellan öppenvård och vuxenutredare vilket leder till 

tidiga insatser och ett bättre förebyggande arbete för att motverka att unga klienter institut-

ionaliseras.  Det som dock är försvårande i arbetet är att SOL ligger delad mellan VoO o IoF, 

speciellt när de gäller målgruppen som har både missbruksproblem och psykisk ohälsa.   

Skyddat boende, vuxna 

Antalet ärenden som rör klienter som utsatts för våld i nära relation har ökat och därmed 

också behovet av att skyddsplacera. Våld i nära relation finns i alla grupper i samhället men de 

klienter socialtjänsten möter, som har utsatts för våld, tillhör i högre utsträckning gruppen 

nyanlända. Anledningen till att dessa ärenden anmäls i allt högre utsträckning beror delvis på 

det förebyggande och stödjande arbete som vi utför. Anställda inom socialtjänsten har en ökad 

medvetenhet om problematiken vilket leder till att utsatta identifieras i ett tidigare skede. Re-

sultatet av detta blir att utsatta barn också får stöd tidigare än vad som kanske annars hade 

varit möjligt. Det beror också på att de som kommit till Sverige efter hand får kunskap om 

svensk lagstiftning och sina rättigheter. Som nämnts tidigare så kan benägenheten att göra 

orosanmälningar ha ökat generellt och detta gäller för hela landet.    

Insatser för vuxna 

Insatserna för personer med missbruk behöver utvecklas och utökas för att omfatta ett mer 

genomgripande skyddsnät. I dagsläget har IoF interna insatser i form av öppenvård i andra 

hand erbjuds externa behandlingar och placeringar. Fler insatser på plats ökar sannolikheten 

för deltagande och minskar risken för återfall. En insats som kan leda till färre placeringar är 

en form av lågtröskelboende, där klienten erbjuds fortsatt stöd trots återfall. Hemlöshet är en 

konstaterad försvårande omständighet.   

Förutom skydd i det akuta läget för den som är utsatt för våld erbjuder socialtjänsten olika 

typer av stöd och behandling, främst inom vår öppenvård. Tyvärr är resurserna inte tillräck-

ligta inom enheten vilket gör att behandlarna inom öppenvården inte hinner arbeta med 

våldsutövarna,  männen, vilket är av största vikt för att komma tillrätta med familjens problem. 
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Utvecklingsområden för att undvika framtida placeringar 

Brobyggare 

Brobyggarna håller på att bygga upp sin verksamhet, de påbörjade arbetet hösten 2018 med 

hjälp av de så kallade ”balanspengarna”. Målet är att det för barn och unga i Båstad kommun 

skall vara lätt att få hjälp och stöd i ett tidigt skede. Detta genom att skapa en god relation till 

barn och unga samt deras vårdnadshavare och på så sätt förebygga och främja den enskilda 

unges välmående och motverka att barn och unga far illa. Att sänka tröskeln och göra social-

tjänsten mer lättillgänglig genom nära samarbete med fritidsgårdar, skolor och andra samar-

betspartners. Brobyggarna genomför informationsinsatser till föräldrar och de arbetar med 

ungdomarna på olika sätt. De är nätverksledare i olika typer av samverkansgrupper, deltar i 

arbetet med Vändpunkten och Spuff 2 som är två samverkansgrupper som arbetar för öka 

tryggheten och minska utanförskapet för kommunens barn och unga. 

Öppenvård 

Öppenvården är en viktig del av det förebyggande arbete och erbjuder frivilliga behandlingar i 

form av samtal och andra typer av stödinsatser. En förutsättning för att minska antalet place-

ringar är att socialtjänsten kan erbjuda den här sortens insatser i ett tidigt skede. Som tidigare 

nämnts är arbetsbelastningen stor på den medarbetare som arbetar mot vuxna och behovet av 

ytterligare en behandlare är avgörande för att vi ska lyckas få ner antalet kostsamma place-

ringar.   

Stödboende 

Stödboendet Navigare (Skutan) kommer finnas kvar i vår verksamhet fram till sommaren 2020 

då samtliga ensamkommande har fyllt 20 år och flyttat ut. Personal med hög kompetens finns 

på plats dygnet runt vilket ger socialtjänsten en möjlighet att under tiden fram till nästa som-

mar kunna placera ungdomar som inte kan bo hemma i stödboendet. Detta kommer att minska 

kostnader för placeringar då externa placeringar kan undvikas. 

Samverkan 

För att  lyckas med socialt arbete är det helt nödvändigt att hitta bra former för samverkan 

internt såväl som externt. Ett väl utvecklat samarbete mellan skolan och socialtjänsten är en 

förutsättning för att barn och unga ska kunna ges det bästa stödet.  En välfungerande skolgång 

är den bästa skyddsfaktorn för att inte utveckla sociala problem. 

Våren 2019 har flera olika typer av samverkansprojekt startat upp. Sedan lång tid finns sam-

verkansgruppen Spuff där skolan, elevhälsan, socialtjänsten, ungdomsgårdarna och polisen 
                                                           
2
 Spuff är en förkortning av Socialtjänst, polis, utbildning, fritid och fält 
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träffas en gång per månad. Därtill har Vändpunkten startat under våren 2019 som ett komple-

ment till SPUFF. Vändpunkten syftar till att gymnasiet, IoF genom brobyggare och enheten för 

ensamkommande barn och unga tillsammans med elevhälsan, ungdomsgårdarna och utveckl-

ingsstrateg arbeta hands-on med de utmaningar eller situationer som uppstår i ett dagligt ar-

bete med ungdomar i kommunen. Det kan handla om att fånga upp särskild ungdom på glid 

eller gemensam planera för att sommaren ska bli meningsfull och aktiv för kommunens ung-

domar.  

Socialtjänstens utmaningar 

- Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 

- Kommunerna får ansvaret för de som söker asyl redan efter 30 dagar – det ställer stora 

krav på hela kommuner att kunna tillhandahålla bostäder, skola, förskola, SFI mm 

- Integration av nyanlända kräver ett övergripande arbete då integration inte är en fråga 

som IoF varken kan eller ska lösa själva.  Som en del i detta är det av stor vikt att MEDI 

(mottagande etablering delaktighet inkludering) blir ledande på ett övergripande plan 

för kommunen i arbetet med såväl asylsökande som nyanlända.  

- Arbete med våld i nära relationer och hedersproblematik. 

- Missbrukande föräldrar och föräldrar med psykisk ohälsa. 

- Barn och unga i eget missbruk. 

- Bostäder, andrahandskontrakt. Behovet av bostäder att hyra är stort. 

- Det finns ett stort behov av bättre uppföljningar, bättre statistik och av mer forskning. 

- Bättre handläggningssystem 

- Digitalisering och e-tjänster 

- Budget, resurssättningen är låg i förhållande till det ökade antalet ärenden. 
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Datum: 2019-03-11 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Nike Sandberg 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Integrationspriset 2018 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser ……………………………. till mottagare av 2018 års 
integrationspris. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppgift att utse vinnare av Integrationspriset för 2018.  
 

Bakgrund 
Integrationspriset inrättades 2017 i syfte att uppmärksamma goda krafter som på olika sätt 
arbetar för att främja gemenskap och delaktighet i kommunen. Priset delas årligen ut till den 
privatperson, organisation, företag, förening eller nätverk som under det gångna året bedrivit 
en insats eller ett arbete i kommunen utefter prisets intentioner. Insatsen eller arbetet ska 
rikta sig till grupper som enligt forskning visar oftare befinner sig i utanförskap och har större 
svårigheter att inkluderas i ett samhälle på både kort och lång sikt.  
 
Aktuellt 
Information om Integrationspriset och nomineringsmöjligheter utannonserades på kommu-
nens webb och Facebooksida i början av december 2018. Nomineringsperioden sträckte sig till 
2019-01-31 under vilken tid sex nomineringar inkom.   
 
En arbetsgrupp inom i Arbetsmarknadsenheten har, tillsammans med pristagarna av 2017 års 
Integrationspris, tagit fram de tre mest lämpade kandidaterna i prioriteringsordning.  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Integrationsstrateg Nike Sandberg 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för integrationspris i Båstads kommun 
 
 
 
 
Nike Sandberg 
Arbetsmarknadsenheten 



 
 
2017-01-10 
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Regler för integrationspris i Båstads kommun 

 
 
Instiftandet av ett integrationspris  
”Integration” 1 är i grunden någonting som inte enbart berör nyanlända, utan handlar om 

vilket samhälle en vill ha. ”Integration” kan bytas ut mot ordet inkludering, för att tydlig-

göra vad det handlar om. Det finns flera grupper som av olika skäl kan behöva olika extra 

stöd och resurser från samhället eller kommunen för att få sina behov tillgodosedda, vara 

aktiva, jämlika eller känna gemenskap och delaktighet så som exempelvis långtidsarbets-

lösa, funktionsnedsatta eller missbrukare. Då ”integration” eller inkludering, beaktas uti-

från ett bredare perspektiv än endast som en fråga som rör nyanlända i den föreslagna 

integrationsplanen, bör integrationsbegreppet beaktas på samma sätt i fråga till detta 

pris.  

