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Beskrivning av ärendet Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad påbörjade 2011 ett dokument för 

riktlinjer för bostadsförsörjning i kommunen och 2014 lämnades en 
beredningsremiss. Beredningen valde att inte slutföra dokumentet då Lagen om 
bostadsförsörjning (2000:1383) trädde i kraft 2014-01-01. Lagändringen 
påverkade även Plan och Bygglagen där punkt nummer 5, 2 kap. 3§, har 
tillkommit: "Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet i 
kommunen". De tillkomna lagändringarna innebar att dokumentet behövde 
omarbetas. Förvaltningen fick därför, 2015-03-11, i uppdrag att ta fram ett 
förslag till bostadsförsörjningsprogram.  

 
Underlag till beslutet Bilaga 1. Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 2015 

Bilaga 2. Sammanfattning, kommentarer och åtgärder efter remissvar på 
Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 

 
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 föreslå 

kommunfullmäktige:    
 
1. Anta program för bostadsförsörjning.  
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Datum: 2016-02-12 
Handläggare: Olof Selldén 
Dnr: KS 000384/2015 – 300 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 2015 
Bilaga 2. Sammanfattning, kommentarer och åtgärder efter remissvar på Bostadsförsörjnings-
program för Båstads kommun    
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg 
 

Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad påbörjade 2011 ett dokument för riktlinjer för 
bostadsförsörjning i kommunen och 2014 lämnades en beredningsremiss. Beredningen valde 
att inte slutföra dokumentet då Lagen om bostadsförsörjning (2000:1383) trädde i kraft 2014-
01-01. Lagändringen påverkade även Plan och Bygglagen där punkt nummer 5, 2 kap. 3§, har 
tillkommit: ”Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- 
och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja bostadsbyggande 
och utveckling av bostadsbeståndet i kommunen”. De tillkomna lagändringarna innebar att do-
kumentet behövde omarbetas. Förvaltningen fick därför, 2015-03-11, i uppdrag att ta fram ett 
förslag till bostadsförsörjningsprogram.   
 
Aktuellt 
Efter inkomna remissvar har Bostadsförsörjningsprogrammet kompletterats på flera punkter. 
Programmet har utvecklat resonemanget kring varför och hur kommunen ska prioritera sitt 
arbete för att nå målet om att erbjuda kommunens invånare goda möjligheter att bosätta sig på 
Bjärehalvön. En tydligare redovisning av planerat bostadsbyggande samt uppdaterat kart-
material har tillkommit. För att lyfta blicken i bostadsfrågan redovisas grannkommunernas 
bostadssituation, till vilka de största flyttströmmarna från kommunen går. Bostadsförsörj-
ningsprogrammet har även kompletterats med redaktionella ändringar som stavfel och kor-
rekta siffror gällande påbörjade byggprojekt. 
 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Anta program för bostadsförsörjning.   
 
 
 
Båstad 2016-02-12 
 
Olof Selldén 
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Bostadsförsörjningsprogram

SAMMANFATTNING
Målet med programmet är kunna erbjuda goda möjligheter för alla 
människor, unga som gamla, att bosätta sig i Båstads kommun.
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att verka för ett hållbart 
bostads byggande och ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
samhälle. 

I december 2015 öppnar tunneln genom Hallandsås. Tunneln 
kommer att innebära minskad restid, fler tåg och färre förseningar 
för tågtrafiken. I Båstads kommun tillkommer två nya stationslägen 
(Båstad station flyttas) och kommunen får Pågatåg till både Förslöv och 
Båstad. Stationerna skapar förutsättningar för en tätare bebyggelse i 
stationsnära läge, för invånarna blir det snabbare och enklare att ta sig 
till de regionala centra Helsingborg och Halmstad, förutsättningarna att 
kunna arbetspendla via kollektivtrafik förbättras. 

Sverige urbaniseras, storstadsområden växer och kustnära samhällen 
blir större. Trenden av urbanisering har nått Båstads kommun, men 
befolkningstillväxten har stannat av sedan början på 90-talet. Vi blir 
glädjande nog också äldre men bor i större utsträckning än något 
annat land i ensamhushåll. På längre sikt kommer Sverige och Båstads 
kommun att drabbas av stora klimatförändringar och flyktingströmmar, 
faktum som kommunen redan nu måste börja planera för.

Bostadsbeståndet i Båstads kommun skiljer sig från övriga Skåne, 
mängden fritidshus står för 40 % av kommunens samtliga bostäder. 
Småhus, där villor, radhus, parhus och fritidshus räknas in, står för 
87%. Det ensidiga bostadsbeståndet försvårar flyttkedjor och gör det 
svårare för ung som gammal att bo som de önskar.

Den vanligast förekommande invånaren i Båstads kommun är en 
man i åldern 65-69, kvinnor är annars i majoritet. Åldersgruppen 
46-65 är största åldersgrupp men oavsett prognos blir invånarna 
i åldersgruppen 66-85 flest strax efter år 2020. 

Betydelsen av nya stationslägen påverkar prognosen för 
bostads byggandet. Marknaden ser möjligheter till flerbostadhus 
med både hyres- och bostadsrätter, vilket påverkar befolknings-
tillväxten på sikt. Det politiska målet med 16000 invånare i 
kommunen år 2025 ser fullt realistiskt ut efter år med försiktig 
ökning. 

Hur ska kommunen arbeta för att nå de uppsatta målen och 
kunna erbjuda samtliga invånare goda bostäder? Riktlinjerna för 
bostadsförsörjningsprogrammet består i att prioritera:

• Stationsnära byggande
• Förtätning av kommunens tätorter
• Byggande av hyres- och bostadsrätter i varierande storlekar
• Sammarbete mellan kommunen och Båstadhem AB
• Motverka obebyggda fastigheter genom avtal och kontrakt
• Utöka kommunens markinnehav i strategiskt viktiga lägen
• Aktivt arbeta med kommunens infrastruktur
• Bygga i närhet av rekreation- och grönstråk
• Placera skolor, vård och omsorgsplatser i centrala lägen
• Hålla kommunens översiktsplan och strategiska dokument 

aktuella
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Bostadsförsörjningsprogram

2. INLEDNING
Båstads kommuns kommande år kan inte beskrivas som annat än 
spännande. Bostadsbyggandet har varit försiktigt sedan början av 
90-talet men med två nya stationslägen skapas förutsättningar för 
etablering av nya verksamheter, ökad handel, ökad arbetspendling 
via kollektivtrafik, ökad rörlighet för ung som gammal och inte 
minst: ökat bostads byggande. I det pussel som politiker och 
tjänstemän lägger tillsammans med kommunens invånare blir 
Bostadsförsörjningsprogrammet pusselbiten för att skapa bättre boende 
för alla.

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

Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-25

3. MÅL OCH SYFTE
Ett bostadsförsörjningsprogram används för att ur ett långsiktigt 
 perspektiv skapa riktlinjer för ett väl fungerande samhälle. Målet med 
programmet är att kunna erbjuda goda möjligheter för alla människor, 
unga som gamla, att bosätta sig i Båstads kommun. Syftet med bostads-
försörjningsprogrammet är att verka för ett hållbart bostads byggande 
och ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska följa både lagstiftningen och de 
politiska mål och visioner som finns i kommunen.

Lagstiftning
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 
2000:1383 och 2013:866, är Sveriges kommuner skyldiga 
att planera för att kommunens invånare ska kunna leva i 
goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas 
av kommunfullmäktige varje mandatperiod.

Samverkande strategier som ger bilden Bjärehalvön.
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                       Bostadsförsörjningsprogram

Båstads kommuns vision
Båstads kommun ska vara det självklara valet för barn-
familjer i Öresundsregionen.

Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara 
attraktiv att bo och verka i, bygga på tradition och förnyelse, 
präglas av småskalighet, god miljö, omtanke och generositet. 
Våra verksamheter ska baseras på våra naturliga för-
utsättningar samt präglas av mångfald och god kvalitet.

Barn- och ungdomsperspektivet ska beaktas i all samhälls-
planering.

Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-28
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Bostadsförsörjningsprogram

4. REGIONALA FÖRUTSÄTTNINGAR
Tunneln genom Hallandsås öppnar
I december 2015 öppnar tunneln genom Hallandsås med stopp i både 
Förslöv och Båstad. Restiden förkortas i södergående riktning med 13 
minuter och kapaciteten på sträckan höjs från 4 till 24 tåg per timme. 
En ny station byggs och den gamla byter läge i kommunen, och tågens 
turtätheten fördubblas i Båstad. I Förslöv återupptas spår bunden 
person trafik, under 2015 i södergående riktning och år 2016 även 
norrut. 

Strukturplan för Skåne nordväst
I dokumentet Boendestrategi för Skåne Nordväst har de elva aktiva 
kommunerna gemensamt beslutat att prioritera tre punkter för hur 
bostads försörjningen ska ske inom regionen:

• Att alla delar, med hänsyn till de lokala förhållandena, ska utvecklas 
efter sina förutsättningar och kvaliteter samtidigt som de länkas 
samman med varandra. I första hand hänvisas nya bostäder till 
stationsnära orter, områden med regionbuss samt orter som redan 
är väletablerade och där fortsatt utveckling möjliggör framtida 
kollektivtrafik.
• Att samarbeta över kommungränserna och att marknadsföra 
regionen som en helhet där alla boendekvaliteter finns. Vi stärker 
dialogen mellan kommunerna genom att samverka kring gemensamt 
kunskaps- och planeringsunderlag samt att ta fram gemensamma 
utredningar.
• Att bygga olika boenden, i olika prisklasser och upplåtelseformer 
för att möta efterfrågan och önskan om en varierad befolkning. 
Detta gör vi genom att ha gemensamma strategier och hög ambition 
i kvaliteten i husbyggandet. Vi ska även fortsätta att ha god 
planberedskap och verka för en smidig och väl förankrad planprocess.

Skånebilden
Regeringen har gett Sverigeförhandlingen i uppdrag att planera för 
ett höghastighetståg genom Sverige, sträckorna Stockholm/Göteborg 
och Stockholm/Malmö. Som ett led i att knyta Helsingborgs regionen 
samman, med både höghastighetståget och Helsingör, arbetar regionen 
och Familjen Helsingborg för en fast förbindelse över sundet, den så 
kallade HH-Förbindelsen, se figur 1.

Figur 1. Skånebilden med planerade kollektivtrafikstråk. 
Källa: Region Skåne
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Båstads kommun och Hallands län
Båstads kommun gränsar mot Hallands län och Laholms kommun. År 
2014 påbörjades byggnationen av Allarp, ett område som gränsar till 
Hemmeslöv, med närhet till både motorväg och kommande stations-
byggnad i Båstads kommun. Laholmshem, Laholms kommuns bostads-
bolag, har i uppdrag att bygga ca 80 lägenheter i Allarp och därutöver 
medger detaljplanen ca 300 bostäder, se figur 2. 

Halmstad är största ort och regionalt centrum i södra Halland med 
ca 95 500 invånare. Förutom att orten är en viktig knutpunkt för 
järnvägstrafiken finns det också hamn, högskola, flygplats, sjukhus, 
ett näringsliv med växande handel, flera större arbetsgivare som 
Försvarsmakten och Region Halland, samt ett rikt kultur och 
föreningsliv. Inom 20 minuter nås Halmstad med tåg från Båstad, det 
tar drygt 30 minuter med bil. År 2013 pendlade 400 personer mellan 
Båstads kommun och Halmstad kommun, in och ut ur kommunerna, en 
siffra som ökar med ca 10 personer/år.

Figur 2. Situationsplan över Allarp. Källa: Laholms kommun

Vy från Hallandsåsens rygg, ut över grannkommunen Laholms slättlandsskap .

117

117



8

Bostadsförsörjningsprogram

Pendling
Båstads kommun har ungefär samma mängd inpendlare som ut-
pendlