
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Onsdagen den 25 november 2020 

Plats och tid: På distans, kl. 18:30 – Vänligen koppla upp er 18:00  

 

 Ärendemening 

 Upprop 

1.  Val av justeringspersoner 

2.  Godkännande av dagordningen 

3.  Informationsärenden 

Förvaltningen samt kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) informerar om smittspridningen 
av Covid-19.   

4.  Delgivningar 

5.  Beslutslogg 

6.  Begäran om Båstads kommuns ställningstagande om Båstadhems investering i fastigheterna Slammarp 64:3 och 
64:4, Sandbäcksområdet i Förslöv 

7.  Markanvisningstävling, del av Hemmeslöv 5:9 

8.  Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

9.  Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

10.  Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

11.  Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden vakant plats (S) 

12.  Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Linda Smit (S) 

13.  Avsägelse av uppdrag - Anita Bäck (BP) 

 
 
Båstad den 18 november 2020 
 
 
 

Thomas Andersson 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 
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Datum: 2020-11-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000012/2020 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Helena Strid (BP) och Jessica Andersson (S) till justeringspersoner. 
 
2. Utse Bo Wendt (BP) som ersättare. 
 
3. Justeringen äger rum den 24 november 2020 kl. 16:00 på kommunkansliet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. Enligt kom-
munfullmäktiges arbetsordning ska minst en av dessa personer tillhöra oppositionen. För 
dessa personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och juste-
ringspersonerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2020-10-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000013/2020 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium och kanslichef.  
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Datum: 2020-11-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000014/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Förvaltningen samt kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) informerar om 
smittspridningen av Covid-19.   
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
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Datum: 2020-11-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000015/2020 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
Bidragsansökan Grevie GIK, 2020-11-06.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Grevie 2020 10 27 

Till 

Kommunfullmäktige i Båstad kommun 
269 80 Båstad 

Bidragsansökan till Anläggningsavgift Padelhall 

BÅSTADS KOMMUN
Kommunstyrelsen 

2020 �11- 0 6 

Dnr ............................... . 

Dll .................. •••••••••••••••••••••ll 

Undertecknad idrottsförening ansöker om ett bidrag till V A-anläggningsavgiften till vår 
nybyggnation av en inomhushall för padelspel 

Bifogade fakturakopia på 277 375:- från NSV A har vi diskuterat med VD:n på NSV A. 
Vi tycker avgiftssäth1ingen inte är rättvisande på vår VA anslutning, NSVA hänvisar till 
Båstad Kommuns VA taxa tagen av Kommunfullmäktige, därför denna ansökan till Er om ett 
bidrag till kostnaden. 

Vi ansluter till Kommunens VA anläggning: en toalett, en hcp-toalett plus en vattenkran i 
städrummet. 
Dagvattnet kopplas till Kommw1ens dagvattenledning som är i kulvert under vår mark och 
sedan rinner vidare i en bäck ner till havet. 

Vi har alltså inga omklädningsrum eller duschrum, endast 2 toaletter. 

Går detta verkligen att bedömas som 7 lägenheter som taxan NSVA hänvisar till? 
( Bif. taxeföreskrifter ) 
1 eller 2 lägenheter hade varit rimligt, en kostnad på ca 80 000:-. 

Vi har inte ansökt tidigare om bidrag till hallen hos Kommw1en utan erhållit bidrag från 
Arvsfonden, Stiftelsen Gripen och Mats Paulssons stiftelse men måste ändå låna upp ett 
betydande belopp. 
I dessa covid-19 tider så har våra intäkter minskat betydande, stängd loppisbutik i ett antal 
månader och inga intäkter från matcherna mm. 

Grevie GIK Hålarpsvägen 14, 269 62 Grevie 
www.greviegik.se • kansli@greviegik.se 
Org nr 839400-4876 Bg 5601-0622 

KS 000814/2020-907

('i 



Box 2022, 250 02 Helsingborg 

Kundservice: 010-490 97 00 
Webb: www.nsva.se 
E-post: kundservice@nsva.se 

Anmärkning på fakturan ska göras inom 15 dagar 
från fakturadatum. 

FAKTURA 
Fakturadatum 
2020-10-07 

Fakturanummer 
20210622 

Grevie GIK 
Hålarpsvägen 14 
269 62 GREVIE 

Kundnummer 
2034790 

(1 av 1) 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) administrerar pa uppdrag av Båstads kommun (momsreg. nr SE212000094401) 
kommunens fakturering av vatten- och av!oppsavgifter. 

VATTEN/AVLOPP 

Anläggning: 20000460 Hålarpsvägen 14 Grevie HÅLARP 3:31 
Anl.ref: 

ANLÄGGNINGSAVGIFT BOSTADSFASTIGH ET 
Vatten 

Spillvatten 

Dagvatten 

lägenhet 

Boendeenhetsavgift/lågenhetsavgift 

Vid betalning eller förfal!Matum fakwreras dröjsmålsranla enligt gällande rantel;lg och tillkommande avgifter. 

Förfallodatum 
2020-12-07 

Moms•NATw SE56676S.378601 
Innehar F•skalt$1l<lel 

(i)PlusGirot 

Nettobelopp 

221 900,00 

Före kontant inbetalning eller girering 
skall ·inbetalningskortet avskiljas 

Moms 25 % 
55 475,00 

öresutjämning 

0,00 
!BAN SE94 9500 0099 6028 0685 5472 OOR-ilr 
BIC NDEASESS 2021062209 

INBETALNING/ GIRERING 
Till plusgirokonto Avgi~ 

4730902-6 
Betalningsmottagare (endast namn) 

1,00 

1,00 

1,00 

7,00 

st 

st 

st 

lgh 

Summa 
Plm,Glro 473 09 02"6 
Bankgiro 459•5800 

Kassastämpel 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Betalning oss tillhanda 
senast 2020-12-07 

20210622 
OCR-nr 2021062209 

BI2021.04 OSE TIiistånd nr 

Meddelanden till betalningsmottagaren kan 
inte lämnas på denna blankett 

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS 
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT 

Avsändare 

Grevie GIK 
Hålarpsvägen 14 
26962 GREVIE 

Eget konton, vid girering 

6elopp (får inte ändras) 

Svenska kronor öre 

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS 
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT 

221 900,00 

277 375,00 

2021062209 # 277375 00 2 > 47309026#14# 



Båstad kommun 
Taxa år 2020 

Anläggningsavgift för 
Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 

Gäller fr o m 2020-01-0 l 

F . h ast12 ets- oc :e;areuppg1 ter hä 'f 
Fastighetsbete-0kning I Fastighets gatuadress, postadress och ort 

Hålarp 3:31 Hålarpsvägen 14, 26962, Grevie 
Fastighetsägare Pcrsonnr / Oq;anisationsnr 

Grevie Bygdegård 8394002938 
Fastighetsägarens fakturaadress Telefon 

Hålarpsvägen 14, 26962, Grevie 073--6255485 
Avgift avser 

Nybyggnad Vatten (V) X NSV As projektnr 

Tillbyggnad X Spillvatten (S) X Kommunens projektnr 

Bef. byggnad Dagvatten (D) X Kommunens aktivitet 

Anl.kat: 824 Fastighetsäg. referens 

Avgiftsberäkning V=Vatten, S==Spillvatten och D=Dagvatten 

Exkl moms lnkl moms 

Servisledning V/S/D st a 38 700,00 48 375,00 kr 

Servisledning 2 st av ovanst st a 32 895,00 41 118,75 kr 

Servisledning 1 st av ovanst. stå 27 090,00 33 862,50 kr 

Förbindelsepunkt V/S/D stå 27 100,00 33 875,00 kr 

Förbindelsepunkt V stå 8 130,00 10 162,50 kr 

Förbindelsepunkt s stå 13 550,00 16 937,50 kr 
Förbindelsepunkt Df stå 5 420,00 6 775,00 kr 
Tomtyteavgiftlm2 

V/S/D stå 43,20 54,00 kr 

Tomtyteavgift/m2 
V stå 12,96 16,20 kr 

Tomtyteavgift/m2 s stå 21,60 27,00 kr 
Tomtyteavgift/m2 

Dg st a 8,64 10,80 kr 

Lägenhetsavgift V/S/D 7 stå 31 700,00 39 625,00 kr 

Lägenhetsavgift V stå 9 510,00 11 887,50 kr 

Lägenhetsavgift s stå 15 850,00 19 812,50 kr 

Lågenhetsavgift Dg stå 6 340,00 7 925,00 kr 

Grundavgift för Df utan FP Df st a 11 225,00 14 031,25 kr 

Summa 

OBS Anslutning får ej ske förrän avgf{len är betald. 

Datum 2020·09-25 Sign 

Ärende nr. 
174654 

Handläggare 

Anton Persson 

12190 
5202 

292 

Belopp (kronor) 

Exkl moms Inkl moms 

0100 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

221 900,00 277 375100 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2ll 900,00 277'375,00 



X 

I dessa taxeföresk.rifter avses med: 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande efler huvudsakligen är bebyggd eler enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, dvs småhus och flerfamiljshus. 
Fas tig het som utestutande etter huvudsakligen är bebyggd eller enligt bevijat bygglov 
avses att bebyggas med kolonistugor jämställs med bostadsfastighet. 

Beträffande amäggningsavgifter jämstäHs även fastighet som uteslutande eller hlM.Jd.. 
sakligen är bebyggd, eller enligt bevitjat bygglov avses att bebyggasf för vissa andra 
ändamät där lokalytan är det viktigaste sett frän användarsynpunkt med bostadsfastig
het 

nader är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningsk>kaler 

Hotell Restauranger Lager 

Industri Utbildning Sjukvård 

Annan futighet: fastighet som uteslutande eller huwdsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamåt och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaijpfan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts~ 
Boendeenhd: ett etler flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet. 
dir begreppet boendeenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad. räknas varje påbör
jat 15()..taJ kvadratmeter (m2) bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som 
en Boendeenhet 
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Datum: 2020-11-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000016/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en beslutslogg. Loggen 
innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som bordlagts eller återremitterats. 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen och samråd sker med förvaltning-
en innan den skickas ut till sammanträdet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
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   Uppdaterad: 2020-11-18 
   Dnr: KS 000408/2019-900 
 

 

  1(1) 

 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2020-10-05 727/20 Solceller (BP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Vinter 2021 

2020-05-14 316/20 Utöka dialogen i Tillväxtrådet (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Vinter 2021 

2020-05-12 313/20 Äldreombudsman till Båstads kommun (BP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Vinter 2021 

 

 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2020-09-01 615/20 Medborgarförslag - Solcellspark mellan Förslövs station och 

Åkagårdens golfklubb 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisat och handläggning pågår. Dec 2020 

2020-06-29 486/20 Tillägg till skötselföreskrifter för livräddarutrustning Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisat och handläggning pågår. Vinter 2021 

2020-06-29 484/20 Renhållning Stora Hults strand Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisat och handläggning pågår. Vinter 2021 

2020-06-29 483/20 Aktuell och korrekt kommunal information på sociala medier 

och skyltar 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisat och handläggning pågår. Vinter 2021 

2020-03-23 208/20 Brukarrevision av socialförvaltningen Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisat och handläggning pågår. Vinter 2021 

 

Bordläggningar/återremisser  

Upprättat Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

      

 

il1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-11-11 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 239  Dnr KS 000761/2020 - 905 

Begäran om Båstads kommuns ställningstagande om Båstadhems 
investering i fastigheterna Slammarp 64:3  
och 64:4, Sandbäcksområdet i Förslöv 

 
Beskrivning av ärendet Båstadhem AB har genomfört utredningar samt genomlysning av fastigheterna 

Slammarp 64:3 och 64:4 vilka har visat på att en större renovering, 
standardhöjning och modernisering av fastigheterna behöver göras. Bolaget 
har upphandlat leverantör och investeringsvolymen för båda fastigheterna 
uppgår till 98 mkr som fördelas under renoveringstiden 2021-2023. 
Finansieringen planeras att till störst del ske genom det egna kassaflödet med 
eventuell kortvarig upplåning som i så fall ryms inom befintlig borgensram.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-11-03,  

med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens förslag Båstads kommun ställer sig positiv till Båstadhems AB:s begäran om 

investering i fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4. 
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner och Båstadhems VD Lisbeth Nilsson föredrar 

ärendet. 
 
Yrkande Kerstin Gustafsson (M), Birgitte Dahlin (L) och Ingela Stefansson (S): Bifall med 

följande tillägg: Finansiering av investeringen är planerad att till största delen 
ske med bolagets eget kassaflöde med eventuell kortvarig upplåning inom 
befintligt borgenslån. 

 
Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit detta yrkande.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Båstads kommun ställer sig positiv till Båstadhems AB:s begäran om 
investering i fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4. 

2.  Finansiering av investeringen är planerad att till största delen ske med 
bolagets eget kassaflöde med eventuell kortvarig upplåning inom befintligt 
borgenslån.  
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Datum: 2020-11-03 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000761/2020-905 
 

 

Yttrande till begäran om ställningstagande om Båstadhems investering i fas-
tigheterna Slammarp 64:3 och 64:4, Sandbäcksområdet i Förslöv 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
Båstads kommun ställer sig positiv till Båstadhems AB:s begäran om investering i  
fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstadhem AB har i enlighet med §5 i bolagsordningen för Båstadhem AB samt punkt 4 i  
Ägardirektivför Båstadhem AB begärt Båstads kommuns ställningstagande inför bolagets  
investering i fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4. I bolagsordningen §5 står ”Innan beslut  
tas i ärende av principiell betydelse eller av annars av större vikt, ska bolaget bereda  
kommunfullmäktige i Båstads kommun möjlighet att ta ställning i ärendet.” 
 
Bakgrund 
Båstadhem AB har genomfört utredningar samt genomlysning av fastigheterna Slammarp 64:3 
och 64:4 vilka har visat på att en större renovering, standardhöjning och modernisering av 
fastigheterna behöver göras. Bolaget har upphandlat leverantör och investeringsvolymen för 
båda fastigheterna uppgår till 98 mkr som fördelas under renoveringstiden 2021-2023. Finan-
sieringen planeras att till störst del ske genom det egna kassaflödet med eventuell kortvarig 
upplåning som i så fall ryms inom befintlig borgensram.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
I beräkning av kommunens låneutrymme tar lånegivare hänsyn till kommunkoncernen där 
även Båstdahem ingår. Kommunkoncernen har i dagläget hög andel lån per invånare och 
börjar närma sig gränsen för det  utrymme kommunen får låna hos sin nuvarande lånegivare 
Kommuninvest. Denna gränsen kan utökats vilket många expansiva kommuner och kommuner 
i kommungruppen landsbygdskommun med besöksnäring har gjort. Båstads kommun tillhör 
den här kommungruppen. Kommuninvest ser i nuläget inga problem med att utöka 
låneturymmet. Båstadhem gör bedömningen att man kan lösa majoriteten av finansieringen 
själva utan att behöva ta upp nya lån. Det är viktigt att eventeulla nya lån som Båstadhem tar är 
kortiktiga och att de amorteras av på kort sikt för att inte belasta kommmunkoncernens 
låneutrymme mer. 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
 
  

[IT.J BÅSTADS 
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Beslutet ska expedieras till: 
Båstadhem AB 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Begäran om Båstads kommuns ställningstagande om Båstadhems investering i fastigheterna 
Slammarp 64:3och 64:4, Sandbäcksområdet i Förslöv 
 
Samråd har skett med: 
Lisbeth Nilsson, Båstadhem AB 



SYU JGU 
AllMlflHYTf.l 

..(sASTADHEM 
... ett bättre sätt att bo 

BÅSTADS KOMMUN 
l<omrnuns:yrelsen 

Till 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Båstads kommun 

2020 -10- 1 5 
Dnr.k.S.0.0.0.J:.f?.J/ . 
..... .. i.o.. o .. -:-.. tos.: .. 

Begäran om Båstads kommuns ställningstagande om Båstadhems investering i fastigheterna 
Slammarp 64:3 och 64:4, Sandbäcksområdet i Förslöv. 

I enlighet med §5, Bolagsordning för Båstadhem AB samt punkt 4 i Ägardirektiv för 
Båstadhem AB, begär Båstadhem härmed om Båstads kommuns ställningstagande inför 
bolagets investering i rubricerade fastigheter. 

Efter genomlysning och utredningar har Båstadhem AB kommit fram till att området är i 
stort behov av renovering, standardhöjning och modernisering. 

Upphandling har gjorts och investeringsvolymen för båda fastigheterna är 98 Mkr som 
fördelas under renoveringstiden som är planerad till 2-3 år från början 2021. 

Finansiering av investeringen är planerad att till största delen ske med bolagets eget 
kassaflöde med eventuell kortvarig upplåning inom befintlig borgensram. 

Båstad 2020-10-15 

1:3...&n i sa~~s ordförande Birgitte Dahlin 
VD 
Båstadhem AB 

BÅSTADHEM AB Fridhemsv. 7 A 
Org.nr. 556527-7059 269 31 Båstad 

Telefon 
0431 750 30 

Bankgiro 
650 - 8428 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-11-11 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 243  Dnr KS 000653/2020 - 200 

Markanvisningstävling, del av Hemmeslöv 5:9 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun äger mark som genom detaljplan prövats lämplig för 

verksamheter i form av detaljhandel, kontor mm. Det 11 000 kvm stora 
markområdet är beläget mellan Inre kustvägen och järnvägen, strax intill entré 
Båstad och utgör en del av fastigheten Hemmeslöv 5:9. Markområdet är en 
viktig tillgång för Båstads kommun och den byggnation som uppförs här ska 
hålla en hög arkitektonisk nivå och harmonisera med övrig bebyggelse längs 
Inre Kustvägen. Detaljplanen medger många möjligheter till användning av 
marken och byggrätten är väl tilltagen.  

 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-10-12, 
med tillhörande bilaga. 

 

Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Godkänna upprättat förslag till inbjudan till markanvisningstävling för  

del av fastigheten Hemmeslöv 5:9. 
2. Lämna Teknik och service i uppdrag att starta och genomföra tävlingen,  
i enlighet med inbjudan till markanvisningstävling. 
3. Godkänna föreslaget markpris om 350 kr/kvm. 

 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 
 

Yrkande Ingela Stefansson (S) och Birgitte Dahlin (L): Bifall med följande tillägg: 
Förvaltningen ges mandat att vid behov ändra datumet för 
markanvisningstävlingen. 

 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detta yrkande.  

 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1.  Godkänna upprättat förslag till inbjudan till markanvisningstävling för  
del av fastigheten Hemmeslöv 5:9. 

2.  Lämna Teknik och service i uppdrag att starta och genomföra tävlingen,  
i enlighet med inbjudan till markanvisningstävling. 

3.  Förvaltningen ges mandat att vid behov ändra datumet för 
markanvisningstävlingen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1.  Godkänna föreslaget markpris om 350 kr/kvm.  
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Datum: 2020-09-25 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000653/2020 – 200 
 
 

Markanvisningstävling, del av Hemmeslöv 5:9 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Godkänna upprättat förslag till inbjudan till markanvisningstävling för del av fastigheten 
Hemmeslöv 5:9. 
 
2. Lämna teknik och service i uppdrag att starta och genomföra tävlingen, i enlighet med inbju-
dan till markanvisningstävling. 
 
3. Godkänna föreslaget markpris om 350 kr/kvm. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun äger mark som genom detaljplan prövats lämplig för verksamheter i form av 
detaljhandel, kontor mm. Det 11 000 kvm stora markområdet är beläget mellan Inre kustvägen 
och järnvägen, strax intill entré Båstad och utgör en del av fastigheten Hemmeslöv 5:9. 
 