 

Inkludering eller integration är en fråga som rör hela samhället då det handlar om viktiga 

frågor, som rör alla, hur varje individ får möjlighet att utveckla sin egen förmåga och ka-

pacitet, hur ett helt samhälle håller ihop långsiktigt, hur resurser används på bästa sätt 

och hur delaktighet och gemenskap skapas för alla som bor och verkar på en plats. Det är 

dessa ramar som utgör essensen för prisets andemening och vara.  

 

Sammanfattning av formerna för integrationspriset  

Ett integrationspris har som främsta syfte att; a) uppmärksamma goda krafter som på 

olika sätt arbetar för att främja gemenskap och delaktighet för olika målgrupper i kom-

munen b) att visa på att Båstads kommun uppskattar positiva insatser som syftar till att 

skapa ett varmt och välkomnande Båstad c) utgöra en symbol för en insats som skapar 

delaktighet och gemenskap mellan människor.  

Målgruppen ska vara någon grupp som forskning och rapporter visar oftare befinner sig i 

ett ”utanförskap” och har större svårigheter att inkluderas i ett samhälle på både kort och 

lång sikt. Det innebär att målgrupperna som ligger till grund för engagemanget kan vara 

olika. Det kan vara asylsökande, ensamkommande eller nyanlända. Men det kan också 

vara exempelvis funktionsnedsatta eller långtidsarbetslösa. Det är i första hand inte utfö-

raren, som är intressant, utan utfallet och resultatet av insatsen, aktiviteten eller arbetet. 

Det innebär att ”de goda krafterna” kan komma från olika håll exempelvis från förvalt-

ning, näringslivet, föreningar, organisationer, nätverk eller privatpersoner.   

 

                                                           
1
 Integration är en process som handlar om att invånare (i en kommun exempelvis) bl.a. 

ska känna sig och/eller vara delaktig, känna tillit till sitt samhälle och sträva efter jämlik-
het mellan befolkningsgrupper som identifieras genom klass, etnicitet eller andra fak-
torer som kan ligga till grund för social samhörighet (Scaramuzzino , (2013) I statens 
tjänst – så påverkas invandrarorganisationer av politiska krav och förväntningar, Sek-
tor3). 
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Priset är ett vandringspris, som delas ut en gång per år till den kraft som för året gjort 
den insats som juryn beslutat haft störst inverkan i arbetet för att främja integrationen i 
kommunen.  
 
Allmänheten eller vem som helst kan nominera sin kandidat till priset via en nomine-
ringsblankett som finns tillgänglig på kommunens hemsida. När nomineringsperioden är 
avslutad så fattar juryn beslut om pristagare. Juryn består av ledamöterna i kommunsty-
relsens arbetsutskott.   
 

Kriterier kopplat till priset  

Integrationspriset har som övergripande syfte att uppmärksamma goda krafter som ar-

betar för inkludering i Båstads kommun. För att vara en kandidat till integrationspriset 

ska följande kriterier vara uppfyllda: a) insatsen/aktiviteten/arbetet ska ha genomförts i 

Båstads kommun b) insatsen/ aktiviteten/arbetet ska ha gjort en positiv skillnad i varda-

gen, vid ett särskilt tillfälle eller mer långsiktigt för en minoritetsmålgrupp som bor i 

kommunen c) insatsen/aktiviteten/arbetet ska ha bidragit till att skapa ett mer inklude-

rande Båstad.  

 

Innehållet av priset  

Priset kan till sin grund bestå av några delar, så som: ett diplom, en blomsterbukett och 

ett uppmärksammande på hemsida, press mm. Utöver kan priset innehålla ytterligare 

delar som kan kombineras ihop eller väljas enskilt efter beslut:   

  

1) En ”vandringspokal/konstverk” som någon lokal konstnär designat 

a. Verket vandrar sedan mellan pristagarna 

 

2) En middag tillsammans med juryn på lokal restaurang  

a. Ny kunskap, erfarenhet och perspektiv frodas ofta över en bit mat  

 

3) Pristagaren får 5 000 kr att donera till en ideell förening i kommunen   

a. Som arbetar med att skapa delaktighet och gemenskap   

 

4) Pristagaren, alternativt representant från pristagaren, får komma med input när 

juryn beslutar om kommande års pristagare 

a. För att öka inflytandet, perspektiven och delaktigheten kring priset  

 



url BÅSTADS 
�KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Datum: 2019-04-11 

Handläggare: Lena Törnros 

Dnr: 000745/2018-906 

Till: Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 

Uppföljning av intern kontroll 2018 för nämnderna 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Uppföljningen av 2018 års interna kontrollplan för vård- och omsorgsnämnde myndig
hetsnämnden och utbildningsnämnden läggs till handlingarna. 

Bakgrund 

Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan  den 
interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014 2-03 
§ 284 beslutat om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den n nd som
ansvarar för verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas.

I reglementet för intern kontroll ( reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-1  209) 
framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av sina r pektive 
interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från nämnder s och 
styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade tem för 
. intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen oc  ta 
initiativ till sådana. 

Aktuellt 

Förvaltningen redovisar här vård- och omsorgsnämnden, myndighetsnämnden och 
utbildningsnämndens uppföljning av intern kontrollplan för 2018. 

Beslutet skall expedieras till: 

Revisionen, Utbildningsnämnden, Myndighetsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och ekono
miavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 4 för vård- och omsorgsnämnden 
Uppföljning av intern kontroll 2018 för myndighetsnämnden 
Uppföljning av Intern kontroll 2018 utbildningsnämnden 
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Datum: 2019-04-09. Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Ann-Heléne Klasson 

Dnr: KS 000291/2019 
 

 
 

 
Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar inköps- och upphandlingspolicy. 

 
Bakgrund 
Förändringar i Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft i januari 2017, vilket nu föranle-
der en uppdatering av Båstads kommuns Inköps- och upphandlingspolicy. Lagändringen inne-
bar bl a att det i högre grad i upphandlingarna ska ställas krav på miljö-, social-, och etisk hän-
syn samt att det i högre grad ska ställas krav som främjar att även små och medelstora företag i 
större omfattning ska kunna delta i upphandlingarna. I och med lagändringen betonas även 
högre grad av innovationsupphandlingar. Detta tillsammans med kraven på enbart elektro-
niska anbud samt krav på e-faktura har inneburit att uppdateringar av Båstads kommuns In-
köps- och upphandlingspolicy är nödvändiga, där dessa punkter nu betonas ytterligare.  Ytter-
ligare en skillnad från tidigare lagstiftning är betoningen på livscykeltänk vid upphandlingar, 
inte enbart priset för varan eller tjänsten utan kostnaderna för varan eller tjänsten under hela 
dess livslängd ska beaktas i största möjliga mån vid upphandling. I samband med uppdatering-
en av Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun har en motsvarande uppdatering 
av tillämpningsanvisningarna genomförts.  
 
 
 
 
Kommunkontoret  
Ann-Heléne Klasson, Upphandlingschef 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ann-Heléne Klasson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 
 
Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen. 
 
 



                                                              

 

 

 

 

 

Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2019-XX-XX, § 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 

Denna policy för inköp- och upphandling gäller för Båstads kommun samtliga 

verksamhetsområden/nämnder inklusive kommunens kommunala bolag.  

Policyn ska ge vägledning till hur anställda och förtroendevalda ska agera när det gäller 

upphandling och inköp. Kommunkontoret/upphandlingsenheten fastställer 

tillämpningsanvisningar som förtydligar policyn.  

Upphandling definieras som köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster och 

byggentreprenader. Policyn omfattar även direktupphandling.  

Upphandling är en strategisk funktion med ett kommungemensamt intresse. Inköps- och 

upphandlingsprocessen ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan. 

Kommunen inkluderat de kommunala bolagen ska ha en helhetssyn på upphandlingar 

och ta tillvara på de vinster som följer av en samordning av kommunens olika behov.  

Mål 

Kommunens mål är att upphandlingar och inköp ska tillföra kommunen ett mervärde 

genom hög kvalitet i köpta varor och tjänster, bättre totalekonomi samt utveckling av 

hållbarhet. Upphandlingarna ska genomföras enligt gällande lagstiftning med en tydlig 

målsättning att de möjligheter som lagstiftningen ger används så långt detta är möjligt.  

Syfte 

Syftet med policyn är att säkerställa att varor, tjänster och byggentreprenader köps med 

rätt kvalitet, till rätt kostnad och med affärsmässighet. Tydliggöra och ge vägledning för 

verksamhetsområden, nämnder och bolags upphandlingar och inköp.  

Vid genomförandet av upphandlingar är det av stor vikt att förutsättningarna för små 

och medelstora företag att lämna konkurrenskraftiga anbud beaktas. Innovativa 

lösningar är även att beakta.  

Upphandlingar ska också användas för att främja, 

- Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär 

- Effektiva offentliga inköp 

- En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens 

- En rättssäker offentlig upphandling 

- En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar 

- En miljömässigt ansvarsfull upphandling 



- Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle 

Upphandling ska också användas för att främja angelägna samhällsmål som hållbar 

miljö, minskad ekonomisk brottslighet samt ta sociala och etiska hänsyn som ligger 

inom ramen för gällande lagstiftning. 

Ansvar  

Ansvaret för upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ligger på respektive 

verksamhetsområde/nämnd/bolag. När två eller flera 

verksamhetsområden/nämnder/bolag har likartade behov ska en samordnad 

upphandling ske genom upphandlingsenheten. Kommunen ska ha en helhetssyn på 

inköp och upphandlingar och tillvarata de vinster som följer av en samordning av 

kommunens behov. 

Ansvaret för kommunens samordnade avtal ligger hos kommunstyrelsen. Dessa avtal 

tecknas av upphandlingsenheten. Samtliga avtal ska alltid följas.  

Varje verksamhet ska utse kontaktperson för inköps- och upphandlingsfrågor.  

Personal med ansvar för inköp och upphandlingar ska känna till och följa kommunens 

policy och anvisningar och ha erforderlig kompetens för uppgiften. 

Chefer ansvarar för att gällande lagar, inköps- och upphandlingspolicy och anvisningar 

följs. 

Anskaffningsprocessen  

Anskaffningsprocessen innefattar förstudie (behovsanalys och strategi), upphandling, 

inköp, leverans, fakturahantering och uppföljning.  

Upphandling är en strategisk uppgift och processen ska präglas av effektivitet, 

kompetens och samverkan för bästa måluppfyllelse. Upphandling som genomförs på rätt 

sätt kan medverka till kommunens verksamhetsutveckling.   

Affärsmässighet 

Affärsmässighet uppnås genom att den konkurrens som finns på marknaden utnyttjas. 

Kommunen ska i sina upphandlingar ställa relevanta krav, vara tydlig, samt göra 

upphandlingarna kända på marknaden. 

Leverantörerna ska behandlas likvärdigt och icke-diskriminerande. Upphandlingarna 

ska genomföras på ett öppet sätt. Principerna om ömsesidigt erkännande och 

proportionalitet ska iakttas. 

Affärsetik 

Begreppet affärsetik innefattar både affärsmässighet och att inte ta ovidkommande 

hänsyn, samt även ett i övrigt etiskt agerande. 



Leverantörer och anbudsgivare är viktiga partners och ska känna trygghet i relationen 

gentemot kommunen. När det gäller känslig information ska inte sådan utlämnas på 

annat sätt än vad som är tillåtet eller tvingande enligt gällande lagar och avtal. 

Inga orimliga eller onödiga krav ska ställas så att någon anbudsgivare eller leverantör 

gynnas eller missgynnas. 

Anställda som har personliga intressen i leverantörsföretag (jäv) ska inte medverka i 

upphandlingar eller inköp när det finns risk att val av leverantör påverkas. 

Otillbörliga gåvor och tjänster från befintliga och potentiella leverantörer får inte 

förekomma. Rese- och logikostnader vid besök hos eller vid resor tillsammans med 

leverantörer ska alltid betalas av kommunen. 

Leverantörer ska inte lovas något eller utnyttjas på ett sådant sätt som kommunen inte 

har befogenheter eller laglig möjlighet att uppfylla. Alla överenskommelser ska vara 

skriftliga. 

Hänsyn till små och medelstora företag 

En tydlig ambition med den offentliga upphandlingen ska vara att mindre och 

medelstora företag ska ha möjlighet att delta som anbudslämnare. Dessa företag kan ha 

fördelar som kommunen och bolag i sitt arbete ska försöka ta tillvara, men detta kan 

också innebära att mindre företag mer aktivt initierar utökade samarbetsformer.  

Seriösa leverantörer  

Kommunen har ett intresse av att de företag som får uppdrag, i alla led, är seriösa 

företag som sköter sina skatteregistreringar och sina betalningar. Krav ska ställas som 

gör att hela underentreprenörskedjan löpande kan kontrolleras under hela avtalstiden. 

Ramavtal 

Ramavtal ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkor för avrop 

under en viss given tidsperiod. Genom kategorigrupp/avtalsgrupp ska kommunens 

samlade kompetens tas tillvara för att skapa så bra gemensamma ramavtal som möjligt. 

Ett aktivt deltagande från de verksamheter/bolag som har den mest lämpliga 

kompetensen inom produktområdet förutsätts. 

Avtalstrohet  

Ramavtal ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkor för avrop 

under en viss angiven tidsperiod och medför att kommunen är rättsligt bunden att följa 

det som anges i respektive avtal. Avtalstrohet mot tecknade ramavtal skapar 

förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor samt innebär att kommunens 

trovärdighet som kund ökar. Det skapar också ett ökat intresse från leverantörer att 

delta i upphandlingar. Vid inköp och innan eventuell upphandling sker ska alltid 

förekomsten av ramavtal kontrolleras. Finns ramavtal ska dessa användas. 

Avtalstroheten ska följas upp årligen. 



Direktupphandling 

När avtal saknas får direktupphandling användas om upphandlingens värde understiger 

det lagstadgade värdet för direktupphandling eller om det finns synnerliga skäl. Med 

synnerliga skäl avses skäl som inte kunnat förutses och som inte beror på den egna 

verksamheten. Den som ansvarar för direktupphandlingen ska följa gällande 

tillämpningsanvisningar. 

Miljökrav 

Miljömedvetenheten ska hållas på en hög nivå och miljöanpassade lösningar ska 

prioriteras så långt detta är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning. 

Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier är ett stöd i arbetet för att kunna 

ställa relevanta miljökrav.  

Ekonomisk hållbarhet 

Hänsyn ska tas till varans eller tjänstens hela livscykel. Fokus ska ligga på kostnader 

hänförliga till produktens och inte endast på pris.  

Sociala och etisk hänsyn  

Sociala och etiska hänsyn ska beaktas så lång det är möjligt med hänsyn till gällande 

upphandlingslagstiftning.  

Hänsyn ska tas till alla invånares behov att få tillgång till det som upphandlas. Tekniska 

specifikationer ska bestämmas med hänsyn till tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning eller utformning med tanke på samtliga användare behov. Vid 

upphandling av tjänster eller byggentreprenader ska krav ställas på rutiner i fråga om 

arbetsmiljö. 

Innovation 

Upphandlings- och inköpsprocessen ska, när det är möjligt, utformas så att 

innovationsvänliga lösningar, företags- och näringsutveckling stimuleras.  

Arbetsmiljökrav 

Krav som säkerställer god arbetsmiljö ska ställas så långt det är möjligt enligt gällande 

upphandlingslagstiftning.  

Samverkan 

Genom att samordna och samverka vid upphandlingar kan kommunen som helhet 

uppnå bästa möjliga affärsvillkor samt aktivt påverka kvalitet, miljö och sociala/etiska 

hänsyn. Samordningen innebär även att kommunen kan minimera de administrativa 

kostnaderna för upphandlingar och inköp. Vid upphandling har alla en skyldighet att 

delta i diskussioner om samordning även om det innebär jämkning av de egna behoven. 

Helhetens behov ska alltid vara det primära. 

Båstads kommun samverkar även med andra kommuner i länet så långt det är möjligt. 
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Datum: 2019-04-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000151/2019 – 900 
 
 

Svar på medborgarförslag - Beslut om 3-4:ans stängning ska vara ett ärende 
hos kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Aktuellt 
Förslagsställaren vill att den förtida stängning av Bjärehemmet ska vara ett beslutsärende i 
kommunfullmäktige.  Det kommunfullmäktige har att ta ställning till är således huruvida det 
ska vara ett ärende för kommunfullmäktige eller ej – inte om verksamheten ska avvecklas eller 
vara kvar. 
 
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige redan behandlat ärendet genom budgetbeslutet den 
19 december 2018 föreslås att medborgarförslaget avslås. Det framkommer i budgetförslaget 
att förvaltningen får i uppdrag att ”successivt avveckla det särskilda boendet på Bjärehemmet 
bland annat till förmån för det nya vård och omsorgsboende i Förslöv” (Samverkan för Bjäres 
budget, s.3). Sakfrågan är även föremål för debatt under den överläggning som sker i ärendet 
den 19 december. 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag 
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Medborgarförslag till Båstad kommunfullmäktige, att hantera skyn.ds-amt? .Q.(1.;::-.:te,;;[ 

Vi vill att frågan om 3 :4ans förtida stängning ska vara ett beslutsärende för kommunfullmäktige av 
följande skäl: 

1) det föreligger en risk- och konsekvensanalys helt utan forskning eller medicinsk förankring; 
se ex på länkar här nedan. Analysen fanns heller inte med i underlaget till 
beslutet.(budgetförslaget från SfB) 

Forskare Måtten Lagergren https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/farligt-for-aldre-att-flytta 

Anna Bäsen, medicinjournalist https://www.expressen.se/halsoliv/anna-basen/anna-basen-att-flytta

aldre-ar-dodligt/ 

Yngve Gustavsson; Professor i geriatrik vid Umeå universitet, även känd från SvT-

programmet "Sveriges bästa hemtjänst": https://www.expressen.se/la-onikorer/li vsfarligt-flytta

skora-gamla/ 

2) det påstås att "åtta vård- och omsorgstagare har uttryckt önskan om flytt till annat vårdboende" 
Märkligt då att anhöriga inte kan få svar på om far/ mor är en av de åtta, om det finns en lista, men 
ändå inte och att det inte funkar att svara på frågor över huvud taget. Enhetschefen "har inte tid." 
Vem ska vi då fråga, vem "har tid" och vem har frågat våra anhöriga (vård- och omsorgstagarna i 
fråga) och hur har frågan ställts? 

3) I lokalförsö1jningsplanen ( antagen i Vård och Omsorgsnämnden 18 dec 2017) står att de boende 
på Bjärehemmet ska få bo kvar tills det nya boendet i Förslöv är klaii, varför frångå detta? 

4) Bostad i särskilt boende är den enskildes hem ( Socialstyrelsen) Enligt kvarboendeprincipen har 
en person med kontrakt på sin lägenhet i ett särskilt boende alltid rätt att bo kvar: 

http:/ /www.socialstyrelsen.se/Lists/ Artikelkatalog/ Attachments/18227/2011-1-12. pdf 

5) Vi har lämnat in en namninsamling till kommunen, med drygt 1000 namnunderskrifter som 
stöder vår önskan att ha Bjärehemmet kvar. Var finns den? 

/Såsl0c( l<t/2 2011 
O1i och datum Namn 

   
   



 Tjänsteskrivelse  
 

190412\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-04-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000227/2019 – 700 
 
 

Svar på medborgarförslag - Förtida stängning av 3-4:an på Bjärehemmet 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 

 
Aktuellt 
Förslagsställaren vill att den förtida stängning av Bjärehemmet ska vara ett beslutsärende i 
kommunfullmäktige.  Det kommunfullmäktige har att ta ställning till är således huruvida det 
ska vara ett ärende för kommunfullmäktige eller ej – inte om verksamheten ska avvecklas eller 
vara kvar. 
 
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige redan behandlat ärendet genom budgetbeslutet den 
19 december 2018 föreslås att medborgarförslaget avslås. Det framkommer i budgetförslaget 
att förvaltningen får i uppdrag att ”successivt avveckla det särskilda boendet på Bjärehemmet 
bland annat till förmån för det nya vård och omsorgsboende i Förslöv” (Samverkan för Bjäres 
budget, s.3). Sakfrågan är även föremål för debatt under den överläggning som sker i ärendet 
den 19 december.. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag 
 
 



BÅSTJ\.G:, KOMMUN 
Kommuns\yrn1Mf1 

Bjäre 20190311 

Medborgarförslag till Båstad kommunfullmäktige, att hantera skyndsamt, 

Vi vill att frågan om 3:4ans förtida stängning ska vara ett beslutsärende för 
kommunfullmäktige av följande skäl: 

1) det föreligger en risk- och konsekvensanalys helt utan forskning eller medicinsk 
förankring; 
se ex på länkar här nedan. Analysen fanns heller inte med i underlaget 
(budgetförslaget från SfB) 

Forskare Mårten Lagergren https://www.svt.se/nyheter/lokalUsormland/farligt-for-aldre-att
flytta 

Anna Bäsen, medicinjournalist https://www.expressen.se/halsoliv/anna-basen/anna

basen-att-flytta-aldre-ar-dodligU 

Yngve Gustavsson ; Professor i geriatrik vid Umeå universitet, även känd från SvT

programmet "Sveriges bästa hemtjänst": https://www.expressen.se/kronikorer/livsfarligt

flytta-skora-gamla/ 

2) det påstås att "åtta vård- och omsorgstagare har uttryckt önskemål om placering vid en 
eventuell förtida flytt." 
Märkligt då att anhöriga inte har blivit informerade om önskemålen. Varför detta? Vem har 
frågat våra anhöriga (vård- och omsorgstagarna i fråga) och hur har frågan ställts? 

3) I lokalförsörjningsplanen ( antagen i Vård och Omsorgsnämnden 18 dec 2017) står att 
de boende på Bjärehemmet ska få bo kvar tills det nya boendet i Förslöv är klart, varför 
frångå detta? 

4) Vi har lämnat in en namninsamling till kommunen, med drygt 1000 namnunderskrifter 
som stöder vår önskan att ha Bjärehemmet kvar. Var finns den och vad händer med den? 

" 
8/lo'//l-Z> -<!.dl<JJ- tJ:1 - // 

Ort och datum NamJ- r 
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Datum: 2019-04-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000501/2017 – 900 
 
 

Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses vara besvarad. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att aktualisera reglementet under 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna motionerade den 17 april 2017 om att kommunfullmäktiges tidigare beslut om att 
inrätta ett ungdomsråd verkställs genom att avsätta personella och ekonomiska resurser. 
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2018 och har 
sedan ej varit föremål för vidare handläggning. 
 
Återremissen gällde finansiering av ungdomsrådet (250 000 kronor). Genom 
kommunfullmäktiges budgetbeslutet den 19 december 2018 finns 50 000 kronor avsatta för att 
påbörja ungdomsrådets verksamhet. Mot bakgrund av det kan motionen anses vara besvarad. 
 
Då reglementet är framskrivet under 2015, med förarbeten redan under 2013, föreslås att 
förvaltningen får i uppdrag att åter aktualisera reglementet och föreslå förändringar av 
densamma. Arbetet med aktualisering av reglementet ska göras under innevarande år och sedan 
vara föremål för beslut i kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionären och kommunstyrelsens presidium 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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Datum: 2019-04-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001164/2017 – 903 
 
 

Svar på motion – Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna motionerade den 27 oktober 2017 om att förvaltningen skulle ta fram 
förutsättningar för att erbjuda fri kollektivtrafik till ungdomar i Båstads kommun under 
sommarlovet 2018.  
 
Liberalernas motion var förknippad med det statliga stödet för avgiftsfri kollektivtrafik för 
ungdomar som skulle gälla 2018-2020. Den statliga satsningen avslutades genom riksdagens 
budgetbeslut 2018 och är ej aktuell längre. Mot bakgrund av det föreslås att motionen avskrivs 
från vidare behandling.  
 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionären 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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Datum : 2019-04-15 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000028/2019 – 100 
 
 

Informationsärenden  
 
1. Barnkonventionen, Henrik Andersson  

2.  Etableringsreformen, Henrik Andersson 

3. Ekonomiskt bistånd – kvartalsrapport (januari-mars), Josephine Tegnér, se bilaga 

4.  Rapport från Båstads kommuns medarbetarundersökning 2019, Philipp Seuffer, se bilagor  

5. Naturum Sinarpsdalen, Johan Mårtensson 
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Datum: 2019-04-11 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Rapport från Båstads kommuns medarbetarundersökning 2019 
 
 

Förslag till beslut 
 
Ärendet är ett informationsärende till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har genomfört en medarbetarundersökning  i början av 2019 i samverkan 
med Örkelljunga, Klippan, Svalövs kommun.   
 

                                                                                             
                                                                                         m-
                                                                                                i-
                                                                                        r-
                       
 
I en del av enkäten som rör Sveriges kommuner och landstings mått HME (Hållbart medarbe-
tarengagemang) får Båstads kommun ett medelvärde på 77. HME består av tre delindex – mo-
tivation, ledarskap och styrning. Högst värde anger medarbetarna i Båstads kommun på frågan 
om deras arbete känns meningsfullt (87).  
 
                                                                                                  
                                                                                                  
                                                                                                
                                                                                                 
                                                        
 
                                                                                                     
hinner med sitt arbete och hitt                           – samt den psykiska och fysiska ar-
               
 
                                                                                                  
                                                                                           
                                                                                                 
                                                                                                   
                                                                              
 
 
Bakgrund 
Urvalsdatumet för de medarbetare som erhöll enkäten var månadsanställda sedan 2018-06-30 
enligt AB och BEA (tillsvidare/visstidsanställda) och i tjänst de senaste 6 månaderna. Undan-
tagna, de som inte arbetat aktivt i kommunen de senaste sex månaderna från 2018-06-30. 
Sjuka, föräldralediga och tjänstlediga är med om man har varit i tjänst någon tid av de senaste 
6 månader. 
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Aktuellt 
En kommunövergripande handlingsplan utifrån prioriteringsmatrisen kommer tas fram i den 
Centrala samverkangruppen CESAM och kommunens ledningsgrupp och återkopplas till 
Kommunstyrelsen. Samtliga chefer i kommuner kommer upprätta handlingsplaner för sina 
respektive resultat på arbetsplatsträffarna. Handlingsplanerna lyfts inom ramen för kommu-
nens samverkansstruktur. Samverkansgrupperna är tillika skyddskommitté och där tas hand-
lingsplaner upp och följs upp när dessa är framtagna innan sista juni 2019. 
 
 
Klicka här för att ange text. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skops rapport till Båstads kommun om medarbetarundersökningen år 2019 
 
Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 
 



SKOP 

Rapport till 
0 

Bastads kommun 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -03- 2 B 
Dnr.kJ.' .. Q.Q.~2:~.?~/ 
.1. /? .. (..Cf. . :-;: .... q,t?., . i. .... . 

om medarbetarundersökning 
0 
ar 2019 
SKOP har på uppdrag av Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning 
bland kommunens medarbetare. 

Det är ett samarbetsprojekt mellan Örkelljunga, Klippans, Svalövs och Båstads 
kommuner. Huvudresultaten för Båstad redovisas i denna rapport. 

Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer SlJAN19. 

Ansvariga för undersökningen åt kommunen är Oscar Hultåker och Ö1jan Hult
åker. 

SKOP, Tulegatan 38, 113 53 Stockholm, telefon 08-587 978 00, e-post skop@skop.se 
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SKOP 

Sammanfattning 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

I årets undersökning har 912 medarbetare besvarat frågor om hur de upplever sitt 
arbete i Båstads kommun. 

Det övergripande betyget från medarbetarna kan variera mellan 0 som lägst och 
100 som högst. För alla kommunens medarbetare är det övergripande betyget i ge
nomsnitt 82. 

Det genomsnittliga betyget i Båstads kommun är högre än genomsnittet för 
offentliganställda i Sverige (78) och högre än genomsnittet för alla anställda 
utanför storstadsområdena (80). 

Totalt fick alla medarbetare svara på hur de anser att ett stort antal påståenden 
stämmer med deras uppfattning om arbetet i Båstad. Svaren har använts för att 
skapa en prioriteringsmatris som visar vad det är viktigast att satsa på i 
kommunens förbättringsarbete. Det gäller att förbättra förhållanden som får låga 
betyg och som samtidigt har starkt statistiskt samband med medarbetarnas 
övergripande betyg på sitt arbete. 

I Båstads kommun gäller det främst att satsa på förutsättningarna för arbete - att 
medarbetarna hinner med sitt arbete och hittar nödvändig information - samt den 
psykiska och fysiska arbetsmiljön. 

För att behålla nöjda medarbetare är det också viktigt att bevara de nuvarande 
höga betygen på motivation, ledarskap samt medarbetarskap. 

Det är 9 procent av medarbetarna som under de senaste 12 månaderna blivit 
utsatta för trakasserier eller mobbning. Det är vanligast inom vård och omsorg. 

Fler (14 procent) har under samma period blivit utsatta för våld eller hot om våld. 
Dt är vanligast inom bildning och arbete samt inom vård och omsorg. 
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SKOP 

Metodbeskrivning 

Population 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Undersökningspopulationen bestod av medarbetare hos Båstads kommun. 

Frågeformulär 
Frågeformuläret utarbetades av SKOP i samarbete med Klippans, Båstads, 
Svalövs och Örkelljunga kommuner. Frågorna har fasta svarsalternativ. 

Datainsamlingsmetod 
Samtliga medarbetare fick besvara en enkät via e-post. Medarbetarna fick ett 
flertal påminnelser. 

Datainsamlingsperiod 
Datainsamlingen genomfördes mellan den 11 februari och den 7 mars 2019. 

Svarsfrekvens och bortfall 
Populationen för Båstads kommun bestod 1.149 medarbetare efter rensning av 
dubbletter och liknande. Av dem har totalt 912 personer besvarat undersökningens 
frågor, vilket ger en svarsfrekvens om 79 procent. 

Svarande Netto i 
Förvaltning/verksamhet Antal Procent populationen 

Barn och skola 297 85 351 
Bildning och arbete 131 83 157 
Kommunkontor 40 87 46 
Samhällsbyggnad 22 92 24 
Teknik och service 111 85 130 
Vård och omsorg 311 71 441 

Totalt 912 79 1149 

Resultatredovisning 
I denna rapport redovisas svaren för hela kommunen. I rapporten särredovisas 
svaren för förvaltningar, verksamheter samt chefer. Dessutom specificeras svaren 
efter kön, ålder, anställningsform, sysselsättningsgrad och anställningstid i 
kommunen. 

I resultatredovisningen har svaren poststratifierats (viktats) så att varje organisa
torisk enhet har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av 
samtliga medarbetare i kommunen. 
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SKOP Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

.. 0 

Overgripande betyg pa arbetet 

Det övergripande betyget från medarbetarna kan variera mellan 0 som lägst och 
100 som högst. En kommun bör eftersträva att få så högt övergripande betyg som 
möjligt. 

Betyget är 82 bland alla kommunens medarbetare 
Det genomsnittliga betyget är 82 bland alla medarbetare hos Båstads kommun; 
Tabell 1. 

De som har en chefsroll ger i genomsnitt ett högre betyg (84) än övriga med
arbetare (81 ). 

Övergripande betyg på arbetet 

Samtliga medarbetare 

Chefer 

Ej chefer 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Genomsnitt 

ID Samtliga medarbetare D Chefer D Ej chefer I 

Kvinnliga medarbetare (82) och manliga (83) är i genomsnitt nästan lika nöjda. 
Det finns ett samband mellan ålder och genomsnittlig nöjdhet. Nöjdaste är 
åldersgruppen som är 60 år eller äldre år (genomsnitt=86). Minst nöjda är 
medarbetare under 30 år (genomsnitt=71). 

Jämförelse med andra 
SKOP genomför regelbundet undersökningar av anställda som baseras på ett 
slumpmässigt urval av alla svenskar. 

5 



SKOP Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Det genomsnittliga betyget i Båstad (82) är högre än genomsnittet för alla 
offentliganställda i Sverige (78). Det är också högre än genomsnittet för alla 
anställda utanför storstadsområdena (80). 

Samtliga medarbetare 

Kvinnor 

Män 

Under 30 år 

30-39 år 

40-49 år 

50-59 år 

60 år eller äldre 

0 

Övergripande betyg på arbetet 

10 20 30 40 50 60 

Genomsnitt 

Övergripande betyg i Båstads kommun 
Jämförelse med ett riksgenomsnitt 

171 

70 

Skala mellan O=lägsta betyg och IOO=högsta betyg 

Alla medarbetare hos Båstads konunun 

Alla Sveriges offentliganställda 

Alla anställda utanför storstadso1mådena 

Alla anställda i storstadsonu·ådena 

Alla Sveriges anställda 

:t 82 

182 

183 

181 

181 

183 

186 

80 90 100 

d 82 

178 

I SO 

I 79 

179 

0 I 0 20 30 40 50 60 70 80 90 I 00 

Genomsnitt 
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SKOP Rapport till Båstads kommun 
om medarbetanmdersökning 

år 2019 
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Målsättningar för övergripande betyg 
SKOP rekommenderar dubbla mål för medarbetarnas övergripande betyg på 
arbetet. Dels gäller det att få så högt genomsnittsbetyg som möjligt dels gäller det 
att minimera andelen missnöjda medarbetare. De som är missnöjda kan ha 
särskilda behov som inte tillgodoses, men de är också dåliga ambassadörer för sin 
arbetsgivare när de berättar för omgivningen att de är missnöjda. 

De som har ett övergripande betyg under 46 är missnöjda, de som ger ett betyg 
över 56 är nöjda. Medarbetare med ett betyg mellan 46 och 55 är varken nöjda 
eller missnöjda. 

Övergripande befyg - alla anställda i Båstads kommun 

...... 

-

= - - ~ 

- -- ~ 

n- - f--- f--

- - - - - L'1 It 

0-5 6-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 96-100 
Extremt Mycket Ganska Litet Svagt Varken/ Svagt Litet Ganska Mycket Extremt 
missnöjd missnöjd missnöjd missnöjd missnöjd eller nöjd nöjd nöjd nöjd nöjd 

ja Ar 2019 j 

91 procent av medarbetarna är nöjda 
Nästan alla medarbetare hos Båstads kommun (91 procent) är nöjda och ger 
arbetet ett betyg över 55. Tabell 1. 

En majoritet (54 procent) är mycket nöjda eller extremt nöjda. Var sjätte med
arbetare (17 procent) är extremt nöjd med ett betyg över 95. 

5 procent missnöjda medarbetare 
Bara ett fåtal medarbetare (5 procent) är missnöjda och ger ett övergripande betyg 
under 46. 
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Motivation 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetanmdersökning 

år 2019 

Kommunens medarbetare fick ta ställning till ett statt antal påståenden om sitt 
arbete och sin arbetsplats. Tre av dem handlar om deras motivation. Svaren 
sammanfattas i Tabell 2 och gruppredovisning finns i Tabellerna 3-5. 

Jag ser fram emot att gå 
till arbetet 

Jag lär nytt och utvecklas i 

mitt dagliga arbete 

Mitt arbete känns 

meningsfullt 

Jag ser fram emot att gå 

till arbetet 

Jag lär nytt och utvecklas i 

mitt dagliga arbete 

Mitt arbete känns 
meningsfullt 

0 

Påståenden om motivation 

10 20 30 40 50 60 70 80 

I• 5 Stämmer mycket bra il 4 Stämmer ganska bra I 

Påståenden om motivation 

I 

1,5 2 2,5 3 3,5 4 

ID Medel instämmande I 

8 

90 

4,5 

100 
% 
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SKOP Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Nästan alla anser att det stämmer mycket eller ganska bra att de har ett menings
fullt arbete. En stor majoritet ser också fram emot att gå till arbetet och instämmer 
i att de lär sig nytt och utvecklas i arbetet . 

Det genomsnittliga instämmandet är högst för påståendet att "Mitt arbete är me
ningsfullt". 
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Ledarskap 

Rapport till Båstads kommw1 
om medarbetanmdersökning 

år 201 9 

Tre påståenden handlade om Ledarskap. Stora majoriteter anser att chefen visar 
dem fötiroende, att chefen ger sina medarbetare förutsättningar att ta ansvar samt 
att chefen visar uppskattning. Svaren sammanfattas i Tabell 6 och grupp
redovisning finns i Tabellerna 7-9. 

Min närmaste chef ger 
mig förutsättningar att ta 

ansvar i mitt arbete 

Min närmaste chefvisar 
förtroende för mig som 

medarbetare 

Min närmaste chefvisar 
uppskattning för mina 

arbetsinsatser 

Min närmaste chef ger 
mig förutsättningar att ta 

ansvar i mitt arbete 

Min närmaste chef visar 
förtroende för mig som 

medarbetare 

Min närmaste chefvisar 
uppskattning för mina 

arbetsinsatser 

0 

Påståenden om ledarskap 

10 20 30 40 50 60 70 

I• 5 Stämmer mycket bra iil 4 Stämmer ganska bra I 

Påståenden om ledarskap 

I 

I 

I 
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Styrning 

Rapport till Båstads kommw1 
om medarbetarnndersökning 

år 2019 

De flesta instämmer att de är insatta arbetsplatsens mål och vet vad som 
förväntas av dem. 

Det är dock klatt färre som anser att det stämmer bra att målen följs upp och 
utvärderas på ett bra sätt. Svaren sammanfattas i Tabell l 0 och gruppredovisning 
finns i Tabellerna 11-13. 

Jag vet vad som förväntas 
av mig i mitt arbete 

Min arbetsplats mål fö ljs 
upp och utvärderas på ett 

bra sätt 

Jag är insatt i min 
arbetsplats mål 

Jag vet vad som förvän tas 
av mig i mitt arbete 

Min arbetsplats mål fö lj s 
upp och utvärderas på ett 

bra sätt 

Jag är insatt i min 
arbetsplats mål 

0 

Påståenden om styrning 

10 20 30 40 50 60 70 80 

I• 5 Stämmer mycket bra Im 4 Stämmer ganska bra I 

Påståenden om styrning 

I 

I 
I 
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SKOP 

Medarbetarskap 

Rapport till Båstads kommw1 
om medarbetarw1dersökning 

år 2019 

De flesta instämmer i att de har ett bra samarbete med sina kollegor, att deras 
arbetsgrupp har ett högt engagemang samt att de har en bra stämning på 
arbetsplatsen. Nästan lika många anser att medlemmarna i arbetsgruppen visar 
varandra uppskattning när de har gjort ett bra jobb. 

Graden av instämmande är lägre när det gäller att deras arbetsgrupp är bra på 
konfliktlösning eller på konstruktiv feedback. Svaren sammanfattas i Tabell 14 
och gruppredovisning finns i Tabellerna 15-20. 

Påståenden om medarbetarskap 

I min arbetsgrupp ger vi varandra konstruktiv 
feedback för att utveckla vårt arbetssätt 

Vi är bra på att lösa uppkomna konflikter i vår 
arbetsgrupp 

Jag upplever att vi har ett högt engagemang i min 
arbetsgrupp 

I min arbetsgrupp är vi bra på att visa varandra 
uppskattning när vi gjort ett bra jobb 

Samarbetet med mina kollegor fungerar bra 

Vi har en bra stämning på min arbetsplats 
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SKOP Rapport till Båstads kommw1 
om medarbetanmdersökning 

år 2019 

Påståenden om medarbetarskap 

I min arbetsgrupp ger vi varandra konstruktiv 
feedback för att utveckla vårt arbetssätt 

Vi är bra på att lösa uppkomna konflikter i vår 
arbetsgrupp 

Jag upplever att vi har ett högt engagemang i min 
arbetsgrupp 

I min arbetsgrupp är vi bra på att visa varandra 
uppskattning när vi gjo1t ett bra jobb 

Samarbetet med mina kollegor fungerar bra 

Vi har en bra stämning på min arbetsplats 

1,5 2 
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SKOP Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Utveckling och kompetens 

I st01t sett alla anser att de själva har tillräcklig kompetens för sina arbetsuppgifter 
och de flesta anser också att de har tillräcklig kunskap för att hantera 
verksamhetssystemen. 

Det är färre som är tillfredsställda med sin digitala kompetens eller med det stöd 
de får av IT-verktyg. Jämfö1t med andra påståenden är det också färre som 
instämmer i att det är lätt att hitta den information de behöver. Bara ungefär 
varannan anser att de hinner med sitt arbete inom ordinarie arbetstid. Svaren 
sammanfattas i Tabell 21 och gruppredovisning finns i Tabellerna 22-27. 

Påståenden om utveclding och kompetens 

Det är lätt att hitta den information jag behöver för att 
utföra mitt arbete 

Jag hinner oftast utföra mitt arbete inom ordinarie 
arbetstid 

Jag upplever attjag har tillräcklig digitalkompetens 
för att lära mig nya IT-system 

Jag upplever att mina IT-verktyg ger mig det stöd i 
mitt arbete som jag behöver 

Jag har tillräcklig kunskap för att hantera våra 
verksamhetssystem 

Jag har tillräcklig kompetens för att utföra mina 
arbetsuppgifter 
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SKOP Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Påståenden om utveckling och kompetens 

Det är lätt att hitta den information jag behöver för att 
utföra mitt arbete 

Jag hinner oftast utföra mitt arbete inom ordinarie 
arbetstid 

Jag upplever attjag har tillräcklig digitalkompetens 
för att lära mig nya IT-system 

Jag upplever att mina IT-verktyg ger mig det stöd i 
mitt arbete som jag behöver 

Jag har tillräcklig kunskap för att hantera våra 
verksamhetssystem 

Jag har tillräcklig kompetens för att utföra mina 
arbetsuppgifter 
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SKOP 

Arbetsmiljö 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Det är relativt få som anser att psykosociala och fysiska arbetsmiljön fungerar bra. 
Nästan alla anser dock att de själva tar ansvar för arbetsmiljön. De flesta anser 
dessutom att de själva använder skyddsutrustning och hjälpmedel. 

Svaren sammanfattas i Tabell 28 och gruppredovisning finns i Tabellerna 29-32. 

Påståenden om arbetsmiljö 

Jag använder den skyddsutrustning och de hjälpmedel 

som finns för att förhindra attjag skadar mig i mitt 

arbete 

På min arbetsplats hanteras och åtgärdas eventuella 
brister i den psykosociala arbetsmiljön 

På min arbetsplats hanteras och åtgärdas eventuella 
brister i den fysiska arbetsmiljön 

Jag tar mitt ansvar och bidrar till vårt gemensamma 

arbetsmiljöarbete 
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Påståenden om arbetsmiljö 

Jag använder den skyddsutrustning och de hjälpmedel 
som föms för att förhindra attjag skadar mig i mitt 

arbete 

På min arbetsplats hanteras och åtgärdas eventuella 

brister i den psykosociala arbetsmiljön 

På min arbetsplats hanteras och åtgärdas eventuella 

brister i den fysiska arbetsmiljön 

Jag tar mitt ansvar och bidrar till vårt gemensamma 

arbetsmiljöarbete 
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SKOP 

Dialog och samverkan 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Frågorna om dialog och samverkan handlar främst om påverkansmöjligheterna för 
de anställda vid medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Svaren sammanfattas i 
Tabell 33 och gruppredovisning finns i Tabellerna 34-37. 

Mest positiva är medarbetarna till arbetsplatsträffar pga att alla har möjlighet att 
samtala om arbetssituationen. 

Påståenden om dialog och samverkan 

I medarbetarsamtalen f'ar jag möjlighet att påverka 
min kompetensutveckling 

På vår arbetsplatsträff för vi en dialog om 
utvecklingsbehov på arbetsplatsen 

På vår arbetsplatsträff identifierar och förebygger vi 
risker inom arbetsmiljö och hälsa 

Under arbetsplatsträffen har alla medarbetare 
möjlighet att ha en dialog om vår arbetssituation 
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SKOP Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Påståenden om dialog och samverkan 

I medarbetarsamtalen tar jag möjlighet att påverka 
min kompetensutveckling 

På vår arbetsplatsträff för vi en dialog om 
utvecklingsbehov på arbetsplatsen 

På vår arbetsplatsträff identifierar och förebygger vi 
risker inom arbetsmiljö och hälsa 

Under arbetsplatsträffen har alla medarbetare 
möjlighet att ha en dialog om vår arbetssituation 
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SKOP 

Mångfald och likabehandling 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

En stor majoritet instämmer i att deras arbetsplats är fri från negativ jargong och 
nedsättande skämt. Svaren redovisas i Tabellerna 38 och 39. 

Påstående om mångfald och lika behandling 

Min arbetsplats är fri från 
negativ jargong och 
nedsättande skämt 

0 JO 20 30 40 50 60 70 80 

Il 5 Stämmer mycket bra lii 4 Stämmer ganska bra 

Påstående om mångfald och lika behandling 

Min arbetsplats är fri från 
negativ jargong och 
nedsättande skämt 

I 

1,5 2 
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SKOP Rapport till Båstads kommun 
om medarbetanmdersökning 

år 201 9 

Förutsättningar för betygsanalys 

Totalt fick medarbetarna bedöma ett sto1t antal påståenden/frågor om sitt arbete 
och sin arbetsplats hos Båstads kommun. 

Svaren har använts för att skapa sammanfattande index; Tabell 40-48. Med hjälp 
av olika statistiska metoder har SKOP analyserat svaren och grupperat frågorna 
efter deras statistiska samband. Några av påståendena visar sig ej statistiskt kunna 
anpassas till index, men även de frågorna kan ha stark inverkan på hur medarbe
tarna bedömer sin arbetsplats och deras övergripande betyg på arbetet. 

För va1je index och de påståenden som bygger upp index redovisas ett medeltal, 
dvs. ett genomsnittligt svar som vägts samman av svarsalternativen 
I stämmer mycket dåligt, 
2 stämmer ganska dåligt, 
3 varken eller 
4 stämmer ganska bra samt 
5 stämmer mycket bra. 

Medeltalen kan variera mellan I och 5. Ju högre medelvärde, desto högre är bety
get för ett frågeområde. 

Sammanfattande index 
Skala mellan 1 =stämmer mycket dåligt och 5=stämmer mycket bra 

Motivation 

Ledarskap 

Styrning 

Medarbetarskap 

Verksamhetssystem och IT 

Förutsättningar för arbetet 

Egen kompetens 

Arbetsmiljö 

Användning av skyddsutrustning 

Dialog och samverkan 

Mångfald och likabehandling 

I 
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SKOP 

Index/påstående 

Index: Motivation 
Mitt arbete känns meningsfullt 
Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 
Jag ser fram emot att gå till arbetet 

Index: Ledarskap 
Min nännaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 
Min närmaste chefvisar fö1iroende för mig som medarbetare 
Min nännaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 

Index: Styrning 
Jag är insatt i min arbetsplats mål 
Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 
Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetamndersökning 

år 2019 

Genomsnitt 

4,1 
4,5 
3,9 
4 

4,1 
3,9 
4,1 
4,1 

4,1 
4,3 
3,7 
4,4 

Index: Medarbetarskap 4,0 
Vi har en bra stänming på min arbetsplats 4, 1 
Samarbetet med mina kollegor fungerar bra 4,3 
I min arbetsgrupp är vi bra på att visa varandra uppskattning när vi gjort ett bra jobb 4, 1 
Jag upplever att vi har ett högt engagemang i min arbetsgrupp 4,2 
Vi är bra på att lösa uppkomna konflikter i vår arbetsgrupp 3,8 
I min arbetsgrupp ger vi varandra konstruktiv feedback för att utveckla vårt arbetssätt 3,8 

Index: Verksamhetssystem och IT 3,9 
Jag har tillräcklig kunskap för att hantera våra verksamhetssystem 4, I 
Jag upplever att mina IT-verktyg ger mig det stöd i mitt arbete som jag behöver 3,7 
Jag upplever att jag har tillräcklig digitalkompetens för att lära mig nya IT-system 3,9 

Index: Förutsättningar för arbetet 3,6 
Jag hinner oftast utföra mitt arbete inom ordinarie arbetstid 3,4 
Det är lätt att hitta den information jag behöver för att utföra mitt arbete 3, 7 

Egen kompetens 4,4 
Jag har tillräcklig kompetens för att utföra mina arbetsuppgifter 4,4 

Index: Arbetsmiljö 3,8 
Jag tar mitt ansvar och bidrar till vårt gemensamma arbetsmiljöarbete 4,5 
På min arbetsplats hanteras och åtgärdas eventuella brister i den fysiska arbetsmiljön 3,6 
På min arbetsplats hanteras och åtgärdas eventuella brister i den psykosociala arbetsmiljön 3,5 

Användning av skyddsutrustning 4,2 
Jag använder den skyddsutrustning och de hjälpmedel som finns för att förhindra att jag 4,2 
skadar mig i mitt arbete 

Index: Dialog och samverkan 3,9 
Under arbetsplatsträffen har alla medarbetare möjlighet att ha en dialog om vår arbetssituation 4,2 
På vår arbetsplatsträff identifierar och förebygger vi risker inom arbetsmiljö och hälsa 3,8 
På vår arbetsplatsträff för vi en dialog om utvecklingsbehov på arbetsplatsen 3,8 
I medarbetarsamtalen får jag möjlighet att påverka min kompetensutveckling 3,9 

Mångfald och likabehandling 4,0 
Min arbetsplats är fri från negativ jargong och nedsättande skämt 4,0 
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SKOP Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Högst grad av instämmande och genomsnittsbetyg får uppskattning av den egna 
kompetensen ( 4,4 ), användning av skyddsutrustning ( 4,2), motivation ( 4, 1 ), ledar
skap ( 4, 1) samt styrning ( 4, I). 

Lägst grad av instämmande och genomsnittsbetyg får förutsättningarna för arbe
tets genomförande (3,6), arbetsmiljön (3,8), verksamhetssystem och IT (3,9) dia
log och samverkan (3,9), medarbetarskap ( 4,0) samt mångfald och likabehandling 
(4,0). 
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SKOP Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

0 
Faktorer som paverkar betyget 
SKOP har analyserat vilka av faktorerna - av de elva faktorer som har störst på
verkan på medarbetarnas övergripande betyg på sitt arbete. 

Det är sju faktorer som har en statistiskt säkerställd positiv påverkan på det 
övergripande betyget. När de förbättras blir medarbetarna i genomsnitt mer nöjda. 
Övriga faktorer har inget statistiskt säkerställd samband med det övergripande 
betyget. Fem av faktorerna har starkare samband än andra med det övergripande 
betyget. 

Absolut störst inverkan på Nöjd Medarbetar-index i Båstads kommun har motiva
tionen, det vill säga instämmande i påståendena 
- Mitt arbete känns meningsfullt 
- Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 
- Jag ser fram emot att gå till arbetet 

Styrkan hos faktorer som påverkar 
det övergripande betyget 

Mångfald och Arbetsmiljö Egen Förutsätt- Medarbetar- Ledarskap 
likabehandling kompetens ningar för skap 

arbetet 

Näst störst inverkan har arbetsmiljön 
Jag tar mitt ansvar och bidrar till vårt gemensamma arbetsmiljöarbete 

Motivation 

På min arbetsplats hanteras och åtgärdas eventuella brister i den fys iska 
arbetsmiljön 
På min arbetsplats hanteras och åtgärdas eventuella brister i den psykosociala 
arbetsmiljön 

Tredje störst inverkan har förutsättningar för arbetet 
- Jag hinner oftast utföra mitt arbete inom ordinarie arbetstid 
- Det är lätt att hitta den information jag behöver för att utföra mitt arbete 
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SKOP Rapport till Båstads kommun 
om medarbetanmdersökning 

år 2019 

Fjärde störst inverkan på det övergripande betyget har medarbetarskapet 
- Vi har en bra stämning på min arbetsplats 
- Samarbetet med mina kollegor fungerar bra 
- I min arbetsgrupp är vi bra på att visa varandra uppskattning när vi gj01i ett bra 

jobb 
- Jag upplever att vi har ett högt engagemang i min arbetsgrupp 
- Vi är bra på att lösa uppkomna konflikter i vår arbetsgrupp 
- I min arbetsgrupp ger vi varandra konstruktiv feedback för att utveckla vå1i 

arbetssätt 

Femte störst inverkan på det övergripande betyget har ledarskapet 
- Min närmaste chefvisar uppskattning för mina arbetsinsatser 
- Min närmaste chef visar fchiroende för mig som medarbetare 
- Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 
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Prioriteringsmatris 
Prioritera 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Det är viktigast att förbättra de faktorer som både fått relativt låga betyg och som 
har relativt stor påverkan på det genomsnittliga betyget på arbetet. 

I Båstads kommun gäller det främst att satsa på förutsättningarna för arbetet - att 
medarbetarna hinner med sitt arbete och hittar nödvändig information. Det är 
också viktigt att satsa på den psykiska och fysiska arbetsmiljön. 

Relativt låga 
betyg 

instämmanden 
<4,0 

Relativt höga 
betyg 

instämmanden 
>=4,0 

Mindre viktiga för 
övergripande betyg 

Verksamhetssystem och IT (3,9) 
Dialog och samverkan (3,9) 

Kan bli ett hot 
Egen kompetens ( 4,4) 

Användning av skyddsutrustning ( 4,2) 
Styrning ( 4, 1) 

Mångfald och likabehandling ( 4,0) 

Svagare påverkan på 
Nöjd Medarbetar-index 

Prioritera 
Förutsättningar för arbetet (3,6) 

Arbetsmiljö (3,8) 

Viktig! att bevara höga betyg 
Motivation ( 4, 1) 
Ledarskap 4, 1) 

Medarbetarskap ( 4,0) 

Starkast påverkan på 
Nöjd Medarbetar-index 

Genomsnittsinstämmanden inom parentes. 

Viktigt att bevara höga betyg 
När en faktor får högt betyg och samtidigt har stark påverkan på det övergripande 
betyget är det viktigt att bevara de höga betygen. För Båstads kommun gäller det 
främst att bevara höga betyg på motivation, ledarskap samt medarbetarskap. 

Kan bli ett hot 
Faktorer som har höga betyg men svag påverkan på det övergripande betyget får 
inte ignoreras. Om betygen sjunker kan de mycket väl utvecklas till hot genom att 
deras påverkan blir starkare i samband med de sjunkande betygen. Sådana 
faktorer kallas hygienfaktorer eftersom deras påverkan är stark när de får låga 
betyg men svag när betygen är höga. 
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Tilläggsfrågor 

Rapport till Båstads kommw1 
om medarbetarwidersökning 

år 2019 

Tre frågor ställdes enbart till Båstads medarbetare och inte till dem som arbetar i 
Klippans, Svalövs eller Örkelljunga kommuner; Tabellerna 49-51 samt 54. 

Nästa alla är engagerade i sitt arbete och de är aktiva sökare av den information 
och kunskap som behövs i arbetet. 

Påståenden som enbart ställts i Båstad 

Jag är aktiv och söker information och kunskap när 
det behövs i mitt arbete 

Jag är engagerad i mitt arbete 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 I 00 

% 
J 11 5 Stämmer mycket bra il 4 Stämmer ganska bra J 

Påståenden som enbart ställts i Båstad 

Jag är aktiv och söker information och kunskap när 
det behövs i mitt arbete 

Jag är engagerad i mitt arbete 

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

J D Medelinstämmande J 

De som arbetar deltid fick en fråga om de vill arbeta heltid. En av fyra 
deltidsarbetande (26 procent) vill gå upp till heltid. Tre av fyra vill det inte. 
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Om arbetar deltid 
Vill du arbea heltid? 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 
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SKOP 

Trakasserier och mobbning 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Det är 9 procent av medarbetarna som under de senaste 12 månaderna blivit 
utsatta för trakasserier eller mobbning; Tabell 52. 

Kön 

Könsöverskridande 
identitet eller uttryck 

Etnisk tillhörighet 

Religion eller annan 
trosuppfattning 

Funktionsnedsättning 

Sexuell läggning 

Ålder 

Annat 

Minst en av grunderna 

Har de senaste 12 månaderna utsatts för 
trakasserier eller mobbning i arbetet pga ... 

-- .. 

:l 

I 

0 2 3 4 5 6 

j 1:1 Hela kommunen I 
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0 0 
Vald och hot om vald 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Det är 14 procent av medarbetarna som under de senaste 12 månaderna blivit 
utsatta för våld eller hot om våld på sin arbetsplats; Tabell 53. 

Har de senaste 12 månaderna utsatts för 
våld eller hot om våld på din arbetsplats av ... 

Chef 

Arbetskamrat 

Verksamhetens målgrupp 

Minst en av grupperna 

0 2 4 6 8 10 

Hela kommunen I 
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SKOP Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarw1dersökning 

år 2019 

0 
Hallbart medarbetarengagemang, HME 

Sveriges kommuners och landstings mått HME (Hållbart medarbetarengagemang) 
är ett medelvärde av tre delindex med vardera tre delfrågor. Index och delfrågor 
redovisas på en skala mellan 0 och 100. 

HME är 77 bland alla kommunens medarbetare 
Det genomsnittliga HME-index för alla kommunens medarbetare är 77; Tabell 67. 

För alla kommunens medarbetare är: 
• Delindex motivation 78; Tabell 64 
• Delindex ledarskap 76; Tabell 65 

Delindex styrning 78; Tabell 66 

HME - Hållbart Medarbetarengagemang med delindex 

Hål bart 
medarbetarengagemang 

(HME-index) 

·-
~ 77 

Delindex Motivation I 78 

,-
~ 76 .. Delindex Ledarskap 

Delindex Styrning '~ ~ 78 
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Ekonomiskt bistånd  

Klientgrupp 

I Båstad består det vanligaste hushållet, under januari-februari 2019, av en ensamstående man utan 

barn (ca 40 hushåll) efterföljt av ensamstående kvinna utan barn (ca 20 hushåll). Det är dubbelt så 

många hushåll bestående av ensamstående män utan barn än hushåll bestående av ensamstående 

kvinnor utan barn. Därefter följer hushåll bestående av ensamstående kvinna med barn (ca 15 

hushåll). 

Det är i dagsläget en relativt stabil arbetsmarknad där de som är arbetsföra kan få arbete på egen 

hand. De klienter som i dagsläget förekommer inom ekonomiskt bistånd har i huvudsak försvårande 

omständigheter som påverkar deras möjligheter att bli självförsörjande genom arbete. 

När man ser till nuläget så är det två klientkategorier som särskilt utmärkt/utmärker sig. Inte för att 

de är överrepresenterade utan för att de utgör är en märkbar förändring och utmaning.   

Personer med funktionsvariation 

Sedan hösten 2018 har det noterats en ökning av klienter med funktionsvariation av sådan karaktär 

att stödbehov finns via Vård och omsorg (LSS). Det är personer som tidigare haft aktivitetsersättning 

via Försäkringskassan men där Försäkringskassan nu ställer högre krav på att personerna ska prövas 

mot arbetsmarknaden innan de eventuellt kan erhålla sjukersättning. Detta är en klientkategori som 

tidigare funnits men varit ovanligt förekommande.   

Språkhinder 

Det är inte nytt att det finns klienter som har svårighet att lära sig det svenska språket. Däremot har 

det framförts från SFI att det är flera personer som kommer att skrivas ut vid terminens slut eftersom 

de inte gör någon progression. 

 

Utmaningar/möjligheter 

Förändringar hos Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen genomgår i dagsläget en väldigt stor organisationsförändring där reducering av 

personalstyrkan redan påbörjats och antalet kontor i landet troligtvis kommer att minska.  

Vi har i dagsläget ett välfungerande samarbete med Arbetsförmedlingen där vi med gemensamma 

resurser och insatser haft positiva resultat med att få ut människor i egen försörjning. De 

förändringar som pågår hos Arbetsförmedlingen kommer att påverka samarbetet. På vilket vis och i 

vilken utsträckning vet vi inte än men omständigheterna är försvårande.  

Arbetsförmedlingen fokuserar nu på att utveckla de digitala möjligheterna för att personer ska få rätt 

stöd från myndigheten. Digitalisering ställer krav på att enskilda klarar av att hantera digitala verktyg 

vilket vi ser kommer bli utmanande för delar av vår klientgrupp.   

Arbetsförmedlingen har även ändrat sitt arbetssätt kring personer som lämnar etableringen vilket 

kan ge effekten att lägre ersättningar betalas ut från myndigheten. Generellt pågår en åtstramning 

gällande ersättningarna från myndigheten och insats i form av extratjänster har stoppats.  



 
 

FINSAM-projektet ”kundsupport”  

Omtag har skett inom projektet där vi nu kan vänta oss en mer aktivitet i processen och således även 

mer resultat på sikt. Med den klientgrupp vi i dagsläget har, där försvårande omständigheter 

föreligger för att nå egenförsörjning, så är detta förstärkta stöd nödvändigt för att vi ska hitta nya 

vägar framåt inom målgruppen. Samverkan är centralt i detta.  

 

Språkhinder 

Det finns utmaningar i hur vi på bästa sätt ska arbeta med målgruppen för att stärka deras 

möjligheter till egenförsörjning. Utbudet av insatser särskilt riktade till målgruppen är begränsad. 

Det som är positivt är dock att socialsekreterare numera deltar i regelbundna möten med SFI lärare 

och Arbetsförmedlingen. Förhoppningen är att tidigt uppmärksamma eventuella behov och kunna 

bemöta dessa i god tid.  

 

Ekonomi 

För januari-mars 2019 har utbetalning av ekonomiskt bistånd varit lägre än för samma period 2018 

och likaså är antalet hushåll färre.   

Prognosen för 2019 är dock att en ökning av kostnaderna kommer att ske. Detta med hänvisning till 

förändringarna hos Arbetsförmedlingen, se ovan. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse 

mot budget om -600 tkr för helåret 2019.  

Ekonomiskt bistånd, belopp per invånare i kr (0+ år) 

 

(Socialstyrelsens statistikdatabas 2019-04-11) 

 

  

 
2019 

Region  Januari  Februari  Mars 

Riket 87 86 -- 

Båstad 48 46 -- 

Höganäs 43 43 -- 

Klippan 50 49 -- 

Simrishamn 45 57 -- 

Åstorp 95 90 -- 

Ängelholm 40 34 -- 

Örkelljunga 74 84 -- 

Laholm 76 79 -- 
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Ekonomiskt bistånd, Andel vuxna biståndsmottagare av befolkning, båda könen ålder 18-65+  

 
2019 

Region  Januari  Februari  Mars 

Riket 1,4 1,4 -- 

Båstad 0,9 0,9 -- 

Höganäs 0,7 0,7 -- 

Klippan 0,9 1,0 -- 

Simrishamn 0,9 1,1 -- 

Åstorp 1,6 1,5 -- 

Ängelholm 0,7 0,6 -- 

Örkelljunga 1,4 1,4 -- 

Laholm 1,4 1,4 -- 

(Socialstyrelsens statistikdatabas 2019-04-11) 

 

Pågående utvecklingsarbete  

Inom enheten pågår löpande utvecklingsarbete för att effektivisera vårt arbetssätt. 

Uppdatering av riktlinjer pågår med syfte att underlätta för socialsekreterarna att hitta information 

som vägleder dem i arbetet.  

Implementering av strukturerade genomförandeplaner har påbörjats med syftet att skapa ett 

tydligare fokus på framtiden och egenförsörjning tillsammans med klienten. Detta kommer 

underlätta det löpande uppföljningsarbetet och beslutsfattandet. Införandet av genomförandeplaner 

påbörjas initialt mot målgruppen kvinnor.  

Övergripande, inom IoF, sker ett arbete för att uppmärksamma personer som är utsatta för 

hedersrelaterat våld så att tidigare insatser kan ske. Detta omfattar även arbetet med ekonomiskt 

bistånd. 

 

I tjänsten 190411 

Josephine Tegnér 

Vik. Enhetschef 
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