
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 2016-
03-09 

Datum: Onsdagen den 9 mars 2016 

Tid och plats: Astrakanen, kl. 10:00 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-03-09 Daniel Kling KS 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-03-09 Daniel Kling KS 4 

3.  Delgivningar kommunstyrelsen 2016-03-09 Daniel Kling KS 5-32 

4.  Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2016-03-09 Daniel Kling KS 33-50 

Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten ej har närvarorätt) 

5.  Detaljplan för Bromsen 15 i Båstad - Avbrytande av planuppdrag Camilla Nermark KS 51-64 

6.  Detaljplan för Hemmeslöv 5:2 - Beslut om antagande Emma Johansson KS 65-108 

Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

7.  Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 2016 - uppdrag till 
förvaltningen att ta fram program 

Olof Selldén KF 109-
154 

8.  Inriktningsdokument för Grevies utveckling Kristina Bell KS 155-
168 

9.  Skrivelse från KPR gällande tillgänglighetsinventering i kommunen  Olof Selldén KS 169-
172 

10.  Motion - Dahlmanska tomten Henrik Eliasson KF 173-
175 

11.  Medborgarförslag rörande beslut i KF från 2010-12-08 om nytt 
tennismuseum i Båstad (Dahlmanska tomten) 

Henrik Eliasson KF 176-
182 

12.  Medborgarförslag rörande Dahlmanska tomten Henrik Eliasson KF 183-
185 

13.  Medborgarförslag rörande Dahlmanska tomten Henrik Eliasson KF 186-
189 

14.  Medborgarförslag gällande Dahlmanska tomten  Henrik Eliasson KF 190-
193 

15.  Medborgarförslag - Återinföra korrekta benämningar på vägnamn 
samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på ett korrekt sätt 

Annika Jern KF 194-
208 



Båstads kommun 
Datum 

2016-03-01 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

16.  Rivning av Skogsbyns förskola i Förslöv Mia Lindell KS 209-
212 

17.  Arrende Örebäcksvallen Sven-Inge Granlund KS 213-
220 

18.  Avfallstaxa 2016 Fredrik Jönsson KF 221-
248 

19.  Behov av tilläggsanslag för fördröjningsmagasin samt VA-ledningar 
inom Trollbäckenområdet 

Fredrik Jönsson KF 249-
251 

20.  Kommunstyrelsens tillsynsansvar Carl-Magnus Billström KS 252-
256 

21.  Föreläggande till kommunen att yttra sig angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Carl-Magnus Billström KS 257-
261 

22.  Riktlinjer för Namnkommittén i Båstads kommun Helene Steinlein KS 262-
265 

23.  Remiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö - 
Ki2015/02481/KL 

Helene Steinlein KS 266-
270 

24.  Avtal om räddningssamverkan Familjen Helsingborg Anders Nilsson KS 271-
293 

25.  Ansökan från Båstads Ridklubb om sänkt amortering Johan Lindén KS 294-
299 

26.  Överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2015-2016 Johan Lindén KF 300-
321 

27.  Intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen Johan Lindén KS 322-
332 

28.  Köpeavtal avseende fastigheterna Vegalt 4:7 och Rammsjö 1:7 Per Selldén KS 333-
345 

29.  Avveckling av LOV (lagen om valfrihet) i Båstads kommun Margareta 
Hammarberg 

KF 346-
377 

30.  Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 Daniel Kling KS 378-
383 

31.  Anhållan om utredning - fattat beslut om att stoppa ombyggnation av 
JV9 

Katarina Pelin KS 384-
405 

32.  Motion angående bostadsförmedling Daniel Kling KF 406-
409 

Båstad den 1 mars 2016 

Bo Wendt  
ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-03-01 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000007/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-03-09 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsper-
sonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justerings-
personen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde.  
 
Aktuellt 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en le-
damot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valpro-
tokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera 
det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkom-
mande sammanträde. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C). 

 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Uno Johansson (C). 

 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 15 mars kl. 16.00.  
 
 
 
Båstad den 1 mars 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-03-01 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000008/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-03-09 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick.  
 
Aktuellt 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan god-
kännas. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Dagordningen godkänns.  
 
 
 
Båstad den 1 mars 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-03-01 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000004/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delgivningar  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

Delgivningar kommunstyrelsen 2016-03-09 
 
1. Inkommen synpunkt angående karta till den nya stationen. KS 000203/2016-100. 

2. Inkommen synpunkt till kommunstyrelsen angående uppförandet av boende för ensam-
kommande flyktingbarn vid gamla stationsområdet i Båstad. KS 000217/2016-604. 

3. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i NSR Produktion AB – 2015-12-11. 
KS 000187/2015-500. 

4. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i NSR AB – 2015-12-11. KS 
000187/2015-500. 

5. Mötesprotokoll nr. 1 för 2016 med styrelsen i NSR Produktion AB - 2016-01-22. KS 
000270/2016-500. 

6. Mötesprotokoll nr. 1 för 2016 med styrelsen i NSR AB - 2016-01-22. KS 000270/2016-500. 

7. Mötesprotokoll från den Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB – 2016-02-11. KS 
000270/2016-500. 

8. Protokollsutdrag från VN 2016-01-18 angående lokaler för korttidsplatser. KS 
001358/2015-200. 

9. Mötesanteckningar från 2016-01-26 med det kommunala handikapprådet. KS 
000306/2016-900.   

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
Båstad den 1 mars 2016 
 
Daniel Kling 
Registrator 
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Från: 
Till: 
Datum: 
Ärende: 

<noreply@bastad.se> 
<synpunkt@bastad.se> 
2016-02-08 12:30 
Synpunkt från bastad.se 

Synpunkt: Varför finns ingen vettig karta som visar VAR Båstad nya station ligger? 
mvh  
lngetsvar: 
Epost:  
Namn:  
Adress:  
Postnrort:  BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

2016 -oz- 0 8 
Dn~~S. .. S>~SJ~\?,~ 
~~'-...~ ........... ~~ ...... .. ....... ":'~ ..... . 

6

6



Daniel Kling - Nya stationer på kartan 

Från: 

Till: 
Datum: 

Annika Jern 

 

2016-02-11 07:40 

Ärende: Nya stationer på kartan 

Hemlig kopia: Daniel Kling 

Hej! 

Sida 1 av 1 

Jag har fått ditt mail om synpunkter på att de nya stationerna saknas i kartan. Det framgår inte i vilken 
karta du tittar? Jag rekommenderar dig att ta en titt på kommunens egen karta, Båstadkartan. 
http://www.bastad.se/kommun-samhalle/om-kommunen/kartor/ I den är de båda nya stationerna 
redovisade och även annan kommunal information (detaljplaner, lekplatser mm) är tillgänglig via "Lager
hanteraren" till höger i kartan. 

Hoppas du hittar det du söker och är det några fler frågor är du välkommen att höra av dig igen! 

Hälsningar från 
Annika Jern 

Ka rt/GIS-chef 
Kart/GIS-enheten 
Samhällsbyggnad 

[ill BÅSTADS 
~KOMMUN 
Besök oss på basl acl .se 
annika.jern@bastad.se 
Direkt: 0431-77 641 
Växel: 0431-77 000 
Webb: www.bastad .se 
Postadress: Båstads kommun, 269 80 Båstad 
Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad 

file:///C:/Users/danklil/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/56BC3AE2BASTAD-AD... 2016-02-11 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunst~re lsen 

~016 -02- 11 
Dnr ...•.•.. >. .. ~.~~~ . .'~ 
~~ ... \a .. ::-: .. «<.~~ ........ . Båstad 160205 

Angående uppförandet av boende för ensamkommande flyktingbarn vid gamla 

stationsområdet i Båstad. 

Vi (undertecknade) är alla närboende till den plats som beskrivs som tilltänkt för uppförandet av 

boende för ensamkommande flyktingbarn. I de dokument som sänts ut ifrån Samhällsbyggnad 

"Grannhörande" med ärendenummer: B2016-000038 beskrivs verksamheten. Dock så har man helt 

utelämnat det som borde vara av störst intresse för oss närboende - säkerhet och trygghet. 

Vi är samtliga individer som följer nyhetsflödet till vardags och det går inte som intellektuell 

människa att förneka all rapportering kring denna typ av boende. Alltför ofta vittnas det om hot, 

skadegörelse, bränder, våldtäkt och misshandel. Formerna sträcker sig t.o.m. upp till mord. 

Kombinationen av dagsaktuella nyheter samt kännedom om kommunens planer för gamla 

stationsområdet, skapar stor oro och ökad otrygghet bland oss närboende. Placeringen är dessutom 

direktgränsande till en barnfamiljs boende. 

Vi (undertecknade) uppmanar kommunstyrelsen att ta hänsyn till oss närboende och söka en 

alternativ plats för uppförande av boendet. 

 • • • ..  

· ···· ·· ········· ······· · ·············· ·· ·············· 

.....................  ............ ............ ........... ...............................  

 

 ..........................................  

 

  

.. .. ·· ············ ···· · ·· · · ·· · · ····· ·· ············ ·· ······ ···· · ·· ······ · · 

.... ....' .
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' . 
BÅSTADS r(OMMUN 

Kommunstyre/sen 

NSR Produktion AB 
Protokoll fört vid extra bolagsstämma per capsulam med aktieägarna i 
NSR Produktion AB den 11 december 2015 i Helsingborg. 

Närvarande aktieägare/ ombud Antal aktier/ röster 

NSR AB genom Kenneth Lantz 1 000 

Summa deltagare = Aktier/ röster 1 000 

övriga närvarande: 

Kim Olsson, vd 

§ 1 Bolagstämmans öppnande 

Kenneth Lantz förklarar bolagsstämman öppnad. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman 

Beslutas 
att välja Kenneth Lantz till ordförande vid stämman samt 
att Kim Olsson för protokollet. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. 
Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman. 

Beslutas 
att godkänna förteckningen som röstlängd. 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Beslutas 
att godkänna den föreslagna dagordningen. 

§ 5 Val av justeringsperson 

Beslutas 
att ordföranden för bolagsstämman jämte Kim Olsson justerar 
stämmoprotokollet. 

10
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( lN51l~ 

§ 6 Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

VD Kim Olsson informerar om att stämmohandlingarna har delgivits 
ombudet. 

Beslutas 
att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 

§ 7 Antagande av reviderat ägardirektiv för NSR Produktion AB 

I respektive ägarkommun har kommunfullmäktige under hösten 2015 
antagit ett förslag om reviderat ägardirektiv för NSR AB. I ägardirektivet 
för NSR AB står att ägardirektivet även ska antas på bolagsstämma i 
dotterbolag. 

Beslutas 
att anta det utskickade förslaget till reviderat ägardirektiv för 
NSR Produktion AB. 

§ 8 Val av styrelseledamot och suppleanter 

Föreligger förslag från Båstad Kommun 

att utse Jessica Andersson till ny styrelseledamot i NSR Produktion AB 
efter Johan Forsberg samt 
att utse Claes Wastensson till ny styrelsesuppleant i NSR Produktion 
AB efter Jessica Andersson. 

Beslutas 
att intill nästa ordinarie årsstämma fastställa följande styrelse: 

Ordinarie ledamöter Personliga SUQQleanter Kommun 

Anders Månsson (S) Niklas Svalö (S) Bjuv 

Jessica Andersson (S) Claes Wastensson (BP) Båstad 

Kenneth Lantz (KO) Henrik Forssell (M) Helsingborg 

Berner Lundgren (S) Lars-Ingvar Johansson (S) Helsingborg 

Peter Knutsson (M) Rickard Sallermo (MP) Helsingborg 

Bo Lambertsson Persson (M) Sahand Kousha (FP) Helsingborg 

Renee Sandberg Ohlander (S) Cecilia Fransson (S) Helsingborg 

Gustaf Wingårdh (M) Kjell Näslund (M) Höganäs 

Reino Persson (S) Rolf Ottosson (SO) Åstorp 

Christer Hansson (S) Carl-Axel Andersson (EP) Ängelholm 

Robin Holmberg (M) Lennart Nilsson (C) Ängelholm 
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att konstatera följande uppgifter om valda personalrepresentanter 

Ordinarie 
Jann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Suppleanter 
Toiwo Henriksson, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

att utse Kenneth Lantz till styrelsens ordförande för samma period. 
att utse Berner Lundgren till styrelsens vice ordförande för samma 
period. 

§ 9 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen 

Inget övrigt ärende har anmälts till stämman. 

§ 10 Stämmans avslutande 

Beslutas 
att förklara den extra bolagsstämma avslutad. 

Vid protokollet: 

I ,'Q ')~ ) 
<I 1~ f 
I J 
( Kim Olsson 

Justeras: 

,;;/" ) J 
,::; ~ ;... 

,r--~7., 

Kenneth Lanfr 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

NSRAB 
Protokoll fört vid extra bolagsstämma per capsulam med aktieägarna i Nordvästra Skånes 
Renhållnings Aktiebolag (NSR AB) den 11 december 2015 i Helsingborg. 

Närvarande aktieägare/ ombud Antal aktier/ röster 

Bjuvs kommun genom 
Båstads kommun genom 
Helsingborgs stad genom 
Höganäs kommun genom 
Åstorps kommun genom 
Ängelholms kommun genom 

Summa deltagare 

övriga närvarande: 

Kim Olsson, sekr./vd. 

§ 1 Bolagsstämmans öppnande 

Christer Landin 
Bo Wendt 
Peter Danielsson 
Peter Kovacs 
Ronny Sandberg 
Lars Nyander 

= Aktier/ röster 
5 000 

Peter Danielsson förklarar bolagsstämman öppnad . 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman 

Beslutas 
att välja Peter Danielsson till ordförande vid stämman samt 
att uppdra åt VD Kim Olsson att föra protokollet. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

385 
320 
2 578 
574 
345 
798 

Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. 
Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman. 

Beslutas 
att godkänna förteckningen som röstlängd~ 

/ 

1 (4) 
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§ 4 Godkännande av dagordning 

Beslutas 
att godkänna den föreslagna dagordningen. 

§ 5 Val av justeringspersoner 

Beslutas 
att ordföranden för bolagsstämman jämte Christer Landin, Bo Wendt, Peter 
Kovåcs, Ronny Sandberg och Lars Nyander justerar stämmoprotokollet. 

§ 6 Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

VD Kim Olsson informerar om att stämmohandlingarna har delgetts ägar
kommunerna och dess ombud. 

Beslutas 
att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 

§ 7 Antagande av reviderat ägardirektiv för NSR AB 

I respektive ägarkommun har kommunfullmäktige under hösten 2015 antagit 
ett förslag om reviderat ägardirektiv för NSR AB. 

Beslutas 
att anta de utskickade förslaget till reviderat ägardirektiv för NSR AB. 

§ 8 Val av styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande och vice 
ordförande 

Föreligger förslag från Båstad Kommun 

att utse Jessica Andersson till ny styrelseledamot i NSR AB efter Johan 
Forsberg samt 
att utse Claes Wastensson till ny styrelsesuppleant i NSR AB efter Jessica 
Andersson 

2 (4) 
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Beslutas 
att intill nästa ordinarie årsstämma fastställa följande styrelse : 

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter Kommun 

Anders Månsson (S) Niklas Svalö (S) Bjuv 

Jessica Andersson (S) Claes Wastensson (BP) Båstad 

Kenneth Lantz (KO) Henrik Forssell (M) Helsingborg 

Berner Lundgren (S) Lars-Ingvar Johansson (S) Helsingborg 

Peter Knutsson (M) Rickard Sallermo (MP) Helsingborg 

Bo Lambertsson Persson (M) Sahand Kousha (FP) Helsingborg 

Renee Sandberg Ohlander (S) Cecilia Fransson (S) Helsingborg 

Gustaf Wingårdh (M) Kjell Näslund (M) Höganäs 

Reino Persson (S) Rolf Ottosson (SO) Åstorp 

Christer Hansson (S) Carl-Axel Andersson (EP) Ängelholm 

Robin Halmberg (M) Lennart Nilsson (C) Ängelholm 

att konstatera följande uppgifter om valda personalrepresentanter 

Ordinarie 
Jann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Suppleanter 
Toiwo Henriksson, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

att utse Kenneth Lantz till styrelsens ordförande för samma period. 
att utse Berner Lundgren till styrelsens vice ordförande för samma 
period. 

§ 9 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

Inget övrigt ärende har anmälts till stämman. 

§ 10 Stämmans avslutande 

Beslutas 
att förklara den extra bolagsstämma avslutad. 

?.J 
3 (4) r( 
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Kim Olsson 

Justeras: 

Christer Landin 

Bo Wendt 

! 

4 (4) 

16

16



Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

BÅSTADS l\Ol\1iMUN 
Kommunstyre/sen 

2016 -02- 19 
Dn\~.>. ... \:J~~ }._ ~ \) 
~\::). \.. k :: ... ~ ,10, ,<;:). ... 

Protokoll Styrelsemöte 1/ 2016 med styrelsen i NSR Produktion AB 
fredag 2016-01-22, kl. 09:00-12:00 
Hotell Erikslund, Varalöv, Ängelholm 

Kenneth Lantz, Berner Lundgren, Anders Månsson, Lars-Johan Forsberg, 
Peter Kn11tsso11, Bo Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, 
Gustaf Wingårdh, Reino Persson, Christer Hansson och Robin Holmberg. 

Niklas Svalö, Jessica Andersson, Henrik Forssel), Lars-Ingvar Johansson, 
Rickard Sallermo, Sahand Kousha, Cecilia Fransson, Kjell Näslund, 
Rolf Ottosson, Car-Axel Andersson och Lennart Nilsson. 

Personalrepr: 

Övriga: 

Jann Thomasen och Tohvo Henriksson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

Kim Olsson, VD samt Eva-Lena Diilow, sekr. samt Mats Örth, Ekonomichef 
under§ 2. 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

§ 1 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

VD Kim Olsson informerar om att det hållits en extra bolagsstämma den 2015-12-11 
med beslut om nytt ägardirektiv . 
På bolagsstämman beslutades efter förslag från Båstad kommun att utse Jessica 
Andersson till ny styrelseledamot efter Johan Forsberg samt att utse Claes Wastens
son till ny styrelsesuppleant. 

Claes Wastensson hälsas välkommen till styrelsen. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Gustaf Wingårdh justerar protokollet 
att godkänna styrelseprotokoll 8/ 2015. 

1 ( 4) 
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§2 

§3 

§4 

Ekonomiska rapporter 
Pre/i111i11iirl resultat for 2015 

Ekonomichef Mats Örth informerar om det preliminära resultatet t.o.m. december 
2015. Resultatet för NSR-koncernen visar på en vinst om nästan 10 miljoner kronor, 
vilket är 3 miljoner kronor bättre än budget. 

Resultatet för NSR Produktion AB visar på en vinst om 9,3 miljoner kronor och NSR 
AB en vinst om 5 miljoner kronor. 

Hittills har investeringar för 64 Mkr genomförts under året där 40 Mkr avser Åter
vinningscentralen Helsingborg och 8 Mkr avser Lakvatten. 

Beslutar 

att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Marknadsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om att Helsingborg Stad har samordnat kommunikation
en i diskussionen gällande biogas med Skånetrafiken. 

VD Kim Olsson informerar om att han blivit invald i styrelsen för Renare Mark som 
jobbar med förorenade massor mm. 

VD Kim Olsson informerar om att NSR och Länsstyrelsen har för avsikt att gemen
samt se över möjligheterna till effektivisering av arbetsrutiner. 

VD Kim Olsson informerar om sjunkande råvarupriser på metall vilket medför en 
lägre ersättning för skroten . NSR balar nu skroten så den kan ligga på lager i väntan 
på bättre priser. 

Beslutar 

att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Information om nuläge för Koncessionsupphandlingar 
VD Kim Olsson informerar om att: 

OX2 har övertagit drift från 1 januari 2016 av biogasanläggning. 

Öresundskraft tar över rätten till industrikunder med osorterat verksamhetsavfall 
från 1 mars 2016. 

Ohlssons AB övertar driften av anläggning för Farligt avfall från 1 mars 2016. 

Förhandling förs med 1MR om koncession på pappersanläggning. 
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Styrelsen föreslår en ny punkt på ett styrelsemöte om året där Kim informerar om 
eventuella risker angående de nya aktörerna i VeraPark. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 5 Verksamhetsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om: 

-tvisten gällande utbyggnaden av biogasanläggningen fortgår, vilket innebär att detta 
kan påverka 2015 årets resultat. 

-Elin Ask, Helsingborg Stad, håller i processen för framtagande av nytt konsortial 
avtal, styrelsen kommer få ta del av detta före bolagstämman 2016. 

-Höganäs Kommuns beslut angående framtida engagemang i NSR ska tas under 
kvartal 1 2016. 

- miljötillståndsprocess gällande lokalisering utav Bjuv och Åstorps gemensamma 
återvinningscentral pågår. 

-att den totala sjukfrånvaron har minskat med nästan 10 % under år 2015 jämfört 
med förra året. 

-arbetsplatsolyckor och tillbud 2015. 

Miljöarbetarna som kör insamlingsbilarna har flest anmälda arbetsolyckor. Olyck
orna beror till största del på halka. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 6 Uppföljning av internkontroll 
VD Kim Olsson redogör för uppföljningen av internkontrollen. 

Beslutar 
att godkänna bolagets uppföljning av internkonh·oll för 2015. 

§ 7 Genomgång och uppdatering av företagets Policys 
VD Kim Olsson redogör för företagets Policys. 

Styrelsen föreslog ändringar i Finanspolicyn under "rapportering till styrelsen", att 
rapportering ska ske vid samband med tertial bokslut och inte endast vid årsbokslut 
samt att i Kvalitetspolicy för biogödsel och kompost ta bort avsnittet gällande bio
gödsel. 
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§8 

§9 

Beslutar 
att godkänna företagets Arbetsmiljöpolicy. 
att godkänna företagets Etisk policy. 
att godkänna företagets Miljöpolicy. 
att ge VD i uppdrag att arbeta in de nya synpunkterna i ett nytt förs lag till Finans
policyn till nästa möte. 
att ge VD i uppdrag att arbeta in de nya synpunkterna i ett nytt förslag till Kvalitets
policy för biogödsel och kompost till nästa möte. 

Anmälningar 
Vice Ordförande Berner Lundgren föreslår att VD-instruktionerna behöver arbetas 

om gällande investeringsbeslut. 

Beslutar 

att styrelsen ger presidiet i uppdrag att arbeta in nytt förslag till VD instruktioner till 

nästa styrelsemöte. 

Övriga frågor 
Lars-Ingvar Johansson informerar om förslag på ny detaljplan i Ödåkra och att NSR 
nämns i planen då det gäller svårframkomligheten för insamlingsfordonen i området. 
VD Kim Olsson återkommer med information gällande detta ärende. 

Christer Hansson, Ängelholm undrar hur det går med övertagandet för ny 
entreprenör i Ängelholm? 
VD Kim Olsson informerar att det går enligt plan än så länge. 

§ 10 Avslutning 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat inhesse och förklarar mötet avslutat . 

Helsingborg 2016-01-22 

Vid protokollet 

dct:1Ut1C1 u~ [ ()LL:J 

Eva-Lena Di.ilow 
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Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Protokoll Styrelsemöte 1/ 2016 med styrelsen i NSR AB 
fredag 2016-01-22, kl. 09:00-12:00 
Hotell Erikslund, Varalöv, Ängelholm 

Bfi.ST/\0'~ l<OMMUN 
Kor11111unst yrelsen 

\ 2016 -02- 1 9 
I nr .. ~s .. ~~~~.~ 
.~';J.~~::: .. ;s.~~. ~ ""' 

Kenneth Lantz, Berner Lundgren, Anders Månsson, Lars-Johan Forsberg, 
Peter Knutsson, Bo Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, 
Gustaf Wingårdh, Reino Persson, Christer Hansson och Robin Holmberg. 

Niklas Svalö, Jessica Andersson, Henrik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, 
Rickard Sallermo, Sahand Kousha, Cecilia Fransson, Kjell Näslund, 
Rolf Ottosson, Car-Axel Andersson och Lennart Nilsson. 

Personalrepr: 

Övriga: 

Jann Thomasen och Toiwo Henriksson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

Kim Olsson, VD samt Eva-Lena Di.ilow, sekr. samt Mats Örth, Ekonomichef 
under§ 2. 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

§ 1 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

VD Kim Olsson informerar om att det hållits en extra bolagsstämma den 2015-12-11 
med beslut om nytt ägardirektiv. 
På bolagsstämman beslutades efter förslag från Båstad kommun att utse Jessica 
Andersson till ny styrelseledamot efter Johan Forsberg samt att utse Claes Wastens
son till ny styre lsesuppleant. 

Claes Wastensson hälsas välkommen till styrelsen. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Gustaf Wingårdh justerar protokollet 
att godkänna styrelseprotokoll 8/ 2015. 
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§2 

§3 

§4 

Ekonomiska rapporter 
Pre/i111i11ärt res11/t11f for 2015 

Ekonomichef Mats Örth informerar om det preliminära resultatet t.o.m. december 
2015. Resultatet för NSR-koncernen visar på en vinst om nästan 10 miljoner kronor, 
vilket är 3 miljoner kronor bättre än budget. 

Resultatet för NSR Produktion AB visar på en vinst om 9,3 miljoner kronor och NSR 
AB en vinst om 5 miljoner kronor . 

Hittills har investeringar för 64 Mkr genomförts under året där 40 Mkr avser Åter
vinningscentralen Helsingborg och 8 Mkr avser Lakvatten. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna . 

Marknadsra pporter 
VD Kim Olsson informerar om att Helsingborg Stad har samordnat kommunikation 
en i diskussionen gällande biogas med Skånetrafiken. 

VD Kim Olsson informerar om att han blivit invald i styrelsen för Renare Mark som 
jobbar med förorenade massor mm. 

VD Kim Olsson informerar om att NSR och Länsstyrelsen har för avsikt att gemen
samt se över möjligheterna till effektivisering av arbetsrutiner. 

VD Kim Olsson informerar om sjunkande råvarupriser på metall vilket medför en 
lägre ersättning för skroten. NSR balar nu skroten så den kan ligga på lager i väntan 
på bättre priser. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Information om nuläge för Koncessionsupphandlingar 
VD Kim Olsson informerar om att: 

OX2 har övertagit drift från 1 januari 2016 av biogasanläggning. 

Öresundskraft tar över rätten till industrikunder med osorterat verksamhetsavfall 
från 1 mars 2016. 

Ohlssons AB övertar driften av anläggning för Farligt avfall från 1 mars 2016. 

Förhandling förs med TMR om koncession på pappersanläggning. 
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§5 

§6 

Styrelsen föreslår en ny punkt på ett styrelsemöte om året där Kim informerar om 
eventuella risker angående de nya aktörerna i VeraPark. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna . 

Verksamhetsrapporter 
VD Kim Olsson informerar om: 

-tvisten gällande utbyggnaden av biogasanläggningen fortgår, vilket innebär att detta 
kan påverka 2015 årets resultat. 

-Elin Ask, Helsingborg Stad, håller i processen för framtagande av nytt konsortial
avtal, styrelsen kommer få ta del av detta före bolagstämman 2016. 

-Höganäs Kommuns beslut angående framtida engagemang i NSR ska tas under 
kvartal 1 2016. 

- miljötillståndsprocess gällande lokalisering utav Bjuv och Åstorps gemensamma 
återvinningscentral pågår. 

-att den totala sjukfrånvaron har minskat med nästan 10 % under år 2015 jämfört 
med förra året. 

-arbetsplatsolyckor och tillbud 2015. 
Miljöarbetarna som kör insamlingsbilarna har flest anmälda arbetsolyckor. Olyck
orna beror till största del på halka . 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Renhållningen 
VD Kim Olsson informerar om: 

- I Nils Holgerssonrapport 2015, baserad på kostnad för avfallshantering i flerfamiljs
bostäder, placerar sig Helsingborg på femte plats i landet. 

-Utfallet av Avfall Sveriges miljöindex år 2014 placerar sig fyra av NSRs ägarkommu
nerna bland de fem bästa i Sverige. 

-de nya affärssystemet är igång och 95% är utfakturerat i Helsingborg, faktureringen 
till de övriga kommunerna kommer ske i början av februari . Övergången till det nya 
affärssystemet har krävt en stor manuell arbetsinsats från personalen för att reaktivt 
få verksamheten att fungera. 
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-att det kommit in en överklagan av taxan för Ängelholm. 

Beslutar 
.i!!tgodkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 7 Uppföljning av internkontroll 
VD Kim Olsson redogör för uppföljningen av internkontrollen. 

Beslutar 
att godkänna bolagets uppföljning av internkontroll för 2015. 

§ 8 Genomgång och uppdatering av företagets Policys 
VD Kim Olssonredogör för företagets Policys. 

Styrelsen föreslog ändringar i Finanspolicyn under "rapportering till styrelsen", att 
rapportering ska ske vid samband med tertialbokslut och inte endast vid årsbokslut 
samt att i Kvalitetspolicy för biogödsel och kompost ta bort avsnittet gällande bio
gödsel. 

Beslutar 
att godkänna företagets Arbetsmiljöpolicy . 
att godkänna företagets Etisk policy. 
att godkänna företagets Miljöpolicy. 
att ge VD i uppdrag att arbeta in de nya synpunkterna i ett nytt förslag till Finans
policyn till nästa möte. 
att ge VD i uppdrag att arbeta in de nya synpunkterna i ett nytt förslag till Kvalitets
policy för biogödsel och kompost till nästa möte. 

§ 9 Anmälningar 
Vice Ordförande Berner Lundgren föreslår att VD-instruktionerna behöver arbetas 
om gällande investeringsbeslut. 

Beslutar 
att styrelsen ger presidiet i uppdrag att arbeta in nytt förslag till VD instruktioner till 
nästa styrelsemöte. 

§ 10 Övriga frågor 
Lars-Ingvar Johansson informerar om förslag på ny detaljplan i Ödåkra och att NSR 
nämns i planen då det gäller svårframkomligheten för insamlingsfordonen i området. 
VD Kim Olsson återkommer med information gällande detta ärende. 

Christer Hansson, Ängelholm undrar hur det går med övertagandet för ny 
entreprenör i Ängelholm? 
VD Kim Olsson informerar att det går enligt plan än så länge . 
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§ 11 Avslutning 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet avs lutat. 