Markområdet är en viktig tillgång för Båstads kommun och den byggnation som uppförs här 
ska hålla en hög arkitektonisk nivå och harmonisera med övrig bebyggelse längs Inre 
Kustvägen. Detaljplanen medger många möjligehter till användning av marken och byggrätten 
är väl tilltagen.     
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För att på bästa sätt tillvarata markområdets potential och kommunens ambitioner föreslår 
teknik och service att en markanvisningstävling genomförs. Markanvisningstävlingen ger 
kommunen möjlighet att påverka utveckling av platsen genom att tydligt kommunicera vad 
som förväntas av den som vill tävla om, och ha förutsättningar att vinna, option till marken.  
 
Avseende önskad användning av markområdet har några förslag till utveckling redan tidigare 
behandlats inom kommunen, varav ett resulterade i ett optionsavtal. Kommunens tidigare 
ställningstagande kan konkretiseras till en inriktning;  

- den byggrätt som detaljplanen medger ska nyttjas väl  
- tilltänkt byggnation ska möjliggöra etablering av flera olika verksamheter/ändamål för 

att säkerställa en långsiktigt hållbar användning av området.  
Båstads kommun har inte analyserat vilka verksamheter/ändamål som kan vara lämpliga att 
etablera på platsen varför teknik och service föreslår att kommunen ger intressenterna 
oinskränkt utrymme att själva undersöka och redogöra för vilka verksamheter/ändamål som 
tillsammans kan utgöra en fungerande helhet.  
 
Teknik och service har tillsammans med avdelningen för samhällsbyggnad och kommunens 
företagslots arbetat fram ett förslag till inbjudan till markanvisningstävling.   
Markanvisningstävlingen föreslås offentliggöras genom mail till kommunens intressenter, 
genom en annons i Byggvärlden och genom kommunens andra kommunikationskanaler. 
Tävlingen förslås startas i oktober 2020 och avslutas i februari 2021, varpå inkomna 
tävlingsbidrag utvärderas av tjänstemannajury. Tilldelningsbeslut tags i sedvanlig ordning av 
kommunstyrelsen.  
 
I inbjudan till markanvisningstävling delges intressenterna att priset för marken är 350 
kronor/kvm. Marken är genom tidigare beslut i kommunfullmäktige prissatt till 225 
kronor/kvm, utefter en självkostnadsprincip. 
Kommunfullmäktige har genom flertalet separata beslut om försäljning av kommunala 
fastigheter, exempelvis Båstad Hemmeslöv 5:56, följt förvaltningens rekommendation att  
överlåta kommunal mark till marknadsmässiga priser.  
Förslagen prissättning om 350 kronor/kvm är motiverad utifrån markområdets läge och 
byggbarhet.  

 
Bakgrund 
Detaljplan för området vann laga kraft den 8 november 2019. Området har titigare varit 
anvisat till MIMS invest AB som tillsammans med COOP hade för avsikt att etablera sig på 
platsen. Anvisningen resulterade inte i försäljning. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Förevarande förslag till beslut ger kommunen möjlighet att inbringa en mängd goda förslag till 
användning av platsen och tillfälle att finna en framtida samarbetspart/köpare till 
markområdet.   
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut genererar en kostnd för annonsering i byggvärlden om 10 500 
kronor. Kostnaden förs på exploateringsprojekt 8018.  Teknik och service anser denna kostnad 
befogad då byggvälden är en välrenommerad branschtidning som når intressenter vi genom 
egna kanaler inte får kontakt med.  
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Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
1. Avdelningen för samhällsbyggnad 
2. Företagslots, Pathricia Hansson 
3. NSVA, Fredrik Jönsson 
4. Södra Hallands Kraft 
5. Trafikverket, Jan-Fredrik Wahlin 
6. Ekonomikontoret, Elisabet Edner 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till inbjudan till markanvisningstävling för del av Hemmeslöv 5:9 
 
Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad, företagslots, NSVA, Trafikverket 
 
 



INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING

ENTRÉ BÅSTAD ETAPP 3

2020-10-29

BÅSTADS 
KOMMUN

... ett bi 



   Inbjudan
Vill ni genomföra ett av de mest spännande fastig-
hetsprojekten i Båstads kommun? Båstad är ett av 
Sveriges absolut starkaste besöksmål med närhet till 
både Göteborg, Malmö och Köpenhamn.  Nu  finns 
möjlighet  att  bygga  i  ett  av  kommunens  mest   
attraktiva och expansiva områden.

Markområdet har ett unikt läge med närhet till både 
E6:an och Båstads nya tågstation. I anslutning till 
området kommer också cirka 2500 bostäder och 
lokaler för centrumverksamhet att byggas fram till 
2030.

Som  en  del  av  genomförandet  av  Vision 2030 
utlyser Båstads kommun härigenom en markanvis-
ningstävling för Entré Båstad, etapp 3. Markanvis-
ningsområdet har en generös byggrätt och möjliggör 
olika slags användningar, som till exempel verksam-
het, detaljhandel samt kontor. Det markanvisade om-
rådet är ungefär 11 000 kvm stort och är placerat i 
anslutning till Båstads främsta infart. 

Tävlingen är öppen för intressenter som har  god  
förmåga att genomföra projekt enligt de förutsätt-
ningar som presenteras i inbjudan. Som intressent 
är du mån om att vara en del av helheten och din 
föreslagna verksamhet kommer att komplettera och 
stärka Båstads redan blomstrande näringsliv.

Tävlingsförslagen ska  vara  kommunen  tillhanda  
senast den 5 mars, 2021, kl. 12.00

Varmt  välkommen  att  bli  en  del  av framtidens 
Båstad.

Vi ser fram emot att ta del av ert bidrag!

Båstads kommuns vision 2030

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang.

Båstad i Sverige

BÅSTAD

Göteborg

Malmö
Köpenhamn

Halmstad

E6 E4

Västkustbanan

Karlskrona

E22

Jönköping



Entré Båstad

Petersberg
Inre Kustvägen

Hallandsvägen
VästkustbananMarkanvisnings-

område



   Området, läget och kommunikation
Det ungefär 11 000 m2 stora markområdet som tävlas ut har ett unikt läge i Båstad precis vid infarten till 
samhället, i direkt anslutning till både Inre Kustvägen och Hallandsvägen. Markområdets läge ser du nedan. 

Hallandsvägen  förbinder  centrala  Båstad  med E6  i  öster. Hallandsvägen  är  vältrafikerad  året  runt,  års-
dygnstrafiken är ca 8 300 fordon och under sommarhalvåret trafikeras vägen av uppemot 20 000 fordon per 
dygn.

Inre Kustvägen är en ny och viktig länk mellan det ”gamla Båstad” och det nya som växer upp runt Båstads nya 
station. Inre Kustvägen förbinder även ett omfattande exploateringsområde i Laholms kommun till Båstad. 
Inre Kustvägen är för närvarande relativt lågtrafikerad, med färre än 2 000 fordon per dygn. Båstads kommun 
bedömer dock att trafiken kommer att öka väsentligt i takt med att påbörjad bostadsexploatering i anslutning 
till Inre Kustvägen färdigställs. 

Översiktskarta

FB-webb östra karup o båstad

0m 400m 800m

Inre KustvägenHemmeslöv

Tuvelyckan

Petersberg

Östra Karup

Mot Båstads 
centrum

Laholms kommun
Allarp

Västkustbanan

Hallandsvägen

E6

Markområdets läge

Entré Båstad

Det är lätt att ta sig med allmänna kommunikationsmedel till platsen, eller varför inte med cykel eller till fots? 
Båstads järnvägsstation ligger ca 1000 m väster om tävlingsområdet. Markanvisningsområdet trafikeras av 3 
olika busslinjer.

Länk till film: www.Bastad.se/film-markanvisning-entrebastad
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   Båstad växer i anknytning till det anvisade området
Båstads kommuns nyligen antagna översiktsplan, ÖP2030, har ett starkt fokus på hållbarhet och goda livs-
miljöer. Vi vill utveckla våra samhällen långsiktigt, vilket kan innebära att samtidigt både nyttja och värna 
våra unika värden. Genom vår översiktsplan vill vi skapa förutsättningar för företagare och entreprenörer 
att utveckla sina idéer och verksamheter. Samtidigt ska en hållbar ortsutveckling främjas som möjliggör fler 
mänskliga möten. En tätare bebyggelse skapar förutsättningar för goda gång- och cykelmiljöer och mindre 
bilberoende.  På  sikt  ser  vi hur Hemmeslöv, stationsområdet och området vid Entré Båstad blir allt mer 
sammanlänkade. Här finns förutsättningar för vardagsmotion, ett minskat bilberoende och attraktiva platser 
att vistas på.

Datum:  2020-09-22
Skala:  1:10000

200 m

Översiktskarta - Båstads och Laholms kommuns översiktsplaner

Inre KustvägenHemmeslöv
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Markområdets läge

Entré Båstad



Pågående detaljplaner samt utbyggnader
I Båstad pågår planläggning och utbyggnad av flera nya områden i anslutning till Båstads nya station samt 
Entré Båstad.

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av några detaljplaner:

1. del av Hemmeslöv 6:2 m.fl. fastigheter, Petersberg, i Båstad

Syftet  med  detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering av blandad bebyggelse i form av till 
exempel centrumverksamheter, parkering, bostäder, skola samt befästa naturmark längs Stensån och intill 
Hemmeslövssjön  inom  planområdet. Området  har  en  för  Båstad sett hög exploateringsgrad. Cirka 300 
bostäder kommer att byggas här till år 2030. Planerad byggstart är 2022/2023.

2. del av Hemmeslöv 5:14 m.fl. fastigheter, Tuvelyckan etapp 1, i Båstad

Detaljplanen  fick  laga  kraft  den  7  juni 2016 och möjliggör en blandstad med olika funktioner såsom till 
exempel bostäder, centrumverksamhet, förskola och vård. Cirka 320-350 bostäder kommer att byggas här 
fram till år 2030. Bebyggelsen är under uppförande.

Översiktskarta

FB-webb östra karup o båstad

0m 400m 800m

Hemmeslöv Tuvelyckan

Petersberg
Mot Båstads 
centrum

Västkustbanan

Hallandsvägen

Markanvisnings-
områdets läge

Entré Båstad

Inre Kustvägen

1.

5.

3.
4.

2.

4.

/ 

./-

\ 

\ 

/ 

/,j 

> / • ~ 
' M 

·t; .. 

~ / , 

~ ®- - \- ~ " ~, ~ 
i~ ~-,- , . ~t )j ,,,'Z I 1 ' • 1 ~ R1!~ n L,-h~n \- I / __,__-=--=.J\, L - ~ j - ;: =f1 .... 



Markanvisningsområdet - vy från väst

Markanvisnings-
område

1.

5.

2,3, 4.

1.

Centrumverksamhet
Bostäder
P-hus

Entré Båstad

Bostäder

Skola och/eller 
bostäder

Petersberg

H
allandsvägen

Västkustbanan

Inre Kustvägen

Tuvelyckan

Stensån

3. del av Hemmeslöv 5:14 m.fl. fastigheter, Tuvelyckan etapp 2 (område B & C), i Båstad

Huvudsyftet  med  detaljplanen är att möjliggöra och skapa en blandstad med olika funktioner såsom till 
exempel bostäder, centrumverksamhet, vård, förskola, parkering, rekreation, kulturnaturområde etc för att 
därmed skapa ett levande och tryggt område. Cirka 550 bostäder kommer att byggas här fram till år 2030. 
Förväntad byggstart är 2023/2024.

4. del av Hemmeslöv 5:14 m.fl. fastigheter, Tuvelyckan etapp 2 (område A), i Båstad

Huvudsyftet med detaljplanen är  att möjliggöra   för   byggnation   av   verksamheter   som   fungerar   buller-
dämpande för bakomliggande bostäder och även ger ett estetiskt tilltalande  uttryck.  Detaljplanen (som ej 
ännu  har  vunnit  laga kraft)  avses  möjliggöra  verksamheter  i  olika  former  med  begränsad   omgivningspå-
verkan. Detaljplanen ska också möjliggöra byggnation av ett parkeringshus med inslag av handel i anslutning 
till stationshuset.  Den  planerade byggstarten för verksamheter norr om stationen är år 2023. Byggstart för 
parkeringshus är inte planerad ännu. 

5.  del av Hemmeslöv 5:9, Entré Båstad etapp 2, i Båstad

Huvudsyftet  med  detaljplanen  är att skapa ny verksamhetsmark i anslutning till Entré Båstad (etapp 1). 
Området  kommer  att  innehålla  mindre  tomter  med  begränsad  byggrätt  som troligen tilltalar mindre 
verksamheter kopplade till service eller tillverkning snarare än handel. Planerad byggstart 2022/2023.
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  Övergripande förutsättningar och information
Båstads  kommun har höga ambitioner  för markområdet  vilket  innebär  krav  på  byggnadernas   utformning 
och  exteriör.  Kommunen  vill  att  den  nya  bebyggelsen  anpassas  till  befintlig  och  planerad   bebyggelse 
längs Inre Kustvägen både gällande färgsättning och ljussättning. Inom  fastigheten  ska  även  en  trädallé  
längs Inre Kustvägen anläggas.

Inspirationsbild - 2M2, längs Inre Kustvägen,  
beräknad byggstart våren 2021

Inspirationsbild - befintlig byggnation, Beslag & Design, 
längs Inre Kustvägen

Inspirationsbild -  Padelhall längs 
Inre Kustvägen, beräknas klar höst 2020

Viktigt är också att man från den kommunala gång- och cykelvägen som angör markområdet kan färdas på ett 
skyddat sätt till tänkta byggnader.

Kommunen är angelägen om att föreslagen byggnation rymmer verksamheter som snarare kompletterar 
befintliga än konkurrerar med dem. För en långsiktig hållbarhet ser kommunen att föreslagen byggnation 
innehåller en mix av verksamheter/ändamål. Du som intressent måste därför framför allt skapa dig en god 
uppfattning  om  Båstads  näringsliv  men  även  inhämta  information  om  vilka  verksamheter som finns 
etablerade i regionen, utanför kommunens gränser.  

Det markanvisade området bär en generös byggrätt och kommunen vill att den tillvaratas på bästa tänkbara 
vis. 

Intill området ifråga har kommunen avsatt ett område för byggnation av en drivmedelsstation. Inom detta 
område  kan  även  etablering  av  en  mindre  matservering  bli  aktuell.  Området  har  markerats med X i 
detaljplanen på följande sida. 



191009

191108

KS

1692

Utdrag ur plankarta 1692, laga kraft 2019-11-08, ej skalenlig

se  även länk: http://bastad.engelholm.se/Filer/Bastad/Planer/1692.pdf

X.

In/utfart

Möjlighet 
till mindre 
in/utfart

Markanvisnings-
område

Markområdet  är  planlagt.  Gällande  detaljplan  för  markområdet  är  1692  - Detaljplan  för   Hemmeslöv 5:9 
m.fl.  (f.d. 6:2) i Hemmeslöv,  Båstads  kommun.  Sammanfattningsvis  möjliggör  detaljplanen  olika  slags  an-
vändningar såsom detaljhandel, kontor och verksamher till en högsta nockhöjd om 16 meter inom mark som 
ej är prickad. Markanvisningsområdet omfattas även av utformnings- och utförandebestämmelser angående 
skyltars placering, lägsta golvhöjd och säkerhetsåtgärder med anledning av närheten till farligt godslederna 
Västkustbanan och Hallandsvägen. Se plankarta 1692 för mer detaljerad beskrivning.

Detaljplan i digitalt format finns att tillgå via Båstads kommuns hemsida:
http://bastad.engelholm.se/Filer/Bastad/Planer/1692.pdf

Anslutning  till  kommunalt  VA  kan ske  från  två  olika  anslutningspunkter.  Information  om  höjd  på  led-
ningar och principer för dagvattenfördröjning lämnas på förfrågan av kommunens driftsbolag NSVA (Nord-
västra Skånes Vatten och Avlopp AB).

Prissättningen på marken som anvisas är 350 kr/m2. 

Byggnation ska påbörjas senast 18 månader efter att markanvisningsavtal upprättats. Köpeavtal tecknas när 
bygglov sökts och erhållits för tilltänkt byggnation. 

Kommunen bekostar avstyckning. Bildande av gemensamhetsanläggning för infart och andra gemensamma 
anordningar ombesörjs och bekostas av tillträdande, berörda fastighetsägare. 
Underlag i form av bland annat detaljplan, grundkarta och geoteknisk utredning finns på Båstads kommuns 
hemsida: www. Bastad.se/markanvisning-entrebastad
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  Detta ska ditt tävlingsförslag innehålla

  

• Beskrivning av tilltänkt byggnation ur ett 
kretsloppsperspektiv. 

• Representativa fasader och  sektioner av 
byggnader (A3, PDF).

• Vy / perspektiv-bild över föreslagen 
bebyggelse inom området från entrén till 
Inre kusvägen och längs Inre Kustvägen 
(A3, PDF).

• SketchUp-modell över aktuellt  område i 
enkel vit volymskiss där våningsantalen 
är markerade, utan materialtexturer (skp-
f il).

• Uppgifter om inlämnare av förslag: Bolag, 
organisationsnummer, kontaktperson och 
kontaktuppgifter. 

• Registreringsbevis, högst 3 månader 
gammalt.

PM Projektförslag (A3, PDF, skp-fil)
• Hur  passar ditt förslag  ett   framtida   

”näringslivs-Båstad”? En marknadsanalys.

• Hur bidrar ditt förslag till en positiv 
utveckling av Båstad ur ett hållbarhets-
perspektiv? Ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt. 

• Samarbetspartners  och/eller hyresgäs-
ter. Det  är  viktigt  att  samarbeten har 
konkretiserats för att säkerställa genom-
förandet. 

• Beräkning av tillvaratagen BTA.

• Förenlighet med gällande detaljplan.

• Hur  dagvatten  ska  fördröjas  inom mark-
anvisningsområdet.

• Anläggningar  inom  markanvisningsom-
rådet, avsedda för fotgängare och cyklister.

• Hur  området  angörs  av  bilister  och 
transportfordon.
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   Markanvisningsprocessen

1. Inbjudan till markanvisningstävling godkänns av  kommunstyrelsen och tävlingen   
 påbörjas i november 2020. 

2. Tävlingen är öppen för deltagande till och med 2021-03-05. 

3. Inkomna förslag utvärderas av tjänstemannajury under mars 2021.

4. Vinnare utses av kommunstyrelsen i april/maj 2021. 

5. Vinnare erbjuds att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun. Maj 2021.

6. Köpeavtal tecknas när kommunens avtalspart sökt och erhållit bygglov för    
 byggnation. Oktober 2021.

Vi vill lära oss!
Ett slutmöte kommer att arrangeras när byggnaden är färdig och kombineras i tid och plats 
med det formella slutsamrådet enligt PBL. Syftet med det förlängda mötet är att gemensamt 
utvärdera processen och vad den resulterat i. 

Har båda parter levererat enligt intentioner och avtal? Hur har samarbetet gått? Kan vi ge 
varandra goda referenser?

Petersberg
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n

Båstads 
hamn



   
   Förbehåll

Båstads kommun förbehåller sig rätten att 
besluta vilket förslag som bäst passar det 
markanvisade området och att inhämta 
referenser om tävlande vad gäller tidigare 
projekt och solvens.

Inlämning
Utformningsförslag ska vara Båstads 
 kommun  tillhanda  senast  2021-03-05,   
kl 12.00. 

Tävlingsförslag ska sändas till:

Bastads.kommun@bastad.se

   
   Frågor

Vid eventuella frågor kontakta:

Susanna Almqvist, exploaterings ingenjör, 
Olof Selldén, planchef eller Camilla Nermark, 
planarkitekt, Båstads kommun

Frågor till NSVA: Fredrik Jönsson, gruppchef 
exploatering

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

Fredrik
E-post: fredrik.jonsson@nsva.se
Telefonnummer: 010 - 495 87 70

Tävlingsförslag ska 

vara kommunen

tillhanda senast 

2021-03-05, 

kl 12.00
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KS § 251  Dnr KS 000775/2020 - 900 

Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten  
och Avlopp AB (NSVA) 

 
Beskrivning av ärendet Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten 

och Avlopp AB (NSVA). Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det 
bolagsstämma som fattar beslut om nya delägare i NSVA efter att delägarnas 
fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning. I § 11 anges att NSVA 
skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att detta 
bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga delägare. Beslut härom 
fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson 2020-10-15, med 

tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens förslag 1. Förklara sig inte ha något att erinra mot att Örkelljunga kommun går in  

som delägare i NSVA AB. 
2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna reviderat 
Aktieägaravtal, bilaga till tjänsteskrivelsen. 
3. Ge ombudet för Båstads kommuns aktier som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun erbjuds 
delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet. 

 
Yrkande Birgitte Dahlin (L), Bo Wendt (BP) och Kerstin Gustafsson (M):  

Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Förklara sig inte ha något att erinra mot att Örkelljunga kommun går in  
som delägare i NSVA AB. 

2.  Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna reviderat 
Aktieägaravtal, bilaga till tjänsteskrivelsen. 

3.  Ge ombudet för Båstads kommuns aktier som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun erbjuds 
delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet.  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-10-15 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000775/2020 – 900 
 
 

Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Förklara sig inte ha något att erinra mot att Örkelljunga kommun går in som delägare i NSVA 
AB. 
 
2. Ge kommunstyrelsen ordförande i uppdrag att teckna reviderat Aktieägaravtal, bilaga till 
denna tjänsteskrivelse. 
 
3. Ge ombudet för Båstads kommuns aktier som instruktion att vid extra bolagsstämma i NSVA 
AB rösta för att Örkelljunga kommun erbjuds delägarskap i bolaget på de villkor som redovi-
sats i ärendet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
(NSVA).  
 
Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut om nya delägare i 
NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning.  
 
I § 11 anges att NSVA skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att 
detta bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga delägare. Beslut härom fattas av 
bolagsstämma, efter beredning i styrelsen. 
 

Aktuellt 
Följande villkor erbjuds Örkelljunga kommun för att kunna antas som ny delägare i NSVA: 
 
1. Örkelljunga kommun köper nyemitterade aktier i NSVA för en (1) miljon kronor. Örkelljunga 
kommun har företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Teckning av aktierna ska ske senast 
2021-03-15 och betalning av aktierna ska ske senast 2021-03-31. De nya aktierna berättigar 
till andel i vinst från och med nästkommande räkenskapsår. 
 
2. Befintligt aktieägaravtal för NSVA revideras i följande delar: 
- Örkelljunga kommun blir ny part och delägare i NSVA. 
- Samtliga sju kommuner har ett aktieägande med 1/8 * 100 % per delägare. 
- Bilaga A i aktieägaravtalet; Perstorp läggs till i aktiefördelningen med 1000 aktier à 1000 
kronor vilket medför att nytt totalt aktiekapital blir 8 miljoner kronor. Nytt avtal upprättas i 
åtta (8) exemplar. 
 
3. Örkelljunga kommun betalar sin andel av startkostnaden för NSVA med 229 316 kronor. 
Beloppet fördelas och återbetalas till nuvarande delägare. 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och 
få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. 
Ett delägande av NSVA för Örkelljunga kommun är helt i linje med detta syfte. 
 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till Aktieägaravtal för Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB inkl bilaga A, daterad 
2020-10-02 
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AKTIEÄGARAVTAL 

 

Mellan Bjuvs kommun, Båstad kommun, Helsingborgs stad, Landskrona stad, Perstorps kommun, 

Svalövs kommun, Åstorps kommun och Örkelljunga kommun, [nedan ”Delägarna”], har denna dag 

följande avtal träffats.  

 

 

1.  Syftet med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Delägarna är överens om att genom sin ägarsamverkan i samriskföretaget NORDVÄSTRA SKÅNES 

VATTEN OCH AVLOPP AB, org.nr 556765-3786 [nedan ”NSVA”], långsiktigt samverka om 

förvaltning och drift av Delägarnas allmänna VA-anläggningar.  

 

Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och få 

underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. Delägarna är överens om att 

möjliggöra för fler kommuner att gå in som delägare i NSVA. Beslut härom fattas av bolagsstämman.  

 

För att säkerställa långsiktigheten i samverkan är Delägarna gemensamt överens om att förbinda sig att 

kvarstå som delägare i NSVA under en period av minst sex år till och med  

2026-12-31. Först därefter äger Delägare rätt att träda ur samverkan genom att avyttra sina aktier i 

enlighet med vad som anges nedan under punkten 13, Överlåtelse av aktier. 

 

Avsikten med detta Aktieägaravtal är att reglera Delägarnas rättigheter och skyldigheter såsom 

långsiktiga aktieägare i NSVA. Vad som stadgas i detta Aktieägaravtal om aktier ska gälla samtliga 

nuvarande och framtida aktier men även i tillämpliga delar andra aktierelaterade instrument som 

parterna under avtalstiden kan komma att äga i NSVA. 

 

 

2.  Aktier  

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3.000.000 kronor och till högst 12.000.000 kronor. 

 

I  NSVA ska finnas lägst 3.000 aktier och högst 12.000 aktier.    

 

Delägarna ska äga aktier i NSVA enligt följande fördelning: 

 

Bjuv 1/8 x 100 % 

Båstad 1/8 x 100 % 

Helsingborg 1/8 x 100 % 

Landskrona 1/8 x 100 % 

Perstorp 1/8 x 100 % 

Svalöv 1/8 x 100 % 

Åstorp 1/8 x 100 % 

Örkelljunga 1/8 x 100 % 

______________________ 

Totalt  100% 

 

Denna aktiefördelning åstadkommes genom de transaktioner som beskrivs i ett denna dag träffat avtal 
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mellan Delägarna angående förvärv av aktier m m, Bilaga A. Detta Aktieägaravtal är för sin giltighet 

beroende av att dessa transaktioner kan genomföras på avtalat sätt.  

 

Ändring av aktiefördelningen kan ske genom försäljning eller köp av aktier i enlighet med vad som 

anges nedan under punkten 13 Överlåtelse av aktier, efter beslut av bolagsstämma.  

 

Ändring av NSVAs aktiekapital genom riktad nyemission beslutas av bolagsstämma.  

 

 

3.  NSVA och dess verksamhet 

NSVA har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av Delägarnas allmänna 

VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.  

 

NSVA ska svara för drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av Delägarnas VA-anläggningar. 

Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och 

behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam.  

 

NSVA ska därvid också biträda Delägarna vid planering av allmänna VA-anläggningarnas utbyggnad 

samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i ägarkommunerna.  

 

NSVA ska också svara för Delägarnas VA-verksamheters administration, information, kundtjänst, 

abonnent- och taxefrågor, med undantag för debitering där varje Delägarkommun själva avgör hur 

man vill hantera frågan. NSVA ska ta fram erforderliga underlag för Delägarnas beslut som huvudman 

avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och ABVA.  

 

NSVA får sköta förvaltning och drift av allmänna VA-anläggningar i andra kommuner, om detta sker 

på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas.  

 

Verksamheten ska bedrivas inom för vardera Delägare skilda verksamhetsområden, för vilka 

respektive Delägares VA-taxa och ABVA-bestämmelser ska tillämpas.  

 

NSVA:s verksamhet ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, definierad i kommunallagen 

(2017:725). 

 

Delägarna är införstådda med att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar ska beredas möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas.  

 

4.  Bolagsordning 

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordning och detta Aktieägaravtal ska 

avtalets bestämmelser ha företräde såvida dessa inte strider mot lag och förordning. Ändring av 

bolagsordning förutsätter för sin giltighet Delägarnas fullmäktigeförsamlingars godkännande.  

 

5. Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lika många personliga suppleanter. Varje 

Delägares kommunfullmäktige utser vardera 1 ledamot med 1 suppleant. Vid ändring av 

aktiefördelningen genom Delägares utträde ska, om aktierna inte fördelas jämnt bland kvarvarande 
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Delägare, den Delägare som förvärvar fler än hälften av den utträdande Delägarens aktier, överta 

dennes rätt att utse 1 ledamot med 1 suppleant.   

 

Ordförande i styrelsen utses av fullmäktige i Helsingborg. Vice ordförande i styrelsen utses av 

fullmäktige i Landskrona.  

 

Ledamöter och suppleanter utses från tiden från den årsstämma som hålls efter det att allmänna val till 

kommunfullmäktige förrättats och intill slutet av den årsstämma som hålls efter nästkommande sådant 

val.  

 

Suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid samtliga styrelsesammanträden men får endast tjänstgöra 

i stället för ledamot som utsetts av samma Delägare.  

 

Bolagets verkställande direktör får ej vara ledamot av eller suppleant i styrelsen.  

 

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Med reservation för vad framgår nedan i punkten 6 fattas beslut vid styrelsesammanträde i NSVA med 

enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

 

Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra gånger per år. Extra 

styrelsesammanträde ska hållas på begäran av styrelseledamot eller av den verkställande direktören.  

 

Delägarna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen som rör 

förhållandet mellan NSVA och Delägaren. 

 

 

6. Enighet vid vissa styrelsebeslut 

I nedan angivna frågor är styrelsen beslutsför endast om samtliga styrelseledamöter är närvarande, 

eller vid förfall för någon av styrelseledamöterna ersättare för denne, vilken ska vara vald av samma 

Delägare som den frånvarande styrelseledamoten, och för giltigt beslut krävs enighet: 

 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter Delägarnas fullmäktigeförsamlingars 

godkännande  

a) förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning 

b) förslag till bolagsstämma om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 

instrument 

c) förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSVA:s verksamhet 

d) bildande eller nedläggning av dotterbolag  

 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar 

beretts möjlighet att ta ställning  

e) förslag till bolagsstämma om nya delägare i NSVA 

f) förslag till bolagsstämma om att NSVA ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt 

lag eller detta avtal 
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Beslut som fattas av styrelsen efter att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 

möjlighet att ta ställning 

g) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller 

rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet 

h) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är av strategisk eller 

principiell betydelse för Delägarna eller någondera Delägare 

i) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare lån och 

krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSVA:s egna kapital enligt 

senast fastställda balansräkning 

j) NSVA:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående 

säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast fastställda 

balansräkning  

 

Styrelsebeslut 

k) förslag till bolagsstämma om disposition av årets resultat  

l) förslag till bolagsstämma om att utse revisor 

m) beslut om att som leverantör delta i upphandling av förvaltning och drift av allmänna VA-

anläggningar i andra kommuner än Delägarna 

n) fastställelse eller ändring av arbetsordning för styrelsens arbete samt instruktion för verkställande 

direktören och andra instruktioner som styrelsen finner nödvändiga 

o) beslut om att utse verkställande direktör 

 

Om beslut i fråga enligt ovan inte kan fattas beroende på att styrelseledamot eller styrelseersättare inte 

är närvarande vid sammanträdet eller enighet inte uppnås, ska ärendet bordläggas och avgöras vid ett 

styrelsesammanträde, att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden 

bestämmer, genom beslut med kvalificerad majoritet av de då närvarande styrelseledamöterna eller 

styrelseersättarna.  

 

 

7. Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Såväl revisorn som 

ersättaren ska vara auktoriserade revisorer. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den 

årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

 

8.  Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Helsingborgs stad 

och Landskrona stad vardera utse en lekmannarevisor med en suppleant. 

 

 

9.  Bolagsstämma 

Bolagsstämma ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt NSVA:s bolagsordning.  
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10. Insyn i NSVA:s verksamhet 

Respektive Delägares kommunstyrelse har rätt att ta del av NSVA:s handlingar och räkenskaper och i 

övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på 

grund av författningsreglerad sekretess. 

 

 

11. Ytterligare delägare 

NSVA ska stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att detta bedöms som 

fördelaktigt för NSVA och dess befintliga delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämma, efter att 

Delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning i frågan.  

 

 

12.  Överlåtelse av avtalet 

Delägarnas rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får endast överlåtas till annan som samtidigt 

förvärvar Delägares aktier enligt punkten 13 nedan. 

 

 

13.  Delägares utträde ur NSVA och överlåtelse av aktier  

Delägarna förbinder sig att kvarstå som delägare i NSVA t o m 2026-12-31. Om Delägare därefter, 

och med beaktande av överenskommen uppsägningstid i punkten 15 första stycket, vill avyttra sina 

aktier ska Delägarens hela aktieinnehav erbjudas övriga Delägare. Aktierna ska, så långt kan ske, 

fördelas jämnt bland Delägarna. Vid udda antal aktier ska de aktier som inte kan fördelas jämnt 

fördelas till en av de anmälda förköpsberättigade genom lottning. Köpeskillingen för aktierna ska 

utgöra de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget kapital, beräknat vid senast upprättad 

årsredovisning. Köpeskilling skal erläggas inom en månad från det att priset blev bestämt.  

 

Om ingen Delägare önska begagna sin förköpsrätt ska Delägarna verka för att aktierna säljes till annan 

kommun, under förutsättning av bolagsstämmans beslut om delägarskap. Den överlåtande Delägaren 

är därvid skyldig att meddela ny Delägare att aktierna överlåts med skyldighet för denne att biträda 

aktieägaravtalet och inträda som part. 

 

Om ingen Delägare önskar begagna sin förköpsrätt eller försäljning till annan kommun inte är möjlig, 

saknas förutsättningar för fortsatt samverkan inom NSVA.  Bolagsstämman ska då besluta att NSVA 

ska gå i likvidation. Eventuellt kvarvarande eget kapital utskiftas till respektive Delägare utifrån var 

och ens andel av totalt andel aktier i NSVA. 

 

 

14. Jämkning 

Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att 

avtalet i dess helhet är ogiltigt utan det ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Delägarens 

utbyte eller prestation enligt avtalet, ske skälig jämkning i avtalet. 
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15. Avtalstid och inlösen vid avtalsbrott 

Detta avtal träder i kraft från tidpunkten för undertecknandet och gäller till och med  

2026-12-31. Vardera Delägare äger rätt att skriftligen säga upp avtalet till upphörande, med beaktande 

av en uppsägningstid om minst 24 månader. I annat fall förlängs avtalet med 6 år i sänder med samma 

uppsägningstid. Senaste dag för uppsägning av avtalet till upphörande 2026-12-31 är 2024-12-31.  

 

Utöver vad som sagts ovan äger vardera Delägare från och med 2021-01-01 rätt att omedelbart säga 

upp Aktieägaravtalet i förtid, om någondera Delägare bryter mot bestämmelse i Aktieägaravtalet och 

avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för den uppsägande Delägaren, samt den felande Delägaren inte 

inom 30 dagar efter skriftlig anmaning därom vidtagit rättelse.  

 

Delägare som säger upp Aktieägaravtalet till upphörande anses därigenom ha erbjudit övriga Delägare 

att förvärva den uppsägande Delägarens aktier i enlighet med vad som anges i punkten 13 stycke 1 

ovan, varvid köpeskillingen ska beräknas utifrån de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget 

kapital, beräknat vid den senast upprättade årsredovisningen. 

 

Skulle inte någon övrig Delägare förvärva aktierna, ska detta avtal upphöra att gälla per den dag till 

vilken avtalet uppsagts. Råder vid denna tidpunkt tvist om beräkning av aktiernas värde ska avtalet äga 

fortsatt tillämpning till dess tvisten är avgjord. Tvist ska avgöras enligt vad som anges i punkten 17 

nedan. 

 

 

16. Tillämplig lag 

Detta Aktieägaravtal ska vara underkastat svensk rätt.  

 

 

17. Tvist 

Tvist mellan parterna i anledning av detta Aktieägaravtal ska slutligt avgöras av allmän domstol med 

tillämpning av svensk rätt.  

 

 

18. Ändrade förutsättningar 

Skulle förutsättningarna för detta avtal i väsentlig mån ändras eller avtalet till följd av ändring i lag 

eller annan omständighet utom Delägarnas kontroll inte skulle kunna tillämpas i enlighet med 

Delägarnas intentioner, ska förhandlingar upptas mellan Delägarna i syfte att anpassa avtalet till de 

ändrade förhållanden som då må råda.  

 

______________________________ 
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Detta Aktieägaravtal har upprättats i åtta (8) exemplar, varav Delägarna tagit var sitt. 

 

 

Bjuvs kommun   Båstad kommun 

 

Datum:    Datum: 

 

 

__________________   __________________  

 

 

Helsingborgs stad   Landskrona stad 

 

Datum:    Datum: 

 

 

__________________   _________________ 

 

 

Perstorp kommun   Svalöv kommun 

 

Datum:    Datum: 

 

 

___________________   __________________ 

 

 

Åstorp kommun   Örkelljunga kommun 

 

Datum:    Datum: 

 

 

_____________________   _____________________ 
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Bilaga A 

 

Avtal om förvärv av aktier i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB  

 

Bjuvs kommun, Båstads kommun, Helsingborgs stad, Landskrona stad, Perstorps kommun, Svalövs 

kommun, Åstorps kommun och Örkelljunga kommun [nedan ”Delägarna”] har gemensamt kommit 

överens om att långsiktigt samverka om förvaltning och drift av Delägarnas allmänna va-anläggningar 

genom samriskföretaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.  

 

Ägarkommunerna är överens om att aktierna i NSVA ska fördelas enligt följande.  

 

Aktiefördelning 

 

Kommun Antal aktier Teckningskurs Aktiekapital 

Bjuv 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Båstad 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Helsingborg 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Landskrona 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Perstorp 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Svalöv 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Åstorp 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Örkelljunga 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Totalt 8.000  8.000.000 kr 

 

För varje aktie ska betalas 1.000 kronor. Delägarna förbinder sig sålunda att vardera tillskjuta 

1.000.000 kr i aktiekapital. 

 

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-11-11 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 252  Dnr KS 000774/2020 - 900 

Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning  
för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

 
Beskrivning av ärendet I samband med att Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv 
och Bolagsordning. Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma 
som fattar beslut om ändring av bolagsordning för NSVA efter att delägarnas 
fullmäktigeförsamlingars godkännande.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson 2020-10-15, med 

tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens förslag Godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning  

för NSVA AB.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning  

för NSVA AB.  
 
         

 
 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-10-15 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000774/2020 – 900 
 
 

Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB (NSVA) 
 
 
Förslag till beslut 
 
Godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning för NSVA AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med att Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vat-
ten och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv och Bolagsordning. 
Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut om ändring av 
bolagsordning för NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingars godkännande. 
 
 
Aktuellt 
Justeringar av ägardirektivet och bolagsordningen föreslås enligt nedan: 
 
Ägardirektivet 
1. Bakgrund och syfte 
Örkelljunga kommun läggs till som delägare. 
 
Ändrat datum för upprättande. 
 
Bolagsordningen 
Ändrat datum för upprättande.  
 
 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Förslag till Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, daterad 2020-10-02 
Förslag till Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, daterad 2020-10-02 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Den verksamhet som bedrivs i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, nedan kallat NSVA, och 

bolagets förhållande till delägarkommunerna regleras, förutom i lag och författning, av: 

• Gällande aktieägaravtal, 

• Gällande bolagsordning, 

• Detta ägardirektiv; samt 

• Särskilda direktiv utfärdade i samförstånd av delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar. 

 

1. Bakgrund och syfte 

De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och 

Örkelljunga har överenskommit att genom samriskföretaget NSVA långsiktigt samverka om förvaltning 

och drift av delägarkommunernas allmänna VA-anläggningar. 

  

Delägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive VA-anläggningar, huvudmän för de allmänna 

vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och har som sådana att följa bestämmelserna i 

lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

 

2. Kommunala ändamålet 

NSVA ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse och 

förbättringar av delägarkommunernas VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

  

NSVA:s verksamhet syftar till att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar 

och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. 

  

NSVA:s mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vattenproduktion och distribution, 

avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen 

avskilt slam. Bolaget ska även i övrigt svara upp mot kundernas behov och förväntningar. 

 

 

3. Verksamhetens inriktning 

NSVA ska i sin verksamhet sträva efter att minska påverkan på miljön, förebygga föroreningar och 

minimera riskerna för miljörelaterad olycka eller ohälsa. Miljöaspekterna ska beaktas såväl vid driften 

av verksamheten som vid underhålls-, förnyelse- och förbättringsåtgärder, allt i syfte att bidra till en 

långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

 

 

4. Samverkan med delägarkommunerna 

NSVA ska: 

- biträda delägarkommunerna vid planering av allmänna VA-anläggningars utbyggnad samt vara en 

remissinstans vid samhällsplaneringen i delägarkommunerna, 

- arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän för VA-

verksamheten avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och Allmänna 

Bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning (ABVA), 

- bereda ärenden och genomföra de utredningar inom VA-området som delägarkommunernas 

fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs, 

- biträda delägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt 44 - 49 §§ lag (2006: 412) om 

allmänna vattentjänster eller som vilar på annan rättslig grund, 

- biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering; samt 
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- delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet, varvid informationsfrågorna skall 

ägnas särskild uppmärksamhet. 

 

 

5. Ekonomiska och finansiella mål 

NSVA:s verksamhet ska, inom ramen för lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 

kommunallagen (2017:725), och med beaktande av "nödvändiga kostnader" som anges i lag (2006:412) 

om allmänna vattentjänster, bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i enlighet 

med vad som stadgas i bolagsordningen. 

 

NSVA ska på såväl kort som lång sikt se till att ha en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att 

säkerställa att delägarkommunernas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med ägandet 

uppnås. Bolaget ska besitta erforderlig beställarkompetens så att delägarkommunerna med god 

framförhållning kan planera sina VA-taxor inför kommande års planerade investeringar.  

 

NSVA ska primärt inte lämna någon aktieutdelning till delägarkommunerna, utan redovisat resultat ska 

balanseras i ny räkning. 

 

 

6. NSVA:s redovisning av intäkter och kostnader 

NSVA ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande VA-lagstiftning som 

löpande fördelar de utgifter och inkomster som uppstår och tillhör respektive delägarkommun. Detta ska 

ske genom att separata resultatenheter upprättas. NSVA ska för varje delägarkommun kunna urskilja 

intäkter och kostnader samt tillhandahålla aktuella anskaffningsvärden för anläggningstillgångar, så att 

dessa uppgifter kan komplettera respektive delägarkommuns övriga redovisning.  

 

 

7. Delägarkommunernas styrning 

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och ska därför 

underställas delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar: 

 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter delägarkommunernas 
fullmäktigeförsamlingars godkännande 

a) förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning 

b) förslag till bolagsstämma om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 

instrument 

c) förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSVA:s verksamhet 

d) bildande eller nedläggning av dotterbolag 

 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att delägarkommunernas 
fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning 

e) förslag till bolagsstämma om nya delägare i NSVA 

f) förslag till bolagsstämma om att NSVA ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt 

lag eller detta avtal 

 

Beslut som fattas av styrelsen efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning 

a) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller 

rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet 
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b) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är av strategisk eller 

principiell betydelse för delägarna eller någondera delägare 

c) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare lån och 

krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSVA:s egna kapital enligt 

senast fastställda balansräkning 

d) NSVA:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående 

säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast fastställda 

balansräkning 

 

8. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt 

Delägarkommunernas kommunstyrelser har uppsikts- och tillsynsplikt över NSVA. Bolaget erinras om 

att kommunstyrelsen i respektive delägarkommun har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen. 

 

Delägarkommunernas kommunstyrelser har rätt att ta del av NSVA:s handlingar och räkenskaper samt 

att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter 

på grund av författningsreglerad sekretess. Styrelsens ordförande, verkställande direktör eller annan som 

bolaget utser ska, om delägarkommun så begär, närvara vid delägarkommunens 

fullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning ska behandlas. 

 

NSVA ska fortlöpande hålla delägarkommunernas kommunstyrelser väl informerade om sin 

verksamhet. Det innebär bland annat att NSVA ska översända följande handlingar till 

delägarkommunernas kommunstyrelser: 

a) protokoll från bolagsstämma 

b) protokoll från styrelsesammanträde 

c) delårsrapporter 

d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 

e) underlag till sammanställd redovisning för kommunen 

f) årlig budget 

g) ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren 

h) övrig information som delägarkommunerna önskar ta del av 

 

Innehåller handling ovan uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag har bolaget rätt att utesluta sådan 

uppgift. Av översänt material ska dock framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

 

Varje delägarkommun ska utse vardera två tjänstemän som kontaktpersoner till NSVA, där den ena ska 

hantera ekonomiska frågor och andra tekniska frågor. Kontaktpersonerna ska ansvara för att information 

och beslut som rör vatten- och avloppsfrågor och vars underlag bereds av NSVA hanteras enligt ordning 

i respektive kommun. På samma sätt är NSVA skyldigt att utse kontaktpersoner till respektive kommun 

för motsvarande frågor. NSVA ska löpande hålla kontaktpersonerna informerade om verksamhet utförd 

för kommunen samt ta fram underlag för beslut, liksom kontaktpersonerna löpande ska informera NSVA 

om förhållanden viktiga för VA-verksamheten och dess utförande.  

 

NSVA ska från respektive kommun skyndsamt delges av politiken fattade beslut som berör kommunens 

vatten- och avloppsverksamhet eller NSVA. 

 

 

9.  Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna med densamma. 
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Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom 

för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan. 

 

 

10. Löpande delägarsamråd 

Styrelsen ska i sin planering beakta delägarkommunernas tidplan för rapportering av bokslut, 

delårsrapporter och övrig information som ska lämnas. 

 

NSVA:s ledning ska löpande och minst tre gånger per år kalla delägarkommunerna till samråd om 

bolagets verksamhet, där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga 

utveckling samt redovisar väsentliga händelser i verksamheten och frågor som eventuellt kan bli föremål 

för underställningsplikt till delägarnas fullmäktigeförsamlingar. Det ena tillfället ska ha fokus på 

ekonomiskt samråd inför styrelsens beslut om årlig budget och ekonomisk helårsplan för de närmaste 

tre åren. 

 

NSVA:s ledning är därutöver skyldig att på delägarkommuns begäran informera om NSVA:s 

ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. 

 

 

11. Information till revisorer 

NSVA ska löpande lämna information till bolagets lekmannarevisorer. Därutöver ska NSVA 

tillsammans med bolagets lekmannarevisorer minst en gång per år kalla representanter från övriga 

delägarkommuners revision till information. 

 

Granskningsrapporten 

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida 

bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta 

ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

 

 

12. Beslut om ägardirektiv 

Detta ägardirektiv ska, efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar godkännande, antas på 

bolagsstämma i bolaget. 

 

 

 

Dessa ägardirektiv, upprättade 2020-10-02, har efter godkännande från samtliga delägares 

fullmäktigeförsamlingar antagits av bolaget på bolagsstämma 2020-xx-xx. 
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Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 

 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Helsingborg. 

 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av delägarnas allmänna 

VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

  

Bolaget får sköta förvaltning och drift av allmänna VA-anläggningar i andra kommuner, om detta sker 

på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas. 

 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Det kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av den kommunala kompetensen i 

kommunallagen (2017:725) och vad som stadgas i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 

långsiktigt ansvara för förvaltningen och driften av delägarnas allmänna VA -anläggningar genom att 

svara för drift, underhåll, förnyelse och förbättring av desamma. 

 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen samt i 

ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen. På den del av 

bolagets verksamhet som avser förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och 

lös egendom ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas. 

 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla delägarna i proportion till aktieinnehavet. 

 

 

§ 5 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor. 

 

 

§ 6 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst 3.000 aktier och högst 12.000 aktier. 

 

 

§ 7 Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lika många personliga suppleanter. Varje 

delägares kommunfullmäktige utser vardera 1 ledamot med 1 suppleant. Vid ändring av 

aktiefördelningen genom delägares utträde ska, om aktierna inte fördelas jämnt bland kvarvarande 

delägare, den delägare som förvärvar fler än hälften av den utträdande delägarens aktier, överta dennes 

rätt att utse 1 ledamot med 1 suppleant. Kommunfullmäktige i Helsingborg utser ordförande i bolagets 

styrelse. Kommunfullmäktige i Landskrona utser vice ordförande i bolagets styrelse. 
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Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 

förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Suppleanter 

har närvaro- och yttranderätt vid samtliga styrelsesammanträden men får endast tjänstgöra i stället för 

ledamot som utsetts av samma delägare. 

 

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer med särskild kompetens inom bolagets 

verksamhetsområde. 

 

Bolagets verkställande direktör får ej vara ledamot eller suppleant i styrelsen. 

 

 

§ 8 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och 

suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 

revisorsvalet. 

 

 

§ 9 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Helsingborg och 

Landskrona vardera utse en lekmannarevisor med suppleant. 

 

 

§ 10 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast fyra 

veckor före stämman. 

 

 

§ 11 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma, som ska hållas senast under maj månad, ska följande ärenden förekomma till 

behandling. 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Val av protokollförare; 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

5. Val av en eller två justeringsmän; 

6. Fastställande av dagordningen för stämman; 

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport; 

9. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

11. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall; 

12. Anmälan av respektive delägares fullmäktigeförsamlingars val av styrelse, ordförande samt 

lekmannarevisorer med suppleanter i förekommande fall; 

13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

-
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§ 12 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

 

 

§ 13 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande 

får endast avse två personer i förening. 

  

 

§ 14  Inspektionsrätt 

Delägarnas kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 

inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

 

 

§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda delägarnas fullmäktigeförsamlingar möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 

 

§ 16 Förköpsrätt 

Delägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsen anmäla detta hos 

bolagets styrelse. I anmälan ska villkoren för förköp framgå. När anmälan gjorts om tilltänkt 

aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen 

för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med 

anmodan till den, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolaget 

inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om 

förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 

 

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast 

genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. 

 

Förköpsberättigad är delägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska aktierna så långt kan 

ske ska jämnt fördelas bland dessa. Vid udda antal aktier ska de aktier som inte kan fördelas jämnt 

fördelas till en av de anmälda förköpsberättigade genom lottning. Förköpsbeloppet ska utgöras, där 

fånget är köp, av de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget kapital, beräknat vid senast upprättad 

årsredovisning. Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att priset blev bestämt. 

 

Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan om förköp, ska 

den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 4 kap. 21 § 

aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan väckts ska den som begärt 

förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken 

med uppgift för dagen för anmälan. 

 

 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av delägarnas fullmäktigeförsamlingar. 
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Denna bolagsordning, upprättad 2020-10-02, har efter godkännande från samtliga delägares 

fullmäktigeförsamlingar antagits av bolaget på bolagsstämma 20xx-xx-xx. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-10-13 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 208  Dnr KS 000723/2020 - 500 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

 
Beskrivning av ärendet Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 

geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om 
verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast 
fastställda verksamhetsområde beslutades av Kommunfullmäktige 2019-11-20.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson 2020-10-01, med 

tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens förslag Fastställa verksamhetsområde enligt bilagt förslag från NSVA.  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 
Fastställa verksamhetsområde enligt bilagt förslag från NSVA.  

 
 
 

 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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1 (1) 

 
Datum: 2020-10-01 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000723/2020 – 500 
 
 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 
 
 

Förslag till beslut 
 
Fastställa verksamhetsområde enligt bilagt förslag från NSVA. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt om-
råde, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) skall 
det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större utbyggnads-
områden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill därför att beslut 
om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda verksamhetsområde 
beslutades av Kommunfullmäktige 2019-11-20.  
 

Aktuellt 
NSVA föreslår följande förändringar i verksamhetsområde: 
 
Fastigheter i området för landsbygdsprojektet Ängalag, Rotalyckan och Varan föreslås ligga 
inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten (VS). 
 
Området tillhör och harmoniserar med tidigare fullmäktigebeslutad strategi ”Uppdaterad 
landsbygdsstrategi med tid- och handlingsplan för utökning av verksamhetsområde för vatten 
och avlopp”.  
 
Tillkommande fastigheter tillhör det större sammanhang som avses i 6 § Lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV). Till fastigheterna Båstad Varan 9:15 samt Båstad Varan 9:48 
avsätts ingen förbindelsepunkt för vatten eller spillvatten innan dess att befintlig enskild spill-
vattenlösning dömts ut av kommunens miljöförvaltning. Enligt LAV 25 § debiteras ej dessa 
fastigheter avgifter för VA-anläggningen innan förbindelsepunkt upprättats och aviserats.  
 
Ordnandet av kommunalt vatten och spillvatten till föreslaget verksamhetsområde möjliggör 
även påkoppling av ytterligare fastigheter i såväl Ängalagsvägens förlängning österut som 
Rotalyckevägens förlängning söderut. Detta i form av avtalskunder alternativt som gemensam-
hetsanläggningar. 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA, Länsstyrelsen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA inklusive kartbilaga och fastighetsförteckning   

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Ängalag och Varan

Verksamhetsområde
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Spill, Dag
Vatten
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Vatten, Spill, Daggata
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 

 

    Båstad kommun  
    Andreas Jansson 
    Vångavägen 2 
    269 80 Båstad 
 
Datum 

2019-09-29 
 
Handläggare    Dnr 

Boel Lindqvist   BÅ 20/00117 
Telefon 

010-490 98 29 
E-post 

Boel.lindqvist@nsva.se    

 
 

Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill-/dagvatten 
 
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt 
område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 
skall det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större 
utbyggnadsområden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut 
fattas. Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda 
verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2019-11-20. 
 
NSVA föreslår följande förändringar i verksamhetsområdena: 
 
Torekov 
Fastigheter i exploateringsområdet Ängalag, Rotalyckan och Varan föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten (VS). 
 
Områdena tillhör och harmoniserar med tidigare fullmäktigebeslutad strategi ”Uppdaterad 
landsbygdsstrategi med tid- och handlingsplan för utökning av verksamhetsområde för vatten 
och avlopp”.  
 
Tillkommande fastigheter tillhör det större sammanhang som avses i 6 § Lagen (2006:412) 
om allmänna vattentjänster (LAV). Till fastigheterna Båstad Varan 9:15 samt Båstad Varan 
9:48 avsätts ingen förbindelsepunkt för vatten eller spillvatten innan dess att befintlig enskild 
spillvattenlösning dömts ut av kommunens miljöförvaltning. Enligt LAV 25 § debiteras ej 
dessa fastigheter avgifter för VA-anläggningen innan förbindelsepunkt upprättats och 
aviserats.  
 
Ordnandet av kommunalt vatten och spillvatten till föreslaget verksamhetsområde möjliggör 
även påkoppling av ytterligare fastigheter i såväl Ängalagsvägens förlängning österut som 
Rotalyckevägens förlängning söderut. Detta i form av avtalskunder alternativt som 
gemensamhetsanläggningar.  
 
 
 
 
 

~~ 
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NSVA förslår att Kommunfullmäktige i Båstad beslutar: 

att godkänna förändringarna av VA-verksområdet enligt bifogade karta ”Förslag på nytt VO - 
Ängalag Varan Rotalyckan 2020-09-28.pdf” med tillhörande fastighetslista ”Förslag på nytt 
VO - Ängalag Varan Rotalyckan, fastighetslista 2020-09-28.pdf” 

att översända handlingarna till kommunfullmäktige för fastställelse av nytt förändrat 
verksamhetsområde 
 
 
 
 
 
 
 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
 
 
Boel Lindqvist 
Gruppchef Utredning och Projektering 
 

~~ 
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Datum: 2020-11-17 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000813/2020 – 903 
 
 

Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden - Vakant plats (S) 
 
 

Förslag till beslut 
 
[Namn] väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i utbildningsnämnden.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Ny ersättare 
Utbildningsnämnden 
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Datum: 2020-11-16 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000836/2020 – 903 
 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige –  
Linda Smit (S) 
 
 
Förslag till beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
2020-11-16 inom Linda Smit (S) med en skrivelse där hon avsäger sig sitt politiska uppdrag 
som ersättare i Båstads kommunfullmäktige. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Länsstyrelsen i Skåne 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse, 2020-11-16. 
 
 
 

fru BÅSTADS 
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Johan Peterson - Re: Avsägelse 

Från: Linda Smit < > 
Till: 
Datum: 

Johan Peterson <johan.pelerson@bastad.se> 
2020-1 1-12 10:16 

Ärende: Re: Avsägelse 
Bifogade filer: IMAGE.gif; IMAGE.gif 

Hej Johan! 
Har skickat till dej, men skickar ett här. 

Här med säger jag Linda Smit 
kommunfull mäktige. 

Mvh Linda Smit 

upp mitt uppdrag som ersättare i 

Den tors 12 nov. 2020 09:32Johan Peterson <johan.peterson@bastad.se> skrev: 
Hej Linda! 

Som vi sa på telefon så kan du maila mig att du avsäger dig din plats som ersättare i 
kommunfullmäktige. Om det fortfarande är aktuellt? 

Ha det fint! 

Med vänlig hälsning 

Johan Peterson 
Nämndsekreterare/Registrator 

lö 
johan.peterson@bastad.se 
Direkt: 0431-77105 

Webb: http://www.bastad.se 

Postadress: Båstads kommun, 26980 BÅSTAD 

Besöksadress: Vångavägen 2, BÅSTAD 

Page 1 of 1 

MMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -11- 1 8 
Dnr.\<.5.0.9.Q.~.?..f:?,( . 
........ Jl?..2.Q..:: .. CJ.r✓.J ... 
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Datum: 2020-11-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000853/2020 – 903 
 
 

Avsägelse av politiska uppdrag - Anita Bäck (BP) 
 
 

Förslag till beslut 
 
Avsägelsen godkänns.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
2020-11-18 inkom Anita Bäck (BP) med en skrivelse där hon avsäger sig sina politiska upp-
drag i Båstads kommun. Hennes uppdrag består av att vara ersättare i kommunfullmäktige, 
ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i myndighetsnämnden.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Länsstyrelsen i Skåne 
Anita Bäck 
Kansli 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse från Anita Bäck, 2020-11-18 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Båstad den 17 november 2020 

BÅSTADS KOMMUN 

Till 
Kommunstyrelsen 

BÅSTADS KOMMUN 

AVSÄGELSE AV KOMMUNALA UPPDRAG 

Då vi nu den 20 november 2020 flyttar till en annan kommun, till Lysekil i Västra Götaland, 
där vi tidigare bott, avsäger jag mig härmed samtliga mina politiska uppdrag i Båstads 
Kommun. 

På uppdrag av Anita Bäck som för tillfället ligger på Ängelholms sjukhus 

Anders Bäck 

Eva Anita Bäck 


	Dagordning
	Val av justeringspersoner
	Godkännande av dagordningen
	Informationsärenden
	Delgivningar
	Beslutslogg
	Begäran om Båstads kommuns ställningstagande om Båstadhemsinvestering i fastigheterna Slammarp 64:3och 64:4, Sandbäcksområdet i Förslöv
	Markanvisningstävling, del av Hemmeslöv 5:9
	Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vattenoch Avlopp AB (NSVA)
	Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordningför Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
	Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp
	Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden - Vakant plats (S)
	Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige –Linda Smit (S)
	Avsägelse av politiska uppdrag - Anita Bäck (BP)