Helsingborg 2016-01 -22 

Vid protokollet 

~ 6(,vcA.(f\r1C1 \ '- l "-V 

Eva-Lena DU!ow 

Ju steras 

,__/}//(-?) 
~~~ 

Kenneth L ' 

J/A,?flt 
Gu staf mgärdh 
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Protokoll Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 
torsdag 2016-02-11, kl 09:00-12:00 på NSR i Helsingborg 

Närvarande från kommunerna: 
RoseMarie Andersson, Bjuv 
Stefan Sjölin, Bjuv 
Elisabet Edner, Båstad 
Fredrik Jönsson, Båstad 
Linda Ekström, Helsingborg 
Per Lindqvist, Helsingborg 
Tommy Lindvall, Höganäs 
Kaj Ling, Höganäs 
Magdalena Stajcic, Åstorp 
Jörgen Wallin, Åstorp 
Stefan Marthinsson, Ängelholm 
Jan-Inge Nicander, Ängelholm 
Annika Enberg, Ängelholm 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

Närvarande från NSR: 
Kim Olsson, Cecilia Holmblad, Mats Örth och Eva-Lena Diilow. 

1. Mötets öppnande 
Kim Olsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 

3. Nytt beslutat ägardirektiv. Vad är delegationens uppgift? 

l~k 'l /\LS l<OMMUN 
1-<:o' • m:1styre lsen 

Kim informerar om papprstämman den 2015-12-11 som hölls med anledning av nytt ägar-
direktiv. D-i-rc... 

I ägardirektivet punkt 5.3 Ekonomiska och tekniska delegationen står det att syftet med de
legationen är att vara en länk för att förankra frågor och beslut i ägarkommunerna i ekono
miska och tekniska frågor. 
Vid mötena ska det ske såväl en ekonomisk som en teknisk genomgång och uppföljning av 
bolagets verksamhet. 
Deltagare utses från respektive ägarkommun, två ordinarie samt två ersättare. Från bolaget 
deltar en ansvarig tjänsteman som är föredragande. Bolaget är sammankallande. 
Mötena ska protokollföras och delges styrelsen i bolaget samt respektive ägarkommun. 
Den ekonomiska och tekniska delegationen ska ha minst fyra möten per år samt ytterligare 
möten om ägarkommun eller representant-för bolagets ledning så önskar. 
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Beslutades på dagens möte: 
Att hålla 6 möten per år i samband med styrelsemötena, 3 på våren och 3 på hösten varav två 
av mötena ska förläggas som studiebesök i verksamheten. 
Att från och med hösten 2016 kommer mötena att hållas på eftermiddagen istället. Ny tids
plan skickas ut med protokollet. 

Att maila till Eva-Lena före sommaren vilka som ska deltaga i delegationen både ordinarie 
och ersättare från respektive kommun. 

4. Information från respektive kommun 

Bjuv: En återvinningsstation i Ekeby ska flyttas, samråd med FTI. 
Gemensam Å ve är planerad tillsammans med Åstorp, pågår en lokaliseringsutredning. 
Många frågor har kommit in till kommunen angående de nya öppettiderna på Å ve så det 
tekniska utskottet kommer kalla NSR till möte för att reda ut frågorna. 

Båstad: Renhållningstaxan ska upp i fullmäktige men där blir ingen större förändring av nya 
taxan. 
Kommunen har fått en skrivelse angående att Båstad anläggningen ska upphöra med möj
lighet att lämna avfall via våg utan kommer att vara en ren ÅVe, detta gäller inte för lant
bruksmaskiner vilket avsåg skrivelsen. 

Helsingborg: Våren ha kommit till Helsingborg och med den även de oseriösa asfaltsarbe
tarna som tyvärr lämnar asfaltsspill och annat skräp efter sig. 

Höganäs: Renhållningstaxan är klar och nya taxan blir lägre för hushållen. 
Höganäs funderar på att byta ut sina matavfallspåsar till kritapåsar vilket bland annat kom
mer underlätta på vintern då dessa påsar inte fryser fast i kärlen. 
Entreprenörsupphandlingen ligger ute ska lämnas in senast den 26/3 för start den 1 oktober 
2016. 

Åstorp: Tomt med förorenad mark och gammal deponi ska utredas under 2016, frågan kvar
står om detta ska täckas på plats eller köras in till NSR. 

Ängelholm: FTI har en ny representant som ska komma till kommunen för att få information 
om det nya insamlingssystemet. Nya bygglov behöver sökas för de stationer som ska finnas 
kvar. 
Problem på flera utav stationerna med alla olika klädholkar som ställs dit utan tillstånd. 
Inkommit en överklagan av taxan för Ängelholm. 
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5. Information från styrelsemöte den 2016-01-22 
Kim informerar från styrelsemötet att: 

NSR och Länsstyrelsen har för avsikt att gemensamt se över möjligheterna till effektivisering 
av arbetsrutiner. 

Tvisten gällande utbyggnaden av biogasanläggningen fortgår. 

Nils Holgerssonrapport 2015, baserad på kostnad för avfallshantering i flerfamiljsbostäder, 
placerar sig Helsingborg på femte plats i landet. 

Utfallet av Avfall Sveriges miljöindex år 2014 placerar sig fyra av NSRs ägarkommuner 
bland de fem bästa i Sverige. 

Kim informerar även för uppföljningen av internkontrollen. 

6. Ekonomiska rapporter, Årsbokslut 
Ekonomichef Mats Örth redogjorde för årsredovisningen för 2015. 
Oms~ttningen i koncernen var 411 Mkr (414 Mkr 2014) och resultatet efter finansiella poster 
var 9 Mkr (237 Tkr 2014) . 
Soliditeten var 15 %. 
93 % av omsättningen var ägarhärledd och uppfyller Tecal-kriteriet. 
Investeringarna uppgick till 64 Mkr under 2015. 

7. Information om nuläge för Koncessionsupphandlingar 
Kim Olsson informerar om att OX2 har övertagit drift från 1 januari 2016 av biogasanlägg
ning. 
Kim informerar om att Öresundskraft tar över rätten till industrikunder med osorterat verk
sarnhetsavfall från 1 mars 2016. 
Kim informerar om att Ohlssons AB övertar driften av anläggning för Farligt avfall från 
1mars2016. 
Kim informerar om att förhandling förs med TMR om koncession på pappersanläggning. 

8. Övergång av verksamhet från NSR Produktion AB till NSR AB 
Kim informerar om att då omfattningen av verksamheten i NSR Produktion AB kommet att 
vara begränsad föreslås att den restererande verksamheten överförs till moderbolaget, 
NSR AB, och att NSR Produktion AB blir ett vilande bolag. 

9. Renhållningen 
Cecilia Holmblad informerar om bakgrunden till beslut att inte köra in sopbilar och tömma 
kärlen inne i området på kvarteret "Ebbe" som ligger i Helsingborg då vägen inte är bred 
nog att köra på. De boende har inte verkställt utlovade åtgärder. 

Cecilia informerar om hur järnvägsdubbelspåren, som ska dras i Ödåkra, påverkar de bo
ende avseende avfallshantering. 
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Cecilia informerar om att NSR har projektanställt en person för att arbetsmiljöinventera i 
Ängelholm och Båstad inför entreprenadbytet under 2016. 

Cecilia informerar om att Öresundskraft har efterdebiterat 113 kontrakt som de hittat vid 
stängning av NSRs debitering. Öresundskraft ska nu lämna en tredjeparts revision som 
säkerställer faktureringssystemet som använts åt NSR. 

Cecilia informerar att den 5 december 2015 skedde konverteringen av nytt faktureringssy
stem. Nu har alla typer av faktureringskömingar genomförts vilket har inneburit en stor ar
betsbelastning för personalen. 

10. Verksamhetsrapporter, Finanspolicy och Kvalitetspolicy för kompost 
Kim Olsson informerar om det preliminära utfallet av nyckeltalen 2015 i NSRs Övergripande 
affärsplan. 

Miljö: 
Utfallen av samtliga fyra måltal utveckals i positiv riktning men inte tillräckligt för att nå 
målen för 2015. 

Kund: 
Utvecklingen av måltalet är mycket positivt och uppfyller målsättningen för 2015. 

Personal och partners: 
Utvecklingen av de flesta mål talen är positiv men inte tillräckliga för att uppnå målen för 
2015. 

Ekonomi och effektivitet: 
Utvecklingen av måltalen är mycket positiv och uppfyller målsättningen för 2015. 

En mer detaljerad genomgång med handlingsplan för de miljörelaterade målen kommer att 
presenteras på nästa möte. 

11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

Nästa möte 
Nästa planerade möte med delegationerna är 2016-03-17 kl. 09:00-12:00 på NSRs kontor i 
Helsingborg. 

Helsingborg 2016-02-11 

Vid protokollet 

(/JJa(Q~ 10 00(0vu 
Eva-Lena Diilow 

Justeras 

~j) 
Kim Olsson 

4 (4) 

29

29



	

Vård‐	och	omsorgsnämnden	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2016‐01‐18 12 av	13

	

Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

VN	§	8	 	 Dnr	VN	000133/2015	‐	200	

Lokaler för korttidsplatser, KS001358/2015-200 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Förvaltningen	fick	i	uppdrag	av	kommunstyrelsen	att	utreda	lokaler	för	

korttidsplatser.	Det	har	under	perioder	varit	ett	större	behov	korttidsplatser	än	
budgeterade	14.	Detta	har	verkställts	genom	att	nyttja	lediga	platser	på	vård	
och	omsorgsboenden	samt	via	dubbelbeläggning.	Men	även	externa	köp	för	3,9	
miljoner	har	gjorts	under	2015.	Behovet	av	korttidsplatser	enligt	beräknad	
statistik	är	mellan	17‐25	platser	därav	föreslår	förvaltningen	att	antalet	
korttidsplatser	utökas	till	18	lägenheter	med	möjligheter	att	dubbel	belägga	
platserna.	Samt	vidareutveckla	vårdplaneringsteamet	till	att	även	trygga	upp	i	
hemmiljön	via	så	kallad	trygghemgång,	där	alla	aktuella	professioner	möter	
upp	i	hemmet	efter	t.ex.	en	sjukhusvistelse.		

	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	Johannes	Häll	
	
Beslut	 Vård‐	och	omsorgsnämnden	beslutar:	
	

1.	Att	vård	och	omsorg	nyttjar	8	platser	på	Skogliden	med	möjlighet	till	
dubbelbeläggning	och	5	platser	på	Bjärehemmet.	

2.	Att	vård	och	omsorg	budgetar	för	20	nyttjade	platser	per	dygn	

3.	Beslut,	redovisning	och	protokollsanteckning	delges	kommunstyrelsen.		

	 _____	
	

	
Protokollsanteckning	 Iréne	Ebbesson:	Vård	och	omsorg	beräknar	att	behovet	av	platser	för	

korttidsvård	är	20	st	under	år	2016.	Detta	antal	platser	behövs	för	att	tillgodose	
behovet	av	växelvård	och	vård	efter	sjukhusvistelse.	För	närvarande	finns	
endast	13	platser	lokalmässigt	och	därför	behöver	man	dubbelbelägga	en	del	av	
rummen.	Denna	lösning	känns	inte	helt	optimal	och	bör	endast	användas	under	
en	begränsad	tid.	Det	är	dock	en	bättre	lösning	än	att	köpa	platser	långt	
hemifrån	i	andra	kommuner.	

	
	 I	en	hel	del	fall	används	och	blockeras	kortvårdsplatser	av	personer	som	köar	

för	en	plats	i	vård‐	och	omsorgsboende.	Här	måste	vi	skyndsamt	få	igång	
utbyggnaden	av	fler	lägenheter	för	vård‐	och	omsorgsboende	så	att	behovet	av	
denna	boendeform	kan	tillgodoses.		
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Mötesanteckningar – Kommunala handikapprådet i Båstads 
kommun 
 

Tid 2016-01-26, kl. 16.30 - 18.30 
 

Plats Astrakanen 
 

Närvarande Ingrid Edgardsdotter (KD), ordförande 
 Sven Nordström, vice ordförande, Reumatikerföreningen Nordvästra Skåne 
 Leif Olsson, Psoriasisförbundet lokalavdelning Bjäre/Åsbo 
 Britt-Marie Rosander 
  Hedvig Olofsson, Anhörig- och frivilligverksamheten i Båstads kommun 

 Kerstin Hörup, SRF – Ängelholm-Båstad 

 Yvonne Santesson, FUB Båstad 
 Lena Jönsson 
 Friederun Strandh, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 
 

  
 Olof Nilsson, nämndsekreterare 
 

Frånvarande Jan Gunnarsson   
 
1. Mötets öppnande  
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Val av sekreterare  
Olof valdes till sekreterare. 
 

3. Val av justerare och justeringsdag 
Justering sker av Sven Nordström. 
 

4. Föregående minnesanteckningar 
Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. 

 
5. Presentation av Ingrid Pettersson - Socialt ansvarig socionom 
Ingrid informerar om sina arbetsuppgifter och sitt ansvarsområde. Hon berättar om aktuella 
frågor som rör vård och omsorg i Båstads kommun, bl.a. att det snart kommer beslut om 
LOV:s  framtid i kommunen och om kommunens system med personligt ombud.  Vid 
frågestunden önskar rådsledamöterna ett framtida studiebesök på A-huset och att en LSS-
handläggare bjuds in för att informera rådet om sitt arbete. Rådets ledamöter 
uppmärksammade även Ingrid om att det saknas en heminstruktur i kommunen och IT-
kunniga på kommunens äldreboenden.  
 
Till nästa möte bjuda Åsa Hedin in för att informera om sin verksamhet. 
 

6. Bo Wendt informerar om den bristande tillgängligheten i Båstads hamn 
Bo informerar om att Bjärepartiet, med stöd av 2 socialdemokrater och 1 sverigedemokrat, 
röstade ner förvaltningens förslag om att anställa en tillgänglighetskonsult i kommunen. 
Kostnaderna för åtgärder borde enligt Bo inte bli särskilt höga, medan en konsult skulle höja 
kostnaderna rejält. Förvaltningen fick istället i uppgift att genomföra de 4 punkterna som 
KHR har uppmärksammat. Bo informerar om att en återrapportering ska ske i maj. 
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Under frågestunden framför ledamöter av rådet en förfrågan om kommunens visioner om 
handikappsanpassning. 
  

7. Presentation av Emma Johansson - Planarkitekt 
Emma informerar om kommunens inriktningsdokument för Båstads tätort. Avgränsningen av 
planen, framtida bebyggelser, grönområdena idag och i framtiden samt kommunens 
framtidsvisioner för Båstads tätort. Emma informerar om att handlingarna finns på 
kommunens hemsida och att hon gärna tar emot skriftliga synpunkter till mailadressen 
synpunkter@bastad.se. 
 
Ingrid Edgarsdotter kommer att skriva fram ett yttrande från det kommunala 
handikapprådet, baserat på synpunkter som rådet lämnat under redogörelsen. 
 

8. Övrigt 
Johan Peterson efterträder Olof Nilsson som sekreterare för KHR på obestämd framtid.   
 
Rådet önskar en återkoppling från inspektionen på biblioteket som gjordes 2015-11-10. 
Johan Peterson får i uppgift att tala med bibliotekarie Mats Johansson som ska rapportera om 
arbetet. Rådet önskar även att Mats bjuds in vid ett senare tillfälle och presenterar arbetet 
som har gjorts.  

  
9. Nästa möte 
Tisdagen den 8 mars klockan 17:00 i Båstads kommunhus. 
 
 
 
Ingrid Edgarsdotter     Sven Nordström 
Ordförande    Justerare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160126\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-03-01 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000006/2016 – 904 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Månadens anmälda delegationsbeslut  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2016-03-09 
 
 
1. Teknik och service. Ingemar Lundström. Lista daterad 2016-02-04. 

2. Kommunledningskontoret. Eva Karlsson. Lisa daterad 2016-02-22. 

3. Kommunledningskontoret. Marianne Fredriksson. Lista daterad 2016-02-25.  

4. Kommunledningskontoret. Anne-Lie Björklund. Lista daterad 2016-02-26. 

5. Individ och familj. 2016-02-01 – 2016-02-26.   
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad den 1 mars 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 

33

33



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅST/.\DS ~<OMMUN 

Kotnml111styre lsen 

2016 -02- 0 5 
Dnr .. ~>. .. ~~ ... ~.~<9 
~~ .. ~::-: .. ~~~ ...... .. . 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

TS007 2015-11-24 82015-000 Remiss angående bygglov för Ingen erinran Ingemar Lundström 
951 fasadändring av enbostadshus, 

Hemmeslöv 11:158, Silvias 
väg27 

TS007 2015-12-16 82015-001 Remiss angående bygglov för Ingen erinran Ingemar Lundström 
009 nybyggnad av enbostadshus 

Torekov 98:81, 
Skrattmåsvägen 47 

TS007 2016-01-21 82015-001 Remiss angående bygglov av Ingen erinran Ingemar Lundström 
175 til I byggnad av enbostadshus, 

inglasning under balkong 
Hemmeslöv 11:157, Silvias 
väg25 

Datum ·1 
2016-02-04 

Underskri 
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunst 11relsen 

201b -02- 2 2 
Dnr .. K5.0.0.00.0..0/ ..... . 
..... ... .. 20.1.6. .:-:-.. q.04. ....... .. . . 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

... , . ' 

• 
Ärendebeskrivning 

. - -: . 

• • 
A027 2016-02-22 16/0194 Beslut om registrering för 

lotteri - Röda Kors kretsarna i 
Båstad Kommun 

Underskrift 
Datum 

2016-02-22 
Namnförtydligande 

Eva Karlsson 

Underskrift 

Beviljas för Eva Karlsson 
tiden 
160510-
190509 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/A026 2016-01-28 Dödsboanmälan ÄB 20 kap. 8a§ Dödsboanmä 
Ian till 
Skatteverket 

KS/A026 2016-02-05 Dödsboanmälan ÄB 20 kap.Sa§ Dödsboanmä 
Ian till 
Skatteverket 

Underskrift 
Datum 

2016-02-25 
Namnförtydligande 

Marianne Fredriksson, chefssekreterare 

Marianne Fredriksson 

Marianne Fredriksson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut BÅSTl\DS KOMMUN 
Komrnunsryrel3en 

J 

2016 -oz-2 6 
D~~.S .... \)~~~~fa. 
.~~ ... b::-.... ~~~~ ........ .. 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

P003 2016-02-04 Anställning. Samordnare. Enhetschef 
53A 1. Eva-Marie Persson 

P003 2016-02-04 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
15A1-2. Kit Emilsson 

P003 2016-02-17 Anställning. Pesonlig assistent. Enhetschef 
41A 1-5. Lena Ljungquist 

P003 2016-02-09 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
8A1-5. Cindy Case Nord 

P003 2016-02-16 Anställning. Undersköterska, Enhetschef 
vårdbiträde. 26 A 2-4. Karin Holmgren 

P003 2016-01-27 Anställning. Handledare. Rektor 
49A 1. Ewa Nilsson 

P003 2016-02-15 Anställning. lntegrationshand- Enhetschef 
ledare/soc. sekr. 5 A 1. Per-Martin Boklund 

P003 2016-02-11 Anställning. Soc. sekr. Enhetschef 
18 A 1-2. Gustav Gabrielsson 

P002 2016-02-05 Anställning. Planchef. Samhällsbyggn.chef 
57A1. Lisa Rönnberg 

P003 2016-02-09 Anställning. Kock, kokerska. Måltidschef 
32A 1-5. Ulla Johansson 

P003 2016-01-22 Anställning. Studiehandledare. Administrativ chef 
13A2. Margaretha 

Ekelund-Svensson 

P003 2016-01-25 Anställning. Lärare. Rektor 
25A3-4. Tony Holmer 

Underskrift 
Datum Underskrift 

2016-02-26 ~\,N\..C!...-
Namnförtydligande 

Anne-Lie Björklund, assistent 
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.. 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

2016 -02- 2 9 
D~~.s. .. ·:::;)~~~~~ 
~\J ~::: .. ~~~ .... fl••········· 

ANMALAN AV DELEGATIONSBESLUT 

BÅSTADS KOMMUN 

INDIVID OCH FAMILJ 

2016-02-01-2016-02-26 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2016-02-01 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-02 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2016-02-02 Ek Ej inledda utredning 

2016-02-02 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2016-02-02 Ek Inleda försörjningsinsats 

2016-02-02 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-03 Ek bistånd beslut inleda utredning 

Urvalsparametrar: Period: 20160201 - 20160226 
Organisation- Soc sekr Ekonomi 
Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2016-02-26 

Beslutsfattare: 

Orsak 

Beslut: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Alexandra Borbelj 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Annelie Zerman 

Per-Martin Boklund 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Josephine Tegner 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

1 280,00 

6 053,00 

1 937,00 

Sida 1I10 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2016-02-03 Ek Inleda försörjningsinsats 

2016-02-03 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2016-02-03 Ek Inleda försörjningsinsats 

2016-02-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2016-02-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2016-02-03 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2016-02-03 Ek Inleda försörjningsinsats 

2016-02-04 Ek Beslut inleda utredning överklagande 

2016-02-04 Ek Ej inledda utredning 

Urvalsparametrar: Period: 20160201 - 20160226 
Organisation: Soc sekr Ekonomi 
Undemiväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Bes 1 utsfattare· 

ilifillk:. 

Beslut: 

Personnummer· * 

2016-02-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Stina Jönsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Stina Jönsson 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Alexandra Borbelj 

Per-Martin Boklund 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

21 857,00 

Sida 2 / 10 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2016-02-04 Ek Ej inledda utredning 

2016-02-04 Ek Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

2016-02-09 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2016-02-10 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2016-02-10 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-10 Ek fly Bistånd 4 kap I § avslag 

2016-02-10 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2016-02-10 Ek Inleda försörjningsinsats 

2016-02-10 Ek bistånd beslut inleda utredning 

Urvalsparametrar: Period: 20160201 - 20160226 
Organisation: Soc sekr Ekonomi 
Undemiväer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2016-02-26 

Beslutsfattare: 

~ 

Beslut· 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Pension otillräcklig 
Stina Jönsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Stina Jönsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Stina Jönsson 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Beviljat 

8 481,00 

Sida 3 I 10 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2016-02-10 Ek Inleda försörjningsinsats 

2016-02-10 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2016-02-10 Ek Inleda försörjningsinsats 

2016-02-11 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2016-02-11 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2016-02-11 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-15 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-15 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2016-02-15 Ek Inleda försörjningsinsats 

Urvalsparametrar: Period: 20160201 - 20160226 
Organisation- Soc sekr Ekonomi 
Undernivåer: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2016-02-26 

Beslutsfattare· 

.QrfilJk 

Beslut: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Stina Jönsson 

Stina Jönsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Stina Jönsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Gert-Inge Nilsson 

Gert-Inge Nilsson 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

Sida 4 I 10 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2016-02-15 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2016-02-15 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2016-02-15 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2016-02-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

U rva I spara metrar: Period· 20160201 - 20160226 
Organisation: Soc sekr Ekonomi 
Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut· 

Personnummer: * 

2016-02-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Stina Jönsson 

Stina Jönsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Josephine Tegner 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Stina Jönsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Stina Jönsson 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Stina Jönsson 

Tillgångar 
Stina Jönsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Stina Jönsson 

Urvalsdaturn ~ Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

11 952,00 

Sida5/10 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2016-02-17 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-17 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-18 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2016-02-18 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2016-02-18 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2016-02-18 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2016-02-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

!Trvalspa rametrar: Period: 20160201 - 20160226 
Organisation- Soc sekr Ekonomi 
Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2016-02-26 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

Beslut: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Stina Jönsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Josephine Tegner 

Utredningen kan ej färdigställas 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Stina Jönsson 

Stina Jönsson 

Stina Jönsson 

Stina Jönsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

0, 11 

Sida6/10 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2016-02-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-19 Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

2016-02-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-22 Ek Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

2016-02-22 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2016-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: Period: 20160201 - 20160226 
Organisation: Soc sekr Ekonomi 
Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2016-02-26 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

Beslut: 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Josephine Tegner 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Josephine Tegner 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

F örvaltningsrätt 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Stina Jönsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Stina Jönsson 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Beviljat 

2 045,40 

271,00 

6 379,00 

Sida 7 I 1 O 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2016-02-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2016-02-22 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2016-02-22 Ek Inleda försörjningsinsats 

2016-02-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-22 Ek Bistånd 4 kap I §avslag 

2016-02-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-23 Ek Beslut inleda utredning överklagande 

2016-02-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: Period· 20160201 - 20160226 
Organisation- Soc sekr Ekonomi 

Undemiväer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2016-02-26 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

Beslut: 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Stina Jönsson 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Utredningen kan ej färdigställas 
Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Stina Jönsson 

Bidrar inte till sin försörjning 
Josephine Tegner 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

5 302,00 

127,00 

Sida8/10 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2016-02-24 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-24 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-24 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-24 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-24 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2016-02-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-25 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: Period: 20160201 - 20160226 
Organisation- Soc sekr Ekonomi 
Undemiväer· 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2016-02-26 

Beslutsfattare: 

Orsak 

Beslut· 

Personnummer· * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Stina Jönsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Stina Jönsson 

Gymnasiestuderande/Studerand( 
Stina Jönsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Stina Jönsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Pension otillräcklig 
Stina Jönsson 

Urvalsdah1m = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

5 325,00 

3 768,00 

Sida9/10 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2016-02-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-25 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-26 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2016-02-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2016-02-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

U rvalspa ram etra r: Period· 20160201 - 20160226 
Organisation: Soc sekl Ekonomi 
Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrift:sdatum: 2016-02-26 

Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Utredningen kan ej färdigställas 
Stina Jönsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Bidrar inte till sin försörjning 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Stina Jönsson 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Stina Jönsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Stina Jönsson 

Utredningen kan ej färdigställas 
Josephine Tegner 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

4 507,00 

8 854,00 

Sida 10 I 10 
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Beslutsdatum 

Avser 

2016-02-11 

2016-02-12 

2016-02-12 

2016-02-12 

2016-02-24 

2016-02-24 

2016-02-24 

Urvalsparametrar: 

Beslut 

Vux Kostnader i utredning 

Vux L VM LR beslut om ej vård 

Vux L VM LR beslut om ej vård 

Vux Kostnader i utredning 

Vux Kostnader i utredning 

Vux Kostnader i utredning 

Vux Missb öppenvårdsinsats kostnad bifall 

~ 

Organisation

Undernivåer: 

Handläggare· 

20160201 - 20160226 

Soc sekr Vuxen 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare: 

~ 

Beslut: 

Personnummer· * 

2016-02-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ulla Landin 

Gustav Gabrielsson 

Gustav Gabrielsson 

UllaLandin 

Ulla Landin 

UllaLandin 

UllaLandin 

Urva)sdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

500,00 

200,00 

200,00 

199,00 

639,00 

Sida 1I1 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2016-02-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: Period· 20160201 - 20160226 
Organisation: Soc sekr Ekonomi 
Undemivåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare: 

Orsak 

Beslut: 

Personnummer: * 

2016-02-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Per-Martin Boklund 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

2 450,00 

Sida 1I1 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 43  Dnr KS 000038/2013 - 315 

Detaljplan för Bromsen 15 i Båstad - Avbrytande av planuppdrag 

 
Beskrivning av ärendet Fastighetsägaren till Bromsen 15 i Båstad vill att planuppdrag ska upphävas.  
 
Underlag till beslutet Bilaga 1. Protokoll, KS 2013-04-10, § 118 

Bilaga 2. Skrivelse från Båstadhem AB, 2016-01-18  
 
Samråd har skett med: Robert Falk - Båstadhem AB, Lisa Rönnberg - 
Samhällsbyggnad 

 
Yrkanden Ordförande Bo Wendt (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  
 
Propositionsordningar Ordförande Bo Wendt (BP) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

bifall för detsamma.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen: 

 
1. Planuppdrag för Bromsen 15 upphävs. 

2. Blir frågan om detaljplaneförändring aktuell igen får sökande komma in med 
en ny förfrågan om Planbesked.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160209\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\cn 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-02-09 
Handläggare: Camilla Nermark 
Dnr: KS 000038/2013 – 315 (B2015-45) 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Robert Falk - Båstadhem AB, Carina Ericsson – Samhällsbyggnad, Per Selldén - Kommunled-
ningskontoret, Fredrik Jönsson - Teknik & Service 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Protokoll, KS 2013-04-10, §118 
Bilaga 2. Skrivelse från Båstadhem AB, 2016-01-18  
 

Samråd har skett med: 
Robert Falk - Båstadhem AB, Lisa Rönnberg – Samhällsbyggnad  
 

 
Detaljplan för Bromsen 15 i Båstad – Avbrytande av planuppdrag 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren till Bromsen 15 i Båstad vill att planuppdrag ska upphävas.  
 

  
 

Bakgrund 
Fastighetsägaren till ansökte 2013-01-07 om planbesked för Bromsen 15 och Malen 1:237. 
 

Planområdets läge 

Brandstation 

Kommunhus 
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2 (2) 

 

Båstadhem ville få möjlighet att bygga fler bostäder genom att förtäta fastigheten Bromsen 15, 
där de redan har några byggnader. Bromsen 15 gränsar till Malen 1:237 där brandstationen 
ligger idag. Räddningstjänsten hade funderingar på att flytta brandstationen och hade fört dis-
kussioner med Båstadhem om att de i så fall skulle kunna bygga bostäder på Malen 1:237 
också. För att kunna genomföra dessa önskemål krävs ny detaljplan för fastigheterna. 
 
2013-04-10, §118, beslutade kommunstyrelsen om att detaljplan för Bromsen 15 får upprättas 
samt att samråd får hållas. Inget beslut togs om att detaljplanen för Malen 1:237 skulle upprät-
tas. 
 
Planavtal har inte tecknats mellan intressent och Båstads kommun. Samhällsbyggnad har ej 
lagt ner någon tid på projektet då planavtal tecknats. 
 

Aktuellt 
Båstadhem AB har meddelat att på grund av omprioritering av nybyggnationer och projekt 
samt ovissheten om vad som händer med brandstationen i Båstad vill att planuppdraget upp-
hävs. 
 

Övervägande/framtid 
Samhällsbyggnad föreslår att planuppdraget upphävs. Blir frågan aktuell igen med detaljplane-
förändring för Bromsen 15 samt Malen 1:237 får sökande komma in med ny förfrågan om 
Planbesked. 
 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Planuppdrag för Bromsen 15 upphävs. 
2. Blir frågan om detaljplaneförändring aktuell igen får sökande komma in med en ny förfrågan 
om Planbesked.  
 
 
 
Båstad 2016-02-02 
 
 
Camilla Nermark  
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad
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Bilaga 1
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Ekonomiutskottet 
Kommunstyrelsen 

KS eu 
KS 

§ 46 
§ 118 

2013-03-20 
2013-04-10 

dnr. 38/13 -315 

Detaljplan för Bromsen 15 och Malen 1:237 i Båstads kommun -

Begäran om planbesked 

15 
27 

Beskrivning av ärendet Båstadhem vill få möjlighet att bygga fler bostäder genom att förtäta på fastig
heten Bromsen 15, där de redan har några byggnader. Bromsen 15 gränsar till 
Malen 1:237 där brandstationen ligger idag. Räddningstjänsten har funderingar 
på att flytta brandstationen och de har fört diskussioner med Båstadhem om att 
de i så fall skulle kunna bygga bostäder på Malen 1:237 också. För att kunna 
genomföra hela eller delar av dessa önskemål krävs ny detaljplan för fastighet
erna. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Förslag till beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Karin Stenholm, daterad 2013-03-06, bilaga. 

Planarkitekt Karin Stenholm. 

Ann-Margret Kjellberg (S): 
1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Bromsen 15 och Ma
len 1:237 får upprättas samt att samråd får hållas när beslut fattats om flytt av 
brandstationen. 
2. Husens höjd får inte överstiga höjden på omgivande bebyggelse. 
3. Bifall till punkterna 3-6. 
Efter framställd proposition på Ann-Margret Kjellbergs yrkande finner ordfö
rande att yrkandet avslagits. 

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Bromsen 15 får upp
rättas, samt att samråd får hållas. 

2. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Malen 1:237 får upp
rättas, samt att samråd får hållas, under förutsättning att beslut fattas om 
att brandstationen ska flyttas därifrån. 

3. Detaljplanen upprättas på Båstadhems bekostnad. 

4. Detaljplanen inordnas med prioritet ett i planavdelningens prioriterings
lista. 

5. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, så en miljökonse
kvensbeskrivning (MKB) behöver inte upprättas. 

6. Exploateringsansvarig får i uppdrag att förbereda eventuellt förslag till ex
ploateringsavtal. 

Mot beslutet till reserverar sig Ann-Margret Kjellberg (S) och Bo Wendt (BP). 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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rill BÅSTADS 
M KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 

KS 2013-04-10 
Yrkande 

Proposition 

Omröstning 

Utskott/presidium 

2013-04-10 

KS § 118 

Forts. Detaljplan för Bromsen 15 och Malen 1:237 i Båstads 
kommun - Begäran om planbesked 

28 

Ann-Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S), James Johnson (BP), Bo Wendt 
(BP), Eddie Grankvist (BP) och Katarina Toremalm (MP): 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Bromsen 15 och Ma
len 1:237 får upprättas samt att samråd får hållas när beslut fattats om flytt 
av brandstationen. 

2. Husens höjd får inte överstiga höjden på omgivande bebyggelse. 

3. Bifall till punkterna 3-6. 

Ann-Marie Johnsson (C), UlfHolmberg (M) och Uno Johansson (C): Bifall till 
punkterna 1, 3, 4, 5 och 6 i ekonomiutskottets förslag till beslut. Avslag på 
punkten 2 i ekonomiutskottets förslag till beslut. 

Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden 
att Ann-Marie Johnsson m.fl . yrkande bifallits. Omröstning begärs. Följande om
röstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla Ann-Marie Johnsson m.fl. yrkande röstar JA: 
Ledamot som vill bifalla Ann-Margret Kjellberg m.fl. yrkande röstar NEJ. 

Omröstning faller ut med 7 JA röster och 6 NEJ röster enligt följande: 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Åsa Ragnarsson (M) X 
Ulf Holmberg (M) X 
Thomas Andersson (FP) X 
Torgny Brenton (KD) X 
Ann-Marie Johnsson (C) X 
Uno Johansson (C) X 
Bo Wendt (BP) X 
Eddie Grankvist (BP) X 
James Johnson (BP) X 
Ann-Margret Kjellberg (S) X 
Ingela Stefansson (S) X 
Katarina Toremalm (MP) X 
Kerstin Gustafsson (M) X 
SUMMA 7 6 

Forts. på nästa sida 

justerandes signaturer 
KS/nämnd 

11 
KF Utdragsbestyrkande 

~ 

55

55



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 

KS 2013-04-10 

Beslut 

Reservation 

Utskott/ presidium 

2013-04-10 

KS § 118 

Forts. Detaljplan för Bromsen 15 och Malen 1:237 i Båstads 
kommun - Begäran om planbesked 

Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla Ann-Marie Johnsson m.fl. 
yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

29 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Bromsen 15 får upp
rättas, samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på Båstadhems bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet ett i planavdelningens prioriterings
lista. 

4. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, så en miljökonse
kvensbeskrivning (MKB) behöver inte upprättas. 

5. Exploateringsansvarig får i uppdrag att förbereda eventuellt förslag till ex-
ploateringsavtal. 

Mot beslutet reserverar sig Ann-Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S), 
James Johnson (BP), Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP) och 
Katarina Toremalm (MP) 

]usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~ 11 
l 
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LlJJI BÅS)lJADS 
~KOMMUN 
SamlhäHsbygg111ad 

2013-03-06 

Handläggare: Karin Stenholm 

Dnr: 38/13-315 

Till: Kommunstyrelsen via Ekonomiutskottet 

Beslutet skall expedieras till: 
Båstadhem (ägare till Bromsen 15) 

1 (2) 

Samhällsbyggnad, både planavdelningen (Carina Ericsson) och bygglovavdelningen (And
rea Lagher) 
Anders Nilsson, Samhällsskydd 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Orienteringskarta 
2. Situationsplan nuläge och etapp 1 
3. Perspektivbild etapp 1 
4. Siuationsplan och perspektivbilder etapp 2 
5. Perspektivbild etapp 2 

Detaljplan för Bromsen 15 och Malen 1:237 i Båstads 
kommun - Begäran om planbesked 

Ärende 
Båstadhem vill få möjlighet att bygga fler bostäder genom att förtäta på fastigheten Brom
sen 15, där de redan har några byggnader. Bromsen 15 gränsar till Malen 1:237 där 
brandstationen ligger idag. Räddningstjänsten har funderingar på att flytta brandstationen 
och de har fört diskussioner med Båstaclhem om att de i så fall skulle kunna bygga bostä
der på Malen 1:237 också. 

För att kunna genomföra hela eller delar av dessa önskemål krävs ny detaljplan för fastig
heterna. 

Bakgrund 
På fastigheten Bromsen 15 ligger idag flerbostadshus som är placerade längs fastighetens 
kanter. På fastigheten Malen 1:237 ligger brandstationen. Båstadhem föreslår att en bygg
nad med tre, delvis fyra, våningar byggs inne på gården på Bromsen 15. För att klara be
hovet av parkeringsplatser föreslår man samutnyttjande med brandstationen och kom
munhuset. Se bilagorna 2-3. 

Ifall brandstationen flyttas kan man bygga två liknande byggnader på Malen 1:237. Par
keringsplatser till dessa ordnas i garage. Se bilagorna 4-5. 

Kommunens översiktsplan från 2008 är positiv till förtätning inom befintlig bebyggelse. 
Den anger ingen förändring av markanvändningen för de aktuella fastigheterna. Att bygga 
bostäder på Bromsen 15 är förstås helt förenligt med detta. Bostäder på Malen 1:237 är i 
och för s ig en förändring från brandstation, men eftersom det ligger bostäder på tre av 
fastighetens fyra sidor bedömer planavdelningen att det är förenligt med översiktsplanens 
tankar och inriktning. 
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2 (2) 

Bromsen 15 omfattas av Stadsplan för del av Båstd {kv Biet och Bromsen m.m.), som fast
ställdes 1952-04-29 och har plannr 262. Den anger bostäder som användning, men ut
formningen av bostäderna är helt annorlunda än både den befintliga bebyggelsen och Bå
stadhems planer. Malen 1:237 omfattas av Stadsplan för del av Båstads samhälle {kv Borren 
m.m.), som fastställdes 1982-05-26 och har plannr 1389. Den anger allmänt ändamål för 
Malen 1:237. Fastigheterna omfattas inte av någon tomtindelningsplan. 

Fastigheterna omfattas av riksintresse för friluftsliv /rörligt friluftliv och riksintresse för 
kustzon. De ingår också i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram och kulturmiljöstråk. 

Längs Ängelholmsvägen ligger ett 12 meter brett skyddsområde för väg. 

Ställningstagande 
Planavdelningen bedömer att det finns utrymme för en byggnad till på Bromsen 15. Den 
kanske inte ska ligga just så som Båstadhem föreslår, utan kanske vridas 90 grader, för att 
spara mer av gården. Det kan studeras under planarbetet. Parkeringen kan inte lösas ge
nom samutnyttjande med brandstationen eller kommunhuset, utan den måste lösas på 
annat sätt. Det bedöms kunna lösas under planarbetet. 

Ifall brandstationen flyttas kan man tänka sig bostadshus på Malen 1:237 också. Även här 
är det värt att studera om det är bättre att vrida husen, eftersom de i så fall kan skydda 
bättre mot bullret från Ängelholmsvägen. Antalet parkeringsplatser är väl lågt med dagens 
mått mätt och kan behöva utökas. Innan man påbörjar en detaljplan för Malen 1:237 bör 
man ha beslutat att brandstationen ska flytta. Den kan ligga kvar även om en detaljplan tas 
fram och vinner laga kraft, men det går inte att få bygglov för någon förändring eller ut
byggnad, så utvecklingmöjligheterna för brandstationen på Malen 1:237 stoppas ifall man 
påbörjar en detaljplan för bostäder där. 

Förslag till beslut 
Ekonomiutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Bromsen 15 får upprättas, 
samt att samråd får hållas. 

2. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Malen 1:237 får upprättas, 
samt att samråd får hållas, under förutsättning att beslut fattas om att brandsta
tionen ska flyttas därifrån. 

3. Detaljplanen upprättas på Båstadhems bekostnad. 
4. Detaljplanen inordnas med prioritet ett i planavdelningens prioriteringslista. 
5. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, så en miljökonsekvensbe

skrivning (MKB) behöver inte upprättas. 
6. Exploateringsansvarig får i uppdrag att förbereda eventuellt förslag till exploate

ringsavtal. 

Karin Stenholm 
Planarkitekt 
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Bilaga 2

Båstads kommun 

Samhällsbyggnadskontoret 

Att: Camilla Nermark 

Planuppdrag - Bromsen 15 

{ BASTADHEM 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -01- 19 
Dnr ..• B. .ZP.J ... /4.?. ....... 
•• ••••• • ••• ••••••• ••• •••• • •• •••••• ••o 

Härmed anmäler jag att Båstad hem AB vill avbryta planuppdraget för kv Bromsen 15 i Båstad. 

Med vänlig hälsning 

Båstad 2016-01-18 

~~ 
VD, Båstadhem AB 

64

64



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 46  Dnr KS 001327/2014 - 315 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:2 - Beslut om antagande 

 
Beskrivning av ärendet Syftet med detaljplanen är att i området nordväst om Båstads nya station 

möjliggöra tillskapande av attraktiva bostäder i direkt närhet till goda 
kommunikationer och fina rekreationsmiljöer. Detaljplanen ska möjliggöra en 
bebyggelseutveckling med blandade bostadstyper, en förskola samt, i en 
mindre del, centrumverksamheter. Området ligger i Hemmeslöv, i anslutning 
till den nya järnvägsstationen, och omfattar ca 8,5 ha.  

 
Underlag till beslutet Bilaga 1. Granskningsutlåtande, daterad 2016-02-15 

Bilaga 2. Planbeskrivning, daterad 2016-02-15 
Bilaga 3. Plankarta, daterad 2016-02-15 
Bilaga 4. Illustrationskarta, daterad 2016-02-15 

 
Yrkanden Ordförande Bo Wendt (BP) yrkar: 

Det finns flera skäl att hålla den högsta bebyggelsen närmst stationsområdet: 
 
1. Planen bygger på att förstärka stationsområdet och där ligger 4-5 
våningshusen och sedan trappas höjderna av mot det gamla Hemmeslöv. Därför 
endast 2-plansbebyggelse västerut mot nuvarande villor. Det är ett vedertaget 
grepp i plansammanhang. 
 
2. I stationsplanen tvärs över Inre Kustvägen kommer "höghus" (6 våningar) att 
byggas intill stationsparken. Ska fler höghus byggas är det självklart att de ska 
ligga alldeles intill det torg som finns mittemot i denna plan, alltså höja 4-5-
våningshusen. 

 
3. Dessutom anser vi att vi inte har behov av att planera in mer 
hyresrätter/bostadsrätter just nu. Det kommer att bli många lägenheter i denna 
plan och dessutom finns det ett område alldeles intill som kan passa för högre 
bebyggelse, hörnan Mellanvägen/Inre Kustvägen. 
 
Ledamot Ingela Stefansson (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  

 
Propositionsordningar Ordförande Bo Wendt (BP) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner bifall för Ingela Stefanssons (S) yrkande.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen: 

 
1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
granskningsutlåtandet, daterat 2016-02-08.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160205\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ej 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-02-15 
Handläggare: Emma Johansson 
Dnr: KS 001327/2014 – 315 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunledning: Per Sellden 
Samhällsbyggnad: Carina Ericsson, Emma Johansson 
Exploatör: Tuvelyckan AB 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Granskningsutlåtande, daterad 2016-02-15 
Bilaga 2. Planbeskrivning, daterad 2016-02-15 
Bilaga 3. Plankarta, daterad 2016-02-15 
Bilaga 4. Illustrationskarta, daterad 2016-02-15  
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg - Samhällsbyggnadschef, Magnus Sjeldrup - Planstrateg, Fredrik Jönsson - Pro-
jektingenjör, Johan Sendelius- NSVA, Per Selldén – Exploateringsingenjör, Maria Axberg Fager-
lind – Bygglovhandläggare, Birgitte Dahlin – Skolchef, Mia Lindell – projektingenjör, vägföre-
ningen, exploatörsgruppen, berörda grannar samt fasta remissinstanser. 
 

 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:2 – beslut om antagande 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att i området nordväst om Båstads nya station möjliggöra tillskap-
ande av attraktiva bostäder i direkt närhet till goda kommunikationer och fina rekreationsmil-
jöer. Detaljplanen ska möjliggöra en bebyggelseutveckling med blandade bostadstyper, en för-
skola samt, i en mindre del, centrumverksamheter. Området ligger i Hemmeslöv, i anslutning 
till den nya järnvägsstationen, och omfattar ca 8,5 ha.   
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-15 § 232 att förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:2 får 
upprättas och att samråd får hållas under förutsättning att den första detaljplaneetappen för 
området omfattar området direkt sydväst om stationsläget så att det planerade stationstorget, 
på båda sidor om Inre Kustvägen, kan förverkligas. Beslutet om planläggning av fastigheten 
baseras på ett beslut fattat av kommunstyrelsen 2013-01-09 § 27 om planuppdrag för del av 
Hemmeslöv 5:2 
 
Planförslaget var utställt för samråd under perioden 2015-07-04 till 2015-08-21. Inkomna 
yttranden sammanställdes och kommenterades i en samrådsredogörelse. 2015-12-02 § 318 
tog Samhällsbyggnadsutskottet beslut om att sända ut planförslaget för granskning. Planför-
slag var utställt för granskning under tiden 2015-12-07 till 2016-01-15.  
 
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande, se bilaga 
1. 
 
Planen handläggs med standardförfarande. 
 
 

66

66



 
 

 

2 (2) 

 

Aktuellt 
Planhandlingarna (bilaga 2-4) har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, se bilaga 1. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att Kommunstyrelsen godkänner och 
antar detaljplan för Hemmeslöv 5:14, Tuvelyckan, Hemmeslöv, Båstads kommun. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, da-
terat 2016-02-08.   
 
 
 
Båstad 2016-02-15 
 
 
Emma Johansson  
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad
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Detaljplan för  

Hemmeslöv 5:14 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
 

Granskningsutlåtande  
 

 

Detta detaljplaneförslag har varit utställt för granskning under tiden 2015-12-07 till 
2016-01-15 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Planavdelningen i Båstads kommun 
och Arkitekterna Krook & Tjäder AB. Planen handläggs med normalt planförfarande. 
I detta granskningsutlåtande finns dels sammanfattningar av de synpunkter som har 
lämnats in och dels Planavdelningens kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Länsstyrelsen i Skåne Län 

Länsstyrelsen i Hallands Län 

Försvarsmakten 

Region Skåne  

Laholms Kommun 

E.ON Elnät AB 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR, har inget att erinra men 
rekommenderar att avfallsutrymmen för flerfamiljshus/verksamheter/förskolor 
placeras i nära anslutning till körbar väg. För flerfamiljhus och verksamheter bör 
särskilda platser avsättas för separata avfallsutrymmen.  

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, har inget att erinra men noterar 
att det på sidan 18 i planbeskrivningen bör ändras från ”kommande” till ”nylagd” 
vattenledning (V200). Vidare noteras att det på sidan 28 hänvisas till Norm P38, 
denna norm är gammal och har ersatts av riktlinjer i VAV P76 och P83. 

Södra Hallands Kraft ek. förening har inget att erinra och noterar att de två E-
områden som tidigare diskuterats finns med på plankartan samt att information om 
befintliga kablar och leveranstider tagits med i planbeskrivningen. Södra Hallands 
Kraft har dock en önskan om att de två nya E-områdena bör göras något större. 
Detta både för att nätstationerna inte ska komma för nära väg eller tomtgräns och 
för att även annan infrastruktur såsom optoskåp/-brunnar ska kunna rymmas.      
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Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Trafikverket noterar inledningsvis att vid möte mellan Trafikverket och Båstads 
kommun 2015-09-25 konstaterades planförslaget uppfylla de krav Trafikverket har 
avseende avstånd mellan körbana och bebyggelse beaktat rådande/kommande 
förutsättningar (vägens utformning och hastighet). Vid mötet klargjordes även 
förhållandet mellan planområdesgräns och vägområdesgräns vid Mellanvägens 
möte med Inre kustvägen; i denna del reglerar nu aktuell detaljplan samma 
markanvändning, HUVUDGATA, som detaljplanen för Inre kustvägen. Planen har 
efter samrådet också justerats så att all kvartersmark som gränsar mot Inre 
kustvägen omfattas av utfartsförbud. Anslutningen vid torget har också studerats 
med syfte att ge den en sådan utformning att genomfartstrafik minimeras. 

Buller 

Att tillämpa den nya trafikbullerförordningen (2015:216) anser Trafikverket vara 
tveksamt. Det är otydligt i planbeskrivningen vilka bullerriktvärden som tillämpas, 
om kommunen avser tillämpa den nya förordningen så måste detta förtydligas. 

Vid tillämpning av regeringens proposition (1996/97:53) så anser Trafikverket i 
princip att de beslutade riktvärdena för trafikbuller ska följas. Trafikverket anser 
vidare att undantag endast bör göras vid förtätning av befintlig bebyggelse i större 
tätorter (>20 000 invånare) centrala delar eller längs kollektivtrafikstråk i större 
städer. Om avsteg från riktvärdena tillämpas anser Trafikverket dessutom att 
kommunen ansvarar för eventuella bullerstörningar i framtiden. Om Trafikverket 
drabbas av kostnader till följd av kommunens planering eller bristande uppföljning 
kommer Trafikverket att överväga att ställa skadeståndsanspråk på kommunen.  

Trafikverket ser positivt på att det i planbeskrivningen finns bestämmelse om att i 
det fall bullerskyddsåtgärder erfordras för tillkommande bebyggelse är det 
exploatörens ansvar att bekosta detta.  

Anslutning 

I detaljplaneprocessen tar Trafikverket ställning till anslutningarnas placering samt 
val av korsningstyp. I god tid före genomförandet ska sedan kontakt tas med 
Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen av anslutningen. En ansökan om 
anslutningstillstånd tar i normalfallet ca 8 veckor att handlägga. Innan anslutningen 
kan tas i drift måste den besiktigas och godkännas av Trafikverket.     

Kommentar: Bullerutredningar har tagits fram för att konstatera förhållandena i 
anslutning till Inre kustvägen. Bullernivåerna vid kvarteren närmast Inre kustvägen 
riskerar i framtiden att överskrida de riktvärden som anges i förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader och hanteras därmed enligt de 
rekommendationer som förordningen anger. Genom omsorgsfull placering och 
utformning av bebyggelsen bedöms sammantaget en god ljudmiljö kunna uppnås för 
boende och verksamma inom området. För att skapa en tydlighet kring hanteringen av 
bullerförhållandena såväl i planerings- och genomförandeskedet som i framtiden har 
beräknade ljudnivåer angetts i planbeskrivningen och ljudmiljöförbättrande åtgärder 
angetts som en planbestämmelse. 

Kommunen tolkar Trafikverkets yttrande som att det kräver att kommunen, med 
anledning av att avsteg görs från bullerriktvärdena, ska åta sig allt framtida ansvar 
för bullersituationen från trafiken på Inre kustvägen som kan komma att påverka 
bostadsbyggnaderna. Det ankommer på Länsstyrelsen att värdera och pröva markens 
lämplighet för föreslagen användning och Trafikverkets förhållningssätt avseende 
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ansvar är därmed orimligt. Båstads nya station, Inre kustvägen och anslutande 
bebyggelse utgör alla lika betydelsefulla komponenter i det som är Båstads kommuns 
viktigaste utvecklingsområde under överskådlig tid. Utvecklingen av området är i 
enlighet med de övergripande regionala strategier som finns för utveckling av 
bostadsbebyggelse och de nationella bestämmelser som finns för planering av 
bullerutsatt områdena. En utveckling av området enligt detaljplaneförslaget har 
därmed tillstyrkts av såväl Länsstyrelsen som Region Skåne.  

Övriga synpunkter noteras. 

Lantmäteriet vill att genomförandefrågorna redovisas tydligare i planhandlingarna 
så att nödvändiga åtgärder samt vem som blir kostnadsansvarig framgår tydligare 
gentemot berörda fastighetsägare. Annars kan följden bli att samma frågor måste 
behandlas på nytt i efterföljande lantmäteriförrättningar, vilket leder till en längre 
genomförandeprocess. 

Plankarta och bestämmelser 

Det är oklart om bestämmelsen e1 relaterar till hela området där den gäller eller om 
den anger största storlek för varje enskild byggnad.  

Planbeskrivningen 

I planbeskrivningen anges på sidan 32 att ”Nödvändiga regleringar ska senast för 
bygglovprövning på initiativ av berörd(-a) fastighetsägare”. Det är oklart vad som 
menas med denna formulering, om mark ska överföras genom fastighetsreglering 
bör det beskrivas tydligare. Vidare anges att exploatören är ansvarig för att 
projektera och bygga ut all tekniska infrastruktur och iordningställa all allmän 
platsmark. Det är emellertid kommunen som är ansvarig att iordningställa dessa 
åtgärder i områden med kommunalt huvudmannaskap. I områden med enskilt 
huvudmannaskap regleras förhållandena oftast i en gemensamhetsanläggning där 
deltagarna är ansvariga för iordningställandet. Om meningen är att exploatören ska 
utföra dessa åtgärder bör det regleras i ett exploateringsavtal. 

Under rubriken ”Allmän platsmark” på sidan 33 anges att det att all allmän 
platsmark ska överlämnas till Båstads kommun utan vederlag. Överenskommelser 
om vederlagsfria överlåtelser bör istället hänföras till exploateringsavtalet. 

Kommentar: Planbestämmelsen e1 har förtydligats så att det tydligare framgår att 
den relaterar till det egenskapsområde den är angiven inom. Planbeskrivningen har 
förtydligats avseende när och hur fastighetsregleringar ska ske, hur utbyggnaden av 
den tekniska infrastrukturen ska ske, hur huvudmannaskapet ska fördelas samt hur 
mark ska överlämnas till kommande huvudmän. 

TeliaSonera Skanova Access AB meddelar, i enlighet med tidigare yttrande, att de 
har kabelanläggningar inom planområdet men att de troligtvis inte kommer att 
beröras.  

Kommentar: Enligt information från Ledningskollen har konstaterats att Skanova 
har ledningar i anslutning till befintligt E-område vid korsningen Mellanvägen-Inre 
kustvägen samt i Karupsvägen. Ledningarna möjliggör en anslutning av området men 
bedöms i övrigt inte beröras av föreslagen exploatering.  
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Eskilstorp och Hemmeslövs vägförening anser att det är naturligt att Båstads 
kommun är huvudman för aktuellt område. Området är komplext med en station 
som knutpunkt för olika trafikslag samt en kombination av olika boendeformer och 
verksamheter som tillsammans skapar en kravbild som vida överskrider de krav 
man kan ställa på en vägförening. Vägföreningen anser att detta är ett lämpligt 
tillfälle för Båstads kommun att överta huvudmannaskapet för hela området 
inklusive nuvarande GA:20. De stora förändringarna i området motiverar att man 
behandlar denna fråga särskilt från övriga vägföreningar och 
samfällighetsföreningar. 

Om huvudmannaskapet ändå ska vara enskilt har är det vägföreningens bestämda 
uppfattning att det etableras en ”egen” gemensamhetsanläggning som ansvarar för 
driften av den allmänna platsmarken inom området. 

Gång- och cykelvägar 

De redovisade gång- och cykelvägarna utmed Mellanvägen och till/från 
Karupsvägen är mycket viktiga, framförallt för boende i Hemmeslöv och Riviera, för 
att komma till och från stationen på ett bra sätt.  

Den tänkta gång- och cykelvägen som ansluter till Karupsvägen bör inom 
naturmarken tydligare anges på plankartan. Den del som ligger inom kvartersmark 
antas fastighetsägaren svara för anläggning och drift av, lämpligheten av detta 
ifrågasätts. 

Idag är de enda förbindelsen för oskyddade trafikanter från bl. a Hemmeslöv till 
stationen Mellanvägen. Mellanvägen är smal och saknar belysning och trafikmiljön 
är därför en uppenbar fara för de som går och cyklar. Vägföreningen 
rekommenderar att det snarast möjligt anordnas en provisorisk gång- och cykelväg 
såväl längs Mellanvägen som mellan Karupsvägen och stationen. Vägföreningen 
anser också att dessa vägar på sikt bör få en sträckning ned till havet.    

Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligas avseende hur huvudmannaskapet ska 
fördelas samt hur mark ska överlämnas till kommande huvudmän. 

Planbestämmelsen NATUR medger att ”gång- och cykelstråk får utföras” inom 
naturområdet men läget preciseras inte på plankartan då den exakta dragningen 
ännu inte har bestämts, på illustrationskartan framgår dock en tänkt sträckning. 

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
• Planbeskrivningen har förtydligats avseende befintlig ledningsinfrastruktur, 

föreslagen avfallshantering samt genomförandefrågor rörande 
fastighetsregleringar, utbyggnad av ledningsinfrastruktur och allmän 
platsmark samt fördelning av huvudmannaskap.  

• E-området i planområdets nordvästra del har utökats något för att medge en 
nätstation med två transformatorer. 

• Kvarteret vid torget har breddats 5 meter åt öster.  
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Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till upp-
dragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
granskning (med undantag av Länsstyrelsen). Detta granskningsutlåtande skickas 
med. På detta sätt får de som lämnat synpunkter reda på att planen är på väg att 
antas och de kan läsa hur deras synpunkter har hanterats.  

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtandet ska skickas till följande: 

Tuvelyckan 
Trafikverket 
Lantmäteriet 
Region Skåne 
E.ON Gas i Sverige AB  
E.ON Elnät Sverige AB  
Skanova 
Södra Hallands Kraft ek. förening 
Eskilstorp och Hemmeslövs vägförening 
Länsstyrelsen i Hallands Län 
Försvarsmakten 
Laholms Kommun 
Utbildningsnämnden 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
Ägarna till Hemmeslöv 45:242  
Ägaren till Hemmeslöv 45:198 

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en be-
svärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner som 
berörs, samt de personer och organisationer som enligt kommunens bedömning har 
rätt att överklaga planen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill 
överklaga. 

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande:  

Länsstyrelsen i Skåne Län 
Region Skåne 
Laholms kommun 

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

 

Båstad 2016-02-15 

 

Emma Johansson   Lisa Rönnberg 
Planarkitekt    Samhällsbyggnadschef  
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Antagandehandling 2016-02-15
Hemmeslöv 5:14, del av - TUVELYCKAN

BÅSTAD
Samhällsbyggnad

Detaljplan för 

Hemmeslöv 5:14*, del av - TUVELYCKAN 
Båstads kommun, Skåne län
(* tidigare Hemmeslöv 5:2)

Planbeskrivning

Antagandehandling 2016-02-15

Bild Båstads kommun/Jonas Rasmusson
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Antagandehandling 2016-02-15
Hemmeslöv 5:14, del av - TUVELYCKAN

BÅSTAD
Samhällsbyggnad

PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är 1327/14-315

Detaljplanen består av:
•	 Plankarta med planbestämmelser, 2016-02-15
•	 Illustrationskarta, 2016-02-15
•	 Planbeskrivning, 2016-02-15 (denna handling)
•	 Granskningsutlåtande, 2016-02-15
•	 Fastighetsförteckning, 2015-10-06 
•	 Grundkarta (utgör underlag till plankartan), oktober 2015

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns 
tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret:
•	 Strukturplan för Tuvelyckan, Hemmeslöv 5:2, 2015-03-24 (godkänd av KF 2015-05-04) 
•	 Behovsbedömning, 2015-05-21
•	 PM Dagvatten, 2015-10-02, NSVA
•	 VA-utredning för Åstad, översiktlig med kostnadskalkyl, 2012-10-01, NSVA
•	 Översiktligt planeringsunderlag, Geoteknik, 2001-03-19, Statens geotekniska institut, SGI 
•	 Arkeologisk utredning, 2012-09-10, CMB Uppdragsarkeologi AB 
•	 Arkeologisk utredning, 2010, Wallin Kulturlandskap och arkeologi
•	 Beräkning av utomhusbuller för utbyggnad av bostäder och verksamheter vid Båstads nya 

station. Rev D, 2013-12-08, ÅF 
•	 Bullerutredning Hemmeslöv 5:2, 2015-02-17, Reinertsen
•	 PM - Yttrande om sammanvägt buller, Hemmeslöv 5:14, Båstads kommun, 2015-10-28, ÅF 
•	 Naturvärdesbedömning, 2015-02-10, Båstads kommun
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Antagandehandling 2016-02-15
Hemmeslöv 5:14, del av - TUVELYCKAN

BÅSTAD
Samhällsbyggnad
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

Samråd
Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande. I samrådsskedet tas ett första förslag fram 
till hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det 
bibliotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kom-
munen annonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest 
av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får 
lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i 
en samrådsredogörelse.

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

Antagande
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och 
sedan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under sam-
rådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommun-
styrelsen planen. Om kommunstyrelsen är oenig går planen vidare till kommunfullmäktige, som får 
avgöra frågan.  

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

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

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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PlAnoMråDets lÄge ocH storlek
Planområdet utgörs av del av fastigheten Hemmeslöv 5:14 (tidigare Hemmeslöv 5:2), del av Hem-
meslöv 5:9 samt del av Hemmeslöv ga:20 och är beläget ca 4 km från Båstads centrala delar, i direkt 
anslutning	till	Båstads	nya	station.	Området	gränsar	i	väster	till	befintlig	bebyggelse	i	Hemmeslöv,	i	
nordost till Mellanvägen och i sydost till Inre kustvägen. 

Området	omfattar	ca	8,5	hektar	och	utgörs	till	största	delen	av	åkermark	och	betesvall,	i	väster	finns	
ett skogsområde om ca 3 hektar. 

ÄgoförHållAnDen
Fastigheten Hemmeslöv 5:14 och Hemmeslöv ga:20 är privatägda, Hemmeslöv 5:9 ägs av Båstads 
kommun. 

Planområdet är beläget i Hemmeslöv, i direkt anslutning till Båstads nya station, och omfattar ca  
8,5 hektar. Syftet med detaljplanen är att i området nordväst om Båstads nya station möjliggöra till-
skapande	av	attraktiva	permanentbostäder	i	direkt	närhet	till	goda	kommunikationer	och	fina	re-
kreationsmiljöer.	Detaljplanen	ska	möjliggöra	en	bebyggelseutveckling	av	småhus,	flerbostadshus,	
förskola samt centrumverksamheter och kontor. Området beräknas kunna innehålla ca 300 bostäder, 
exploateringsgraden, e, för hela planområdet uppgår till 0,6.  

Kommunen bedömer utifrån genomförd behovsbedömning, avstämd med Länsstyrelsen 2015-05-
28, att planläggningen inte föranleder krav på en miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB).     

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Båstad

Hallands Väderö

Torekov

Västra Karup

Grevie

Förslöv

Östra Karup

Bild 1. Översiktskarta
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Kommunstyrelsen fattade 2013-01-09 §27 beslut om planuppdrag för del av Hemmeslöv 5:2 (nu-
mera avstyckad till Hemmeslöv 5:14 och nedan därför benämnd som detta). Beslutet byggde på att 
kommunen skulle kunna förvärva marken alternativt sluta ett exploateringsavtal med markägaren. 
Under hösten 2014 förvärvade Båstad Tuvelyckan AB fastigheten och företaget inkom 2014-09-03 
med en ansökan om planbesked. I ansökan om planbesked skisserades en utveckling som utgår från 
de intentioner som tidigare framtaget planprogram för området beskriver.     

För att ge en övergripande bild av hur Hemmeslöv 5:14 kan bebyggas togs under våren 2015 en 
sk strukturplan fram. Strukturplanen redovisar de övergripande planeringsförutsättningarna och 
anger principer för området avseende grönstruktur, gatuhierarki och bebyggelsetypologi, struktur-
planen godkändes av kommunfullmäktige 2015-05-04. 

Syftet med detaljplanen är att i området nordväst om Båstads nya station möjliggöra tillskapande av 
attraktiva	permanentbostäder	i	direkt	närhet	till	goda	kommunikationer	och	fina	rekreationsmiljöer.	
Detaljplanen ska möjliggöra en resurseffektivt utnyttjande av marken och medge en markanvänd-
ning	som	kan	dra	nytta	av	det	goda	kollektivtrafikförutsättningarna;	en	stor	andel	bostäder	av	blan-
dad typ och upplåtelseform, offentlig service i form av förskola/skola samt kommersiell service.  

Bild 2. Planområdets avgränsning.

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Skala: 1:2_42_XREF
100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

Kommun Län

Upprättad Reviderad

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta

Utlåtande efter utställning
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BeslUt
Planbesked för Hemmeslöv 5:14 (då Hemmeslöv 5:2) beviljades av Kommunstyrelsen 2014-10-15 
(§232), beslutet innebar att förslag till detaljplan för en första etapp får upprättas samt att samråd 
om detsamma får genomföras. En strukturplan för områdets disposition godkändes av kommunfull-
mäktige 2015-05-04 (§84).

översIktsPlAn
I Båstads översiktsplan, ÖP08, anges det aktuella planområdet som utbyggnadsområde för bostäder.
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. 

PlAnProgrAM
Planområdet omfattas av Planprogram för området vid Båstads nya station, godkänt av Kommunfull-
mäktige 2013-02-22. I programhandlingen beskrivs övergripande principer för grönstruktur, trans-
porter och bebyggelse, se nedan. 

Grönstruktur
Programområdet karaktäriseras av en rik sammanhängande grönska, synlig dagvattenhantering och 
öppna vattenytor. Vegetationen är tänkt att utgöras av stråk mellan bostadskvarteren som förbinds 
med	befintlig	grönstruktur.	Inom	området	finns	en	sjö	samt	den	värdefulla	Stensån.	

Transporter
Den nya stationen är målpunkt för stora delar av området. Ambition är att det som boende i området 
ska	vara	lätt	att	klara	sig	utan	bil	genom	goda	gång-,	och	cykel-	och	kollektivtrafikförbindelser.

Bebyggelse
Storleken på kvarteren varierar. Bebyggelsen tillåts skifta mellan, och inom, kvarteren för att åstad-
komma en blandstadsmiljö. Bebyggelsens höjd föreslås variera mellan två och fyra våningar, i vissa 
fall	upp	till	fem	våningar.	Strukturen	ger	förutsättningar	för	flera	olika	typer	av	bebyggelse,	runt	sta-
tionen blir staden som tätast och verksamheter tillåts blandas med bostäderna. 

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Bild 3. Programkarta.
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DetAlJPlAn
Planområdet omfattas sedan tidigare till en liten del av detaljplan dp 1511, planen anger ett mindre 
område i anslutning till detaljplanen för Inre kustvägen som ”odlingsområde”. Angränsande planer 
utgörs i väster av dp 1581 och i norr av dp 1623. Mellan dp 1623 och Hemmeslöv 5:14 ligger en 
mycket smal remsa, 5 meter bred, kvar av plan dp 844 som anger ”park/plantering”. För Inre kustvä-
gen och det nya stations- och verksamhetsområdet gäller dp 1652.

BevArAnDePlAn
Planområdet omfattas inte av Båstads kommuns bevarandeplan.
 

kUltUrMIlJövårDsProgrAM
Planområdet berörs inte av kulturmiljövårdsprogram för Båstads kommun.

MIlJöProgrAM
Båstads kommuns miljöprogram 2012-2020 anger strategiska inriktningsmål och riktlinjer för 
Vatten, Natur & Ekosystem, Energi & Klimat, Transporter och Bebyggd miljö. Inom respektive om-
råde	finns	målformuleringar	som	berör	aktuell	detaljplan:

•	 Grönstruktur och tätortsnära rekreation ska förbättras och utvecklas. Vid exploatering ska 
skyddsvärda naturområden, god jordbruksmark, strand- och kustvärde, samt kulturarv i ett 
brett perspektiv särskilt skyddas.

•	 Hantering av dagvatten utformas för att minimera utrinningen av skadliga ämnen i vattenföre-
komster. 

•	 Tillgängligheten	för	gång-	och	cykeltrafik	ska	prioriteras	tillsammans	med	närheten	till	kollek-
tivtrafik.	Detta	innebär	bl.a.	att	binda	ihop	kommunens	tätorter	med	cykelvägar.	Utveckla	vand-
ringsleder och cykelstråk för att få synergier mellan folkhälsa, miljö och upplevelser. Kollektiv-
trafiken	bör	byggas	ut	och	förbättras.	

•	 Minimera	buller	från	trafik	i	bebyggt	och	i	strandnära	områden.	Verka	istället	för	ökad	cykling	
och	gång.	Hastighetssänkande	åtgärder	för	motortrafik	där	detta	är	lämpligt	och	önskvärt.	Mins-
kad	motortrafik	i	tätbebyggt	område.	

•	 Möjligheten till förnybara energikällor ska utredas och användas. Val av material ska utredas för 
att nybyggnationen ska kunna ske på ett så miljöanpassat och resurssnålt sätt som möjligt. Dessa 
kriterier ska vara aktuella under byggnadernas hela livslängd. Utbyggnad ska göras utan att det 
har negativ inverkan på människors hälsa och förutsättningar för biologisk mångfald.
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förenlIgHet MeD 3, 4 ocH 5 kAP MIlJöBAlken, MB
Planen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande bedöms 
inte påverka riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen eller möjligheterna att upp-
nå miljökvalietsnormer. Översiktsplanen anger området i anslutning till stationen som ett av kom-
munens viktigaste utvecklingsområden för bostäder, ett ianspråktande av jordbruksmarken anses 
därmed vara motiverat då det tillgodoser ett väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Riksintressen
Planområdet ligger inom område som som omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § 
Miljöbalken (MB),  riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och riksintresse för 
kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Planen bedöms vara förenlig med samtliga riksintressen då place-
ring	av	nya	bostäder	sker	i	anslutning	till	befintlig	bebyggelse	och	då	möjligheterna	att	röra	sig	i	och	
genom området förstärks. Planen omfattar ett markområde som till större del är ianspråktaget som 
odlingsmark.	 I	 förslaget	sparas	befintlig	ekdunge	och	grönstrukturen	kompletteras	med	gång	och	
cykelvägar som leder vidare till andra grönytor av rekreativt värde. 

Stensån, belägen ca 500 meter sydväst om planområdet, omfattas av riksintresse för naturvård enligt 
MB 3 kap 6§.  Stensån kommer att vara recipient för huvuddelen av det dagvatten som genereras 
inom planområdet. Dagvattensystemet bygger därför på lokalt omhändertagande och fördröjning 
och rening i öppna system varefter avledning sker till den sjö som ligger mellan planområdet och 
Stensån. I sjön kan vattnet fördröjas ytterligare och släppas ut i reglerad mängd till Stensån. Ett ge-
nomförande av planen  bedöms vara förenligt med riksintresset för Stensån.

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

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell information 
om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) 
Båstads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Ett ge-
nomförande av planen bedöms inte förändra den situationen negativt, snarare kan antas att ett till-
skapande	av	fler	bostäder	i	anslutning	till	goda	kollektiva	kommunikationer	ger	förutsättningar	för	
fler	att	resa	med	tåg.

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Miljökvalitetsnormer för vatten
Från	och	med	december	2009	finns	miljökvalitetsnormer,	MKN,	även	för	vatten.	Dessa	formuleras	
på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kust-
vatten,	 sjöar	och	vattendrag)	 finns	det	miljökvalitetsnormer	 för	kemisk	och	ekologisk	 status.	 För	
grundvatten	finns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	kvantitativ	status.	Målet	är	att	alla	vatten-
förekomster ska uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. 
Eftersom	det	blir	mycket	svårt	för	en	del	vattenförekomster	finns	vissa	möjligheter	till	undantag.	

Stensån som vattenförekomst omfattas av MKN. I bedömning (2013) har ån längs aktuell sträcka 
(mynningen - L Stensån) bedömts ha en Måttlig ekologisk status, målsättningen är att God ekologisk-
status ska uppnås år 2021. När det gäller den kemiska ytvattenstatusen bedömdes den vid samma 
tillfälle inte uppnå god status, målsättningen är dock att god kemisk ytvattenstatus ska uppnås.

Vattentäkter
Cirka 1 km sydost om planområdet ligger vattentäkten i Eskilstorp. Planområdet bedöms inte utgöra 
någon påverkan på vattentäkten.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd.
 
Behovsbedömning
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovsbedömning kommit fram till att det inte föreligger något behov av att genomföra en 
miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. 

Behovsbedömningen konstaterar att:
•	 översiktsplanen utpekar området som lämpligt för bostäder,
•	 planen inte påverkar riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv,   
•	 ett genomförande av planen inte leder till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

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

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

surser nationellt eller lokalt,                                    
•	 planförslaget inte berör några kända fornlämningar.

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.
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MArk, vAtten ocH vegetAtIon
Marken	inom	planmrådet	är	flack	och	varierar	mellan	ca	+8	och	+9	meter	över	havet.	Marken	utgörs	
till	största	delen	av	åkermark	och	betesvall.	I	väster	finns	ett	mindre	skogsområde	om	ca	3	hektar,	
med inslag av björk, tall, gran och ek, och med undervegetation som domineras av björksly samt unga 
solitära	granplantor.	I	skogsområdets	södra	del	finns	ett	mindre	ekbestånd	som	har	höga	kvaliteter.	

Skogsdungen har påverkats av stormar, vilket medfört en del vindfällen, sammansättningen av 
trädarter och markens jordmån ger en överhängande risk för ökad stormfällning i vissa delar.   

Söder	om	skogsområdet,	 i	anslutning	till	planområdets	gräns,	 finns	ett	dike	kantat	av	asp	och	ek.	
Diket med vegetationsridå utgör en kvalitet som är betydelsefull för landskapsbilden. Tillsammans 
med skogsdungen bidrar vegetationsridån även till att skapa vindskydd i ett annars öppet landskap.

Skogsdungen har stor betydelse för områdets karaktär och är viktig del av den sammanhängande 
grönstrukturen i Hemmeslöv. Skogsdungen och diket/ridån fyller även ett syfte som korridor för 
vilda växter och djur.   

Dikningsföretag
Från Hemmeslöv/Mellanvägen och söderut, mot Inre kustvägen och den planerade pendlarparke-
ringen, och vidare under järnvägen går dräneringsledningar för markavvattning. Ledningarna utgör 
Eskilstorps utmarks dikningsföretag. 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Bild 4. Ekbestånd i områdets västra del. Bild 5. Dike och vegetationsridå i områdets sydvästra del.

Bild 6. Eskilstorps utmarks dikningsföretag (inringat).
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BeBYggelse
Planområdet är idag till största delen obebyggt och omfattar, förutom en transformatorstation i den 
östra delen, ingen bebyggelse.

Omgivande bebyggelse i Hemmeslöv utgörs av småhus omgiven av planterad skog. Från att från 
början ha varit ett område med fritidshusbebyggelse har det alltmer utvecklats till ett område med 
permanentboende. Idag är majoriteten av husen friliggande villor på stora tomter, ofta över 1000 
m2. Breda gröna stråk av tallskog löper genom området och bidrar till att skogen upplevs dominera 
över bebyggelsen. 

Den nya bebyggelsen i anslutning till stationsområdet har ingen skog att växa upp i och får därför 
en annan karaktär. Översiktsplan och planprogrammet föreslår dessutom en tätare bebyggelse i 
närheten av stationen, med en blandning av bostäder och centrumfunktioner, kontor och verksam-
heter. 

gAtor ocH trAfIk
I direkt anslutning till planområdet har det under 2015 skett stora förändringar i och med utbygg-
naden av Inre kustvägen som en ny koppling mellan Båstad/Hemmeslöv - Laholm/Skummeslöv och 
som anslutning till Båstads nya station. Den nya vägen är en viktig del av utvecklingen av kustområ-
dena i både Båstads och Laholms kommuner och består av både en bilväg och en gång- och cykelväg. 
Totalt är den nya vägen ca 4,3 km lång.

Bild 7. Illustrationsplan till detaljplan för Inre kustvägen.

Planområde

Inre kustvägen

Hallandsvägen

Båstads nya station
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Gång- och cykeltrafik
Planområdet erbjuder goda förutsättningar för gående och cyklister. Området är plant och höjd-
skillnaderna in till Båstad, Östra Karup och Mellbystrand är små. Separerade cykelvägar längs 
Kustvägen och Inre kustvägen samt Hallandsvägen gör det möjligt att snabbt och trafiksäkert ta 
sig till de flesta målpunkter inom en radie av 5 km (”bekvämt” cykelavstånd).
För fotgängare finns flera passager genom bebyggelsen i Hemmeslöv ner mot havet samt till sjön/
Stensån. 

Kollektivtrafik
Med invigningen av Båstads nya station i december 2015 blev planområdets absoluta närhet till 
tågtrafiken	längs	Västkustbanan	tydlig.	Båstads	station	trafikeras	av	både	Öresundståg		och	Pågatåg,	
tågen	trafikerar	stationen	med	halvtimmestrafik	 i	både	norr-	och	södersgående	riktning.	Den	nya	
stationen och förbindelsen genom Hallandsåstunneln innebär avsevärt kortare restider och bättre 
turtäthet för tågresenärer vilket är viktigt inte minst för de som pendlar dagligen.

För	att	koppla	omgivande	bebyggelseområden	till	stationen	angör	lokal	och	regional	busstrafik	om-
rådet.	En	 lokal	busslinje,	501	 (Skånetrafiken)	 förbinder	Båstads	centrala	delar	med	stationen,	de	
regionala	linjerna	225	och	226	(Hallandstrafiken)	förbinder	Laholm-Mellbystrand-Skummeslöv-Bå-
stad station respektive Laholm-Skottorp-Båstad.

Bild 8. Inre kustvägen med parallell gång- och cykelbana.

Bild 9. Plattform och väderskydd vid Båstads nya station. Bild 10. Gångtunnel  vid Båstads nya station.
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Biltrafik 
Längs planområdets norra kant löper Mellanvägen vilken ansluter till det övergripande vägnätet 
via Inre kustvägen. Inre kustvägen är förbi planområdet utformad som en boulevard, dvs. med 
mittremsa, och har en tillåten hastighet av 40 km/h.  Direkt nordost respektive sydväst om planom-
rådet är den tillåtna hastigheten 60 km/h. 

Inre	kustvägen	beräknas	enligt	Trafikverkets	prognoser	för	år	2035	trafikeras	av	ca	8	000	fordon/
dygn	(ÅDT),	av	denna	trafik	beräknas	ca	5	%	vara	tunga	fordon.	

Skala: 1:2_42_XREF
100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

Kommun Län

Upprättad Reviderad

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta

Utlåtande efter utställning

Mellanvägen

Inre ku
stv

ägen

Bild 12. Mellanvägen sedd ifrån nordväst.

Bild 11. Övergripande gatustruktur.
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offentlIg ocH koMMersIell servIce
Närmaste skolor är belägna knappt 3,5 respektive 4 km bort (Östra Karups skola respektive Strand-
ängsskolan i Båstad). Till vårdcentral är det ca 4,5 km och till apotek och bibliotek ca 4 km. Båstad 
nya station kommer att ligga i direkt anslutning till planområdet.

Från planområdet är det ca 1 km till närmaste mataffär, belägen strax söder om området invid Hal-
landsvägen.	I	anslutning	till	mataffären	finns	även	viss	annan	kommersiell	service.	

verksAMHeter
I området mellan Inre kustvägen och Västkustbanan medger gällande plan utbyggnad av verksamhe-
ter i form av hantverk, småindustri, kontor och handel. I anslutning till stationen och stationstorget 
medges centrumfunktioner i form av service, handel, restaurang, kontor och hotell.

geoteknIskA förHållAnDen
De geotekniska förhållandena bedöms vara relativt gynnsamma för exploatering med bostadsbe-
byggelse.	Överst	 finns	en	 sandlig	mulljord	med	en	mäktighet	om	ca	0,5	meter.	Under	mulljorden	
förekommer sedan naturligt lagrad sand med inslag av organisk jord. Den organiska jorden kan ge 
upphov till sättningar vid belastning vilket måste beaktas vid grundläggning. Sandsedimentern har 
en mäktighet om ca 8 meter, på djup därunder förekommer glacial lera. 
Utifrån erfarenheter från tidigare geotekniska utredningar noteras att de geotekniska förhållandena 
är sådana att väg- och järnvägsinfrastruktur kan ge upphov till vibrationer och stomljud som upplevs 
störande. 

Planområdet ligger inom nomalriskområde för radon.

Höga halter av lättoxiderat järn förekommer lokalt vilket kan leda till utfällningar och lukt i öppna 
diken.

Marken	har	brukats	som	jordbruksmark	och	det	finns	inget	som	tyder	på	att	det	finns	markförore-
ningar inom planområdet.

översvÄMnIngsrIsk
Marken inom planområdet bedöms inte riskeras att drabbas av översvämningar. Höga grundvatten-
nivåer, som tillfälligt kan höjas vid nederbörd, kan dock lokalt påverka området varför det är viktigt 
att inom området skapa vägar för avledning av dagvattnet så att det inte uppstår skador på bebyg-
gelse/anläggningar vid kraftiga regn. Höjdsättningen av området ska anpassas så att tomtmark an-
läggs högre än vägbanor och grönytor i området. Parkerings- och grönytor och vägar kan därmed 
användas som översvämningsytor och sekundär avrinningsväg vid extrem nederbörd.

kUltUrMIlJöer ocH fornlÄMnIngAr
Arkeologiska utgrävningar har genomförts inom och i anslutning till planområdet i samband med 
framtagande av planprogrammet för området vid Båstads nya station samt detaljplaneläggningen 
för Inre kustvägen. Inga lämningar eller fynd har påträffats.
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teknIsk försörJnIng
Energiförsörjning
I anslutning till planområdet går distributionsledning för gas varför detta kan vara ett intressant 
energialternativ för bebyggelse och verksamheter inom området. 

El, telefoni och bredband
Distributionsledningar	för	el	samt	transformatorstation	finns	i	anslutning	till	planområdet	men	be-
höver byggas ut inom området, för detta ansvarar Södra Hallands Kraft. Inom planområdet ligger två 
10kV-matarkablar	och	en	0,4kV-serviskabel	som	måste	flyttas	till	följd	av	utbyggnaden	av	området.	

Skanova har kabelanläggningar (telefoni) inom planområdet, dessa kommer troligtvis inte beröras 
av utbyggnaden av området. Utbyggnad av stadsnät (bredband) pågår i Hemmeslöv.

Dricks- och spillvatten
Planområdet ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun. Längs med Inre kustvägen 
ska	nya	spillvattenledningar	anläggas,	i	Mellanvägen	går	befintlig	spillvattenledning	som	även	kom-
mer kunna utnyttjas. Generellt gäller att området närmst Inre Kustvägen kan anslutas till ledningar 
i denna och resterande  ansluts till ledningar i Mellanvägen. Ledningen i Mellanvägen avses mätas in 
för att kunna avgöra vilka delar av den nya bebyggelsen som kan anslutas dit. 

I	likhet	med	spillvattenledningarna	ligger	även	vattenledningar	i	Mellanvägen	(befintlig	V250)	och	
Inre kustvägen (nylagd V200). 

Dagvatten
Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exem-
pelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som 
t.ex. kan förorena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett 
sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. 

Dagvatten från planområdet kommer att behöva avledas söder, mot Stensån. Eftersom Stensån är 
ett känsligt ekosystem och av riksintresse för naturvården är det viktigt att dagvattnet fördröjs och 
renas lokalt innan det når recipienten.

Avfallshantering
Hushållsavfall	hämtas	vid	respektive	fastighet.	Närmsta	återvinningsstation	finns	vid	korsningen	Ka-
rupsvägen - Meteorvägen, knappt 2 km från planområdet.
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störnIng ocH skYDD
Bullerpåverkan
På grund av planområdets närhet till Inre kustvägen och Västkustbanan är delen närmast Inre kust-
vägen utsatt för bullerpåverkan. För att klargöra bullerförhållandena har beräkningar genomförts 
dels i samband med detaljplaneläggningen av Inre kustvägen samt dels inför arbetet med detta plan-
förslag. Resultatet från de båda utredningarn har sedan sammanvägts för att beskriva den samlade 
bullerpåverkan	från	tåg-	och	vägtrafik.	Det	sammanvägda	resultatet	visar	att	ekvivalent	ljudnivå	55	
dBA överskrids vid vissa av de föreslagna bostadshusen men att det med kompenserande åtgär-
der såsom val av planlösningar, placerings av byggnader och bullerskyddande utformning/lösningar 
finns	goda	förutsättningar	att	åstadkomma	boendemiljöer	med	goda	ljudförhållanden.	

De byggnader som ligger närmast Inre kustvägen kan bli utsatta för ljudnivåer som överskrider gäl-
lande riktvärden utomhus (55 dBA ekvivalentnivå frifältsvärde vid fasad samt 70 dBA maximalnivå 
vid uteplats i anslutning till bostad). Enligt beräkningarna uppgår de ekvivalenta nivåerna vid fasa-
der mot vägen och järnvägen (den mest bullerutsatta sidan) till mellan 57 - 63 dBA och de maximala 
nivåerna	(tågtrafiken	är	dimensionerande	bullerkälla	när	det	gäller	maxnivåerna)	till	mellan	76-80	
dBA. Den sida av bebyggelsen som vänd från vägen beräknas får ljudnivåer som är att betrakta som 
ljuddämpad sida, dvs under 50 dBA.  

Bild 14. Sammanvägt resultat dygnsekvivalent ljudnivå, 
se även karta ovan (Bild: ÅF, 2015-10-28)

Bild 15. Maximal ljudnivå
(Bild: ÅF, 2015-10-28)

Bild 13. Sammanvägd ekvivalent ljudnivå väg och järnväg 
(Bild: ÅF, 2015-10-28)
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Risk
Inre kustvägen är inte avsedd att vara led för farligt gods, transporter av farligt gods sker dock på 
Västkustbanan. Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har tagit fram riktlinjer 
för riskhänsyn i samhällsplaneringen som berör vägar och järnvägar där farligt gods transporteras, 
de s.k. RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – bebyggelseplanering intill väg 
och järnväg med transport av farligt gods, Skåne i utveckling 2007:06). I RIKTSAM anges ett så kallat 
riskhanteringsområde på 150 meter inom vilket riskerna alltid ska beaktas vid framtagandet av en 
detaljplan. Riskhanteringsområdet är indelat i olika avsnitt som anger vilken markanvändning som 
generellt kan anses vara lämplig. Det minsta bebyggelsefria avståndet som eftersträvas till en risk-
källa är 30 meter. Inom zonen närmast efter det bebyggelsefria området (30-70 meter) bör mark-
användningen disponeras så att få personer uppehåller sig i området och att personerna alltid är i 
vaket	tillstånd.	Exempel	på	markanvändning	som	kan	finnas	inom	denna	zon	är	handel,	industri	och	
lager. I zonen 70-150 meter anses exempelvis bostäder, kontor, handel samt platser för idrott och 
kultur kunna anordnas. I RIKTSAM anges vidare att om bebyggelse med ett annat innehåll än det som 
är rekommenderat inom de angivna avstånden föreslås så behöver en riskutredning tas fram för att 
undersöka om risknivåerna kan anses vara acceptabla.

Den del av planområdet som är belägen närmast Västkustbanan ligger >100 meter från närmaste räl 
på	vilken	det	transporteras	farligt	gods.	Mellan	planområdet	och	Västkustbanan	finns	dessutom	en	
bullervall vilken bidrar till att skydda området vid en eventuell olycka. Sammantaget bedöms riskni-
våerna inom planområdet vara acceptabla.

87

30 m

70 m

150 m

J - Industri
U - Lager
G - Bilservice

B – Bostäder, småhusbebyggelse
C – Centrum
K – Kontor, dock ej hotell
Y – Idrotts- och sportanläggningar, utan betydande åskådarplats2 )

D - Vård
S - Skola
B – Bostäder, tät flerbostadsbebyggelse
K – Kontor, inkl. hotell och konferens

Figur 10.1 Skiss över föreslagna skyddsavstånd i Vägledning 1. På respektive avstånd 
ges exempel på typisk markanvändning. Avståndet räknas från yttre räl 
respektive vägkant till den plangräns där markanvändningen tillåts.
Observera att avstånden enbart är baserade på skydd mot olyckor med 
farligt gods. Andra lagar och myndigheter kan ställa andra krav på 
separering.

10.4 System av vägledningar

Riktlinjerna utformas som tre olika vägledningar.

 Vägledning 1 baseras enbart på skyddsavstånd.

 Vägledning 2 baseras på deterministiska kriterier.

 Vägledning 3 baseras på probabilistiska kriterier avseende individ- och 
samhällsrisk.

De tre vägledningarna utgör tillsammans ett system av riktlinjer som ska säkerställa 
att tillfredsställande och jämförbar säkerhet nås i samtliga fall. Skillnaden mellan 
vägledningarna är bevisbördan. Notera att vägledning 3 alltid är möjlig att använda, 
men kräver mer resurser än vägledning 1 respektive vägledning 2.

Bild 16. Bild över föreslagna skyddsavstånd 
(Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen-Bebyggelseplanering intill väg 

och järnväg med transport, Länsstyrelsen i Skåne län, Rapport 2007:06)
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sAMMAnfAttnIng
I områdets västra del bevaras och utvecklas den södra delen av skogsområdet för ekologiska och re-
kreativa värden. Stråk med naturmark i områdets kanter förbinder områdets olika delar och skapar 
kopplingar mot omgivande naturområden såsom sjön och Stensån i sydväst.      

Kvarteren	disponeras	så	att	en	tätare	och	högre	bebyggelse	med	flerbostadshus	med	centrumfunk-
tioner i bottenvåningen medges närmast torget och den nya stationen. Centralt i området medges 
flerbostadshus	i	form	av	punkthus	medan	kvarteren	i	norr	och	väster	utgörs	av	gruppbyggda	små-
hus,	rad-	och	kedjehus	och	friliggande	villor.	I	områdets	mitt	finns	en	tomt	för	förskola/skola.		
Mellanvägen kommer, tillsammans med den lokalgata som löper igenom området, att utgöra den 
övergripande strukturen i området och förses med separata gång- och cykelvägar. Övriga gator inom 
kvarteren	planeras	för	blandtrafik.		

Området beräknas kunna innehålla ca 300 bostäder. Det totala bruttoarean, dvs. ytan för bostäder, 
centrumverksamheter och kontor, som kan tillskapas beräknas uppgå till ca 50 000 m². Exploate-
ringsgraden, e, för hela området uppgår till 0,6.

MArk, vAtten ocH vegetAtIon
Geotekniska åtgärder
Inför exploatering behöver områden med organisk jord skiftas ut innan grundläggningsarbeten kan 
påbörjas. Grundläggning av småhus bedöms kunna ske på naturligt lagrad eller på packad fyllning av 
friktionsjord. Högre bebyggelse kräver noggrannare undersökningar för att konstatera markförhål-
landen och därmed grundläggningsmetod.  

För att säkerställa goda miljöförhållanden i bostäder och lokaler tillämpas de riktvärden för vibra-
tioner som gäller för nybyggnad av väg- och järnvägsinfrastruktur även för tillkommande bebyggel-
se. Enligt dessa riktlinjer ska 0,4 mm/s vägd RMS klaras i utrymmen där människor stadigvarande 
vistas, detta regleras i särskild planbestämmelse för all kvartersmark. 

Grönstruktur och allmänna platser 
De	offentliga	platserna	i	området	utgörs	av	områden	med	naturmark,	befintlig	ekdunge	i	väster,	samt	
ett torg i anslutning till Inre kustvägen. I områdets västra del bevaras och utvecklas den södra de-
len av skogsområdet för ekologiska och rekreativa värden. Promenadvägar föreslås för att förbinda 
områdets olika delar och skapa kopplingar mot omgivande naturområden. Centralt i planområdet, i 
den del av skogsområdet skogsområdet som ansluter till förskoletomten, föreslås funktioner för lek 
och spontanidrott anläggas. Stråket mellan det centrala naturområdet och torget och stationen ska 
ägnas särskild omsorg avseende utformning och tillgänglighet, längs gatan föreslås en sk vattenträd-
gård med särskild vegetation och ytor som är avsedda för omhändertagande av vatten anläggas (se 
illustrationer på sid 24).

Naturmarken inom området kommer, förutom att ha ekologiska och rekreativa funktioner, spela en 
viktig roll i omhändertagandet av dagvatten (se vidare under Dagvatten).  

8. PLANFÖRSLAG
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Bild 17. Illustrationskarta - möjlig disponering av området.
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Bild 18. Illustration - möjlig utformning av torget och anslutande lokalgata (Bild: Krook & Tjäder).

Bild 20. Principsektion BB genom lokalgata invid torget
(Bild: Krook & Tjäder).

sektion A-A, skala 1:400

sektion B-B, skala 1:400

Bild 19. Principsektion AA genom torget (Bild: Krook & Tjäder).
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BeBYggelse

Bebyggelsen	i	området	disponeras	så	att	en	tätare	och	högre	bebyggelse	med	flerbostadshus	med	
centrumfunktioner i bottenvåningen medges närmast stationstorget och den nya stationen. Bebyg-
gelsen	vid	torget	och	längs	Inre	kustvägen	ska	främja	en	stadsmässig	struktur;	hus	i	anslutning	till	
torget ska placeras i gräns mot torg och gata, entréer ska vändas mot den offentliga sidan av kvarte-
ret och bottenvåningar ska utföras så att verksamheter kan inrymmas. Bebyggelsens höjd föreslås 
längs Inre kustvägen vara upp till 4 våningar, runt torget tillåts bebyggelsen vara något högre, upp 
till 5 våningar med en indragen sjätte våning, för att betona områdets centralpunkt. I området längs 
med Inre kustvägen medges förutom bostäder även kontor.
I	 planområdets	 centrala	 del	medges	 flerbostadshus,	 punkthus,	 i	 upp	 till	 6	 respektive	 8	 våningar.	
Kvarteret ligger i direkt anslutning till skogsområdet och bebyggelsen tar därmed höjdmässigt stöd i 
den	befintliga	trädvegetationen.		
I områdets sydvästra del medges på en mindre tomt rad- och kedjeshus, i den övriga delen av detta 
kvarter medges småhus på mindre tomter (exv. gruppbyggda rad-, kedje- eller parhus). Bebyggel-
sens tillåts vara upp till 2 våningar. 
Kvarteren i norr och nordväst medger småhus på mindre tomter (exv. gruppbyggda rad-, kedje- el-
ler parhus) samt friliggande villor. Småhusen tillåts uppföras till en byggnadshöjd motsvarande 2 
våningar medan de friliggande villorna endast tillåts ges en byggnadshöjd motsvarande 1 våning.  
För de områden där småhus (friliggande villor samt rad-, kedje- och parhus) medges anger planen 
att murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4 meter inte för överstiga 0,8 meter, 
på övrig tomtmark får de inte överstiga 1,5 meter. Vidare får inte takterasser anordnas på småhus.  

I	områdets	centrala	del	finns	en	tomt	som	kan	bebyggas	med	både	skola/förskola	och	och	bostäder	
i form av rad- och kedjehus. Den dubbla användningen syftar till att ge en handlingsfrihet för att 
kunna tillgodose framtida behov av barnomsorg och skola. 

Två områden för tekniska anläggningar, E-områden, planläggs  för att medge utbyggnad av transfor-
matorstationer,	optofiber	o	dyl.	I	öster	regleras	befintlig	transformator	som	teknisk	anläggning.

Bild 21. Skiss - förslag på byggnation inom området (Bild: Fredblad Arkitekter).
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Hantering av bullerpåverkan 
Eftersom bullernivåerna vid kvarteren närmast Inre kustvägen i framtiden riskerar överskrida 55 
dBA ekvivalent nivå krävs särskild omsorg vid planering av bebyggelse och utemiljöer. Genom med-
veten placering och utformning av bebyggelsen bedöms en god ljudmiljö kunna uppnås för boende 
och verksamma inom området. Ljuddämpade och tysta miljöer bedöms också kunna åstadkommas 
inom och i direkt anslutning till området vilket gör att både uteplatser och lek- och rekreationsytor 
med en god ljudmiljö kan tillskapas. För att säkerställa de rekommendationer som anges i Förord-
ning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader regleras genom planbestämmelset för kvarte-
ren närmast Inre kustvägen att ”Bostäder ska utföras så att, då den ekvivalenta trafikbullernivån vid 
fasad överskrider 55 dBA, ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida, ge-
mensam eller enskild uteplats med högst 70 dBA maximalnivå och 55 dBA ekvivalentnivå ska anordnas 
i anslutning till bostaden”. 

Åtgärder	som	kan	tillämpas	för	att	erhålla	bostäder	och	miljöer	med	acceptabla	ljudförhållanden	är;
•	 Sammanhållen bebyggelse längs med Inre kustvägen 
•	 Omsorgsfull planering och disponering av byggnader 
•	 Delvis inglasning av balkong/uteplats
•	 Åtgärder i fasad/fönster
•	 Åtgärder vid friskluftsintag

gAtor ocH trAfIk
Gatunät och gång- och cykelvägar
Områdets gatunät kommer att anslutas till Inre kustvägen i tre punkter (se illustrationskarta på sid 
23). Lokalgatan som ansluter till Inre kustvägen vid torget avses utformas som en gångfartsgata för 
att	minimera	genomfartstrafik.	Längs	Mellanvägen	och	den	genomgående	lokalgatan	avses	separata	
gång- och cykelvägar som ansluter till stationen och kommunens övergripande gång- och cykelväg-
nät byggas ut. I områdets västra del ansluter en gång- och cykelväg mot Karupsvägen, via det centrala 
kvarteret	med	flerbostadshus	ansluter	sedan	cykelvägen	ner	mot	torget	och	stationen.

Parkering och angöring
Parkering, såväl för bilar som för cyklar, ska primärt ske inom kvartersmark. Med utgångspunkt från 
områdets direkta närhet till den nya stationen, kommersiell service samt rekreationsområden är den 
övergripande ambitionen med planeringen av området att minimera boende och verksammas behov 
av	biltransporter,	och	därmed	bilparkeringsplatser.	Det	ska	finnas	god	tillgång	till	cykelparkering	i	
bra lägen, dvs. nära entréer till bostäder, kontor och butikslokaler. Vid bostäder ska minst hälften av 
de cykelplatser som anordnas vara lättillgängliga, dvs. i markplan.   
För en god tillgänglighet för besökare till service och bostäder föreslås allmänna korttidsparkeringar 
anordnas längs gatan vid torget, längs delar av den genomgående lokalgatan samt i det norra små-
husområdet.  

Särskilda	mobilitetsåtgärder	 av	 exploatören	 som	 främjar	 cykling,	 kollektivtrafikresande	 eller	 ge-
mensamma billösningar ska innebära att kraven på tillskapande av bilplatser inom kvartersmark 
minskar. Åtgärder kan exempelvis vara särskild service för cyklister, aktiv information om kollektiv-
trafiken	eller	att	fastigheten	via	avtal	ansluter	sig	till	en	bilpool.

Kollektivtrafik
Cykel-	och	gångstråken	längs	lokalgatorna	kommer	på	ett	effektivt	och	trafiksäkert	sätt	koppla	bostä-
derna och verksamheterna inom området till stationen och busshållplatserna vid det nya stations-
torget. 
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HÄlsA ocH sÄkerHet
Folkhälsa
Inom området medges en stor variation i typ av bebyggelse vilket kan möjliggöra olika boende- och  
upplåtelseformer.	 Bebyggelsen	 tillsammans	med	 områdets	 läge	 invid	 fina	 rekreativa	miljöer	 och	
goda kollektiv kommunikationer gör att en människor med olika önskemål, preferenser och ekono-
miska förutsättningar bedöms kunna bo här. 

Området har vidare goda förutsättningar för vardagsmotion, både som en del av en pendlingsresa 
och	som	en	separat	fysisk	aktivitet.	Topografin	ger	goda	förutsättningar	för	att	gå	eller	cykla	vid	var-
dagsresor	och	goda	kollektivtrafikförbindelser	gör	det	möjligt	för	alla,	oavsett	ålder	och	kön,	att	få	
ihop det dagliga livet. 

Den centrala torgytan i anslutning till Inre kustvägen, belägen i stråket mellan stationstorget och na-
turområdet, skapar ett tydligt och lättorienterat offentligt rum med möjlighet till sociala möten och 
tillgång till offentlig och kommersiell service.

Bild 22. Principsektion C-C (se illustrationskarta på sid 23) - Mellanvägen mot nordväst .

Bild 23. Prinscipsektion D-D (se illustrationskarta på sid 23) - genomgående lokalgata mot nordost .
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Störande verksamheter och farligt gods
Enligt rapporten Riskhantering i detaljplaneprocessen (2006) ska riskhanteringsprocessen hanteras 
i framtagande av detaljplaner inom 150 meter från farligt godsled. En bedömning av risknivåerna 
togs fram i samband med detaljplanen för Inre kustvägen, i denna utredning  konstaterades att bo-
stadsbebyggelse kunde förläggas i området mellan Inre kustvägen och Västkustbanan under förut-
sättning att  vissa åtgärder vidtogs. Med utgångspunkt från detta bedöms risknivåerna i nu aktuellt 
området vara acceptabla. 

teknIsk försörJnIng
Energiförsörjning
Exploatören	avser	att	 tillgodoses	områdets	behov	av	uppvärmning	genom	en	 lokal	 fjärrvärmelös-
ning. 

El, telefoni och bredband
För områdets elförsörjning kommer ytterligare två transformatiorstationer behöva anläggas samt 
ledningsnät byggas ut.  Ledningsnät för telefoni och bredband kommer att byggas ut inom området.

Avfallshantering
Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. 
Avfallsutrymmen	för	flerfamiljshus/verksamheter/förskolor	bör	placeras	i	nära	anslutning	till	kör-
bar	väg,	för	flerfamiljhus	och	verksamheter	bör	särskilda	platser	avsättas	för	separata	avfallsutrym-
men.
Kommunen utreder en ny plats för återvinningstation i anslutning till planområdet. 

Dricks- och spillvatten
Den	nya	bebyggelsen	kan	anslutas	till	det	befintligt/kommande	ledningsnätet	i	Mellanvägen	och	Inre	
Kustvägen. 

Brandvattenförsörjning
Vid utbyggnad av ledningsnätet i området avses brandposter byggas ut enligt riktlinjer i VAV P76 och 
P83.
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Bild 24. System för dagvattenhantering. Bild 25. Principförslag dagvattenståk.

Dag- och dräneringsvatten

Dagvatten från området [1] (bild 24) ska i likhet med området kring stationen ledas åt sydväst med 
självfall. Från tågstationens gångtunnel och kringliggande ytor på sydsidan om Inre kustvägen behö-
ver dock dagvattnet pumpas på grund av höjdförhållandena. Detta dagvatten ska via en ledning och 
ett	dike	längs	Inre	kustvägens	norra	sida	ledas	mot	den	befintliga	Åstadssjön	[2]	(bild	24)för	fördröj-
ning	och	rening	innan	det	via	ett	reglerat	utflöde	når	Stensån.	
Ett principförslag (bild 25) har tagits fram för att beskriva de dagvattenstråk som ska skapas för att 
ansluta området till ledningen/diket längs Inre kustvägen. I lokalgator läggs konventionella täta dag-
vattenledningar sammankopplade med perkolationsbrunnar på tomtmark. I huvudstråken läggs/
utförs både ledningar och öppna diken. Längs områdets västra kant planerar kommunen att  utföra 
ett promenadstråk och längs med det föreslås ett ytligt svackdike anläggas. Kring det nya stations-
torget avses dagvattnet från kringliggande bebyggelse och platser tillvaratas för att få in vatten som 
ett element i gestaltningen (se sid 24 för utformningsförslag av torget). 
Dagvatten från stadsmiljöer innehåller föroreningar, främst metaller och partiklar, som inte bör nå-
recipienten, i detta fall Stensån. Genom att tillämpa öppen dagvattenhantering i största möjliga mån 
kan föroreningarna avlägsnas innan de når recipienten, Åstadssjön fungerar också som en stor se-
dimenteringsdamm och de mindre diken som anläggs i området har även de en viss reningsverkan. 
Områdets förutsättningar med högt grundvatten och järnförekomst, begränsar användningen av 
dagvattendiken	till	flacka,	grunda	stråk	ner	till	ca	5-6	dm	under	befintlig	marknivå.	

Höjdsättning
Inom planområdet är det viktigt att skapa avledningsvägar för dagvattnet så att det vid kraftiga regn 
inte orsakar skador på bebyggelsen. Höjdsättningen av området och bebyggelse är ett viktigt red-
skap för detta och huvudprincipen är att tomtmark ska anläggas högre än anslutande vägbanor och 
grönytor. Parkerings- och grönytor och gator kan därmed användas som översvämningsytor och se-
kundär avrinningsväg vid extrem nederbörd.

Dikningsföretag
Befintligt	dikningsföretag,	Eskilstorps	utmarks	dikningsföretag,	omprövas	parallellt	med	framtagan-
det av denna detaljplan. I och med att jordbruket upphör och utbyggnaden av dagvattenledningar 
inom området sker kommer dikningföretaget inte längre ha någon funktion. Omprövningen sker av 
domstol och därmed separerad från detaljplanearbetet. 
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9. KONSEKVENSER
BeHovsBeDöMnIng
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovsbedömning kommit fram till att det inte föreligger något behov av att genomföra en 
miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning, MKB.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushåll-
ning med naturresurser redovisas i denna planbeskrivning. Att ingen betydande påverkan förorsa-
kas framgår av behovsbedömningen.

rIksIntressen
Riksintressena friluftsliv och rörligt friluftsliv samt kustzon bedöms inte påverkas av ett genomför-
ande av planförslaget. 

MIlJökvAlItetsnorMer
Ett	genomförande	av	planförslaget	leder	till	ett	tillskott	av	trafik,	men	inte	med	den	koncentration	
att det bedöms påverka några miljökvalitetsnormer eller möjligheterna att uppfylla dessa. Dagvatten 
från stadsmiljöer innehåller föroreningar, främst metaller och partiklar, som inte är önskvärda i re-
cipienters akvatiska system. För att skydda recipienten, i detta fall, Stensån, tillämpas öppen dag-
vattenhantering och fördröjning i sjön sydväst om området för att i största möjliga mån avlägsna 
eventuella föroreningar innan de når recipienten. Sjön fungerar som en stor sedimenteringsdamm 
och de diken som föreslås anläggas i området har även de en viss reningseffekt.

goD BeBYggD MIlJö, socIAlA vÄrDen ocH rekreAtIon
Planen möjliggör ett tillskott av bostäder, på mark vars omgivningar är bebyggda med bostäder och 
som i översiktsplanen är utpekad som lämplig för framtida bostadsbebyggelse. Området ligger sta-
tionsnära, havsnära och inte långt från Båstad centrum, kvaliteter som är eftertraktade av många. 
Planområdets	tillskott	av	olika	typer	av	bostäder;	friliggande	småhus,	rad-/kedjehus	och	flerfamiljs-
hus vitaliserar området genom att skapa en större variation i bebyggelsen. Detta kan även bidra till 
större variation i den sociala sammansättningen i området.

Planområdet	kommer	att	få	goda	kollektivtrafikförbindelser	vilket	tillsammans	med	bra	cykelvägar	
och cykelvänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil. Planområ-
det anordnas med naturområde med goda förbindelser till omgivande rekreationsområden, i alla 
riktningar	finns	möjlighet	till	promenader,	cykelturer	och	löparrundor.	Planområdets	läge	nära	hav,	
strand och strandskog ger dessutom ytterligare goda rekreativa förutsättningar. 

trAfIk
Ett	genomförande	av	planen	leder	till	att	Mellanvägen,	och	Inre	kustvägen,	får	ett	tillskott	på	trafik.	
Uppskattningsvis beräknas 1/3 ha målpunkter i centrala Båstad och därför använda Mellanvägen 
och Kustvägen, medan 2/3 beräknas ha målpunkter söder- respektive norr om planområdet och 
därmed använda sig av Inre Kustvägen.   

För att säkerställa att hastigheterna hålls nere föreslås Mellanvägens körbana endast vara 5,5 m bred 
och	försedd	med	en	separerad	gång-	och	cykelväg	för	att	oskyddade	trafikanter	ska	kunna	färdas	
säkert.	Bebyggelse	i	anslutning	till	vägen	och	fler	korsningspunkter	bedöms	bidra	till	att	hastigheten	
längs Mellanvägen och områdets genomgående lokalgata hålls nere.  

101

101



31

Antagandehandling 2016-02-15
Hemmeslöv 5:14, del av - TUVELYCKAN

BÅSTAD
Samhällsbyggnad

nAtUr- ocH kUltUrvÄrDen 
Planförslaget påverkar inga internationellt, nationellt eller lokalt skyddade kultur- och naturvär-
den. Inte heller bedöms någon påverkan ske på känsliga mark- eller vattenområden. 

Den nya bebyggelsen kommer att påverka landskapsbilden i området, men med bibehållna träd-
dungar	och	en	struktur	som	knyter	ihop	ny	bebyggelse	med	befintlig,	bedöms	området	bli	ett	anpas-
sat	tillägg	till	det	befintliga	Hemmeslöv.	

f   ornlÄMnIngAr
Arkeologiska	undersökningar	av	planområdet	har	genomförts.	Sökschakt	har	grävts	i	topografiskt	
gynnsamma	lägen	men	inga	anläggningar	har	påträffats	och	ur	fornlämningssynpunkt	finns	inga	hin-
der att exploatera området.  Om fornlämningar ändå skulle påträffas inom planområdet i samband 
med markarbeten ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt Lagen om kulturminnen 
2 kap 10§.

HÄlsA ocH sÄkerHet/störnIngsskYDD 
Avståndet till Västkustbanan, på vilken transporter med farligt gods sker, bedöms utifrån tidgare 
genomförda riskutredningar i området inte kräva några särskilda skyddsåtgärder. 

Trafikmiljön	 i	anlutning	till	planområdet,	 Inre	kustvägen,	ger	upphov	till	bullerstörningar.	Genom	
planbestämmelse	som	säkerställer	utformning	av	bebyggelsen/lokala	åtgärder	samt	det	finns	till-
gång till miljöer inom och i anslutning till planområdet med goda ljudförhållanden bedöms dock 
sammantaget en god ljudmiljö kunna uppnås för boende och verksamma inom området. 
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Antagandehandling 2016-02-15
Hemmeslöv 5:14, del av - TUVELYCKAN

BÅSTAD
Samhällsbyggnad

Nedan redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som 
erfordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

orgAnIsAtorIskA frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Samråd genomfördes un-
der sommaren 2015 och granskning har skett under vintern 2015-2016. Antagande sker under för-
sta kvartalet 2016 och utbyggnaden av området beräknas  kunna påbörjas under 2016.

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

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförande-
tiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomföran-
detidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom 
planen behöver beaktas.

Allmän platsmark; huvudmannaskap
Kommunen skall vara huvudman för TORG och den del av LOKALGATA som på plankartan markerats 
med a1. För övriga gator markerade LOKALGATA samt HUVUDGATA samt all övrig allmän platsmark 
markerad NATUR skall enskilt huvudmannaskap gälla. 

I de till planområdet direkt angränsande bostadsområdena  gäller enskilt huvudmannaskap för all-
män platsmark. En avvikelse från redan etablerade driftsformer för denna typ av markanvändning  
skulle ur ett allmänt drifts-och kostnadsfördelningsperspektiv uppfattas som direkt olämpligt.

Ansvarsfördelning
Båstad Tuvelyckan AB tecknade under hösten 2014 avtal med ägaren till fastigheten Hemmeslöv 
5:14 om förvärv av densamma. I avvaktan på att detaljplanen för området vinner laga kraft har bola-
get avvaktat med att inge ansökan om lagfart på förvärvet. Ansökan  om lagfart kommer inges ome-
delbart efter det att kommunfullmäktige antagit planen. Bolaget har för avsikt att själv exploatera 
detaljplaneområdet i sin helhet. I exploateringsavtal mellan bolaget och kommunen regleras hur och 
på vilka villkor all teknisk infrastruktur inom området byggs ut inom planområdet i sin helhet. Kom-
munen ansvarar för att så sker inom det delområde av  detaljplanen som omfattas av kommunalt 
huvudmannaskap. Bolaget ansvarar för att så sker i övriga delar av planområdet och avser att tillse 
att en  gemensamhetsanläggning bildas för drift av den tekniska anläggning som innefattas i det en-
skilda huvudmannaskapet.

fAstIgHetsrÄttslIgA frågor
Markägare
Planen omfattar del av Hemmeslöv 5:14, som är privatägd, samt del av Hemmeslöv 5:9, som ägs av 
kommunen.  

10. GENOMFÖRANDE
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Antagandehandling 2016-02-15
Hemmeslöv 5:14, del av - TUVELYCKAN

BÅSTAD
Samhällsbyggnad

Fastighetsbildning
Inom planområdet skall fastighetsbildningsåtgärder genomföras. Dessa åtgärder regleras i ett ex-
ploateringsavtal mellan Båstads kommun och Båstad Tuvelyckan AB /fastighetsägaren till Hemmes-
löv 5:14. I exploateringsavtalet regleras närmare vilken mark som skall avstyckas och vilken mark 
som genom fastighetsreglering skall överföras till ny ägare. All allmän platsmark avses därvid genom 
fastighetsreglering överföras till kommunen oaktat vem som  är huvudman för den allmänna plats-
marken. Därtill avses ca 2800 kvadratmeter av kommunenens fastighet Hemmeslöv 5:9 genom fast-
ighetsreglering överföras till Hemmeslöv 5:14.

Servitut
Inom	planområdet	finns	i	tabellen	nedan	redovisade	servitut	samt	ledningsrätt.	De	rättigheter	dessa	
säkerställer skall på erforderligt sätt tillgodoses när fastighetsbildningsåtgärderna för detaljplanens 
genomförande påbörjas. 
Beteckning Ägare/innehavare Ändamål
Serv 1 Hemmeslöv GA:20 Utrymme
Serv 2 Trafikverket Elledning
Serv 3 Eskilstorp GA:7 Utrymme, röjningsrätt, 

grindförbud
Serv 4 Båstads kommun Diken mm
Serv 5 Hemmeslöv GA:20 Utrymme
Lr 1 Sydgas AB Gas

Allmän platsmark
Båstad Tuvelyckan AB /fastighetsägaren till Hemmeslöv 5:14, skall på sätt som närmare regleras i 
exploateringsavtal med Båstads kommun, överenskomma om hur och på vilka villkor allmän plats-
mark inom planområdet lämpligen överlåts till kommunen.

Övrig påverkan
En omprövning av Eskilstorps utmarks dikningsföretag sker parallellt med framtagandet av denna 
detaljplan. Omprövningen sker av domstol och därmed i en process separerad från detaljplanearbe-
tet. Exploatören bekostar omprövningen samt erforderliga omläggningar/åtgärder.

ekonoMIskA frågor
Planavtal
Planavtal är upprättat med Båstad Tuvelyckan AB för att reglera plan- och utredningskostnader.

Exploateringsavtal
Mellan kommunen och fastighetsägaren skall ett exploateringsavtal upprättas som reglerar ansvars- 
och ekonomiska frågor avseende genomförande av detaljplanens utbyggnad. Detta avtal skall prövas 
och avgöras före detaljplanens slutliga antagande.

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt kommunens taxor. 
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Antagandehandling 2016-02-15
Hemmeslöv 5:14, del av - TUVELYCKAN

BÅSTAD
Samhällsbyggnad

teknIskA frågor
Tekniska frågor
Ansvaret för utbyggnaden vad avser den tekniska infrastrukturen har beskrivits under rubriken 
ansvarsfördelning ovan. Fastighetsägaren, tillika exploatören, projekterar all teknisk infrastruktur 
inom området och bygger ut densamma efter kommunens prövning och godkännande. Efter god-
känd slutbesiktning  överlämnas utan avgift anläggningar för  renvatten-, spillvatten-, och dagvatten 
jämte allmän platsmark TORG och LOKALGATA (markerad a1) till kommunen för drift och framtida 
underhåll. Övriga anläggningar inom allmän plats som gata och naturområde överlämnas utan av-
gift till en gemensamhetsanläggning för drift och förvaltning. Det ankommer på fastighetsägaren att 
tillse att ansöka om och bekosta att en anläggningsförrättning genomförs så att planområdet kom-
mer innefattas i den till området nu angränsande gemensamhetsanläggning, Hemmeslöv GA:20, eller 
att en ny GA bildas för ändamålet.

Bullerskydd
I det fall bullerskyddsåtgärder erfordras för tillkommande bebyggelse är det exploatörens ansvar att 
bekosta detta.

El, telefoni och bredband
Ledningsnät för el, telefoni och bredband kommer att byggas ut inom området. 

Eventuella	 flyttningar	 eller	 andra	 åtgärder	 som	 krävs	 för	 att	 säkerställa	 befintliga	 anläggningars	
funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren. 

Gas
I anslutning till planområdet löper distributionsledning för gas vilket ger möjligheter att använda gas 
för energiförsörjning/uppvärmning. 

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjning avses lösas genom uttag i brandposter i det allmänna ledningsnätet.
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Antagandehandling 2016-02-15
Hemmeslöv 5:14, del av - TUVELYCKAN

BÅSTAD
Samhällsbyggnad

Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande. Efter samrådet har inkomna synpunkter 
sammanställts i en samrådsredogörelse. Utredningar har genomförts för att komplettera kunska-
perna vid det fortsatta arbetet och för att ligga till grund för detaljutformning av planförslaget.

Ett granskningsskede, där det färdiga planförslaget kommuniceras, har genomförts. Efter gransk-
ningen har inkomna synpunkter sammanställts i ett granskningsutlåtande varefter planen går upp 
för antagande. När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till upp-
dragsgivaren samt de som lämnat synpunkter på planen under samråds- och granskningsskedena. 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en besvärshänvisning 
till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner som berörs, samt de personer och 
organisationer som har rätt att överklaga planen. Om planen inte överklagas vinner den efter detta 
laga kraft.

Planhandlingarna har utarbetats av Johan Thein, Arkitekterna Krook & Tjäder, på uppdrag av Sam-
hällsbyggnad vid Båstads kommun. Ansvarig handläggare för Båstad kommun är Emma Johansson 
(telefon 0341-77 464, e-mail: emma.johansson1@bastad.se). Dessutom har följande tjänstemän del-
tagit i planarbetet: 

- Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef  - Magnus Sjeldrup, planstrateg
- Fredrik Jönsson, projektingenjör   - Jenny Hertsgård, parkingenjör
-	Per	Selldén,	exploateringsingenjör		 	 -	Andreas	Jansson,	trafikingenjör

SAMHÄLLSBYGGNAD

Lisa Rönnberg     Emma Johansson
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
planområdet. 

GRÄNSER 
- ·- Planområdesgräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

Administrativ gräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmänna platser 

I HUVUDGATA I 
I LOKALGATA I 
I NATUR I 
I TORG I 
Kvarters mark 

Trafik mellan områden 

Lokaltrafik 

Naturområde. Gång- och cykelstråk får anordnas. 

Torgyta 

I B I Bostäder 

I BK I Bostäder, kontor 

I BS I Bostäder, rad· och kedjehus, samt skola och förskola 

I CBD I Centrum, bostäder och vård 

I E I Tekniska anläggningar, transformatorstation 

UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
e.000 Största byggnadsarea i m' inom området 

"' Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 550m'. största byggnadsarea per 
fastighet (inkl. komplementsbyggnad) är 220 m'. 

"' 
e. 

"' 

Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 300m'. största byggnadsarea per 
fastighet (inkl. komplementsbyggnad) är 150 m' 

Vid utnyttjande av marken för bostäder är minsta tillåtna 
fastighetsstorlek 250 m'. största tillåtna byggnadsarea per fastighet 
(inkl. komplementbyggnad) är 40% av fastighetsarean. 
Vid utnyttjande av marken för skoländamål är största tillåtna 
byggnadsarea 1/6 av fastighetsarean. 

Minsta tillåtna fastighetsstorlek 250 m', största tillåtna byggnadsarea 
per fastighet (inkl. komplemenlbyggnad) är 40% av fastighetsarean 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
( · . · . · . · . · . · . · I Byggnad får inte uppföras 

u 

X 

Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar 

Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik 

GRUNDKARTAN 
Grundkartan är upprättad i aktaber 2015 på grundval av 
Båstads kommuns primärkarta. Platsbesök ..itfört i oktober 
2015. 
Fastighetsredovisningen avser förhållandena i oktober 2015. 
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30 
Höjdsystem: RH 2000 
Inre Kustvägens höjder samt strCckning är projekterade. 

Stina Andersson, Tekniska kontoret, Ängel'lolms kommun 

TECKEN FÖRKLARING 
Grundkartans beteckningar 

+ 
elST AD 1091361 

~l><I 

Bl I 
IS] [SJ 

IZI 

Traktgräns 

Fastighetsgräns 

Grins för servitut. ledningsrätL fornminne etc 

Koordinatkryss 

Namn på fastighet 

Bostadshus karterat efter husliv resp takkontur 

Komplementbyggnad karterat efter husliv resp takkontur 

Skärmtak karterat efter husliv resp takkontur 

Transformatorbyggnad 

------ Kantsten 

------ Vägkant, gång eller gång- och cykelbana 

------ Ägoslagsgräns .. 
Till detaljplanen hör. 
131 lllustrationskarta 
131 Planbeskrivning 

MARKENS ANORDNANDE (utformning av 
kvarters mark} 
Mark och vegetation 
Murar och plank som ligger närmare än 4 meter från fastighetsgräns mot allmän platsmark får 
ej överstiga 0,8 meter. Murar och plank på övrig tomtmark får ej överstiga 1,5 meter. 

Utfart, stängsel 

* 0 0 * Körbar utfart får inte anordnas 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 
Placering 
P• 

P• 

Utformning 
<O> 
v. 

v, 

fler 

fril 

rad/kedje 

Byggnad ska placeras i gräns mot torg respektive i gräns mol 
förgårdsmark mot lokalgata/torg 

Carport/garage ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot 
gata 

Högsta byggnadshöjd i meter 

Byggnad ska utformas så att bottenvåningen kan inrymma 
kommersiella lokaler 

Takterass får ej anordnas 

Endast flerbostadshus 

Endast friliggande hus. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 
meter från faslighetsgräns. Garage/carport ska placeras minst 1,0 
meter från faslighetsgräns. 

Endast rad- och kedjehus 

Byggnadsteknik 
Endast källarlösa hus. Lägsta nivå för färdigt golv ska vara minst 0,3 meter över anslutande 
gata 

STÖRNINGSSKYDD 
Byggnad ska uppföras så att vibrationsnivån i bostäder inte överskrider 0,4 mm/s vägd RMS 

m, Bostäder ska utföras så att, då den ekvivalenta trafikbullemivån vid 

fasad överskrider 55 dBA, ska minst hälften av bostadsrummen 

vara vända mot ljuddämpad sida, gemensam eller enskild uteplats 

med högst 70 dBA maximalnivå och 55 dBA ekvivalentnivå ska 

anordnas i anslutning till bostaden 

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

Ändrad lovplikt, lov med villkor 
Bygglov krävs inte för murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4 meter och är 
lägre än 0,8 meter. Bygglov krävs inte heller för murar och plank inom övrig tomtmark om de är 
lägre än 1,5 meter. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är inte huvudman för allmän plats förutom områden betecknade med a, 

a, Kommunen är huvudman för allmän platsmark 
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GRUNDKARTAN 
Grundkartan är upprättad i oktober 2015 på grundval av 
Båstads kommuns primärkorta. Plotsbesök utfört i oktober 
2015. 
Fostighetsredovisningen avser förhåll01dena i oktober 2015. 
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30 
Höjdsystem: RH 2000 
Inre Kustvägens höjder somt st·äckning är projekterade. 

Stina Andersson, Tekniska kontoret, Ängelholms kommun 

TECKEN FÖRKLARING 
Grundkartans beteckningar 
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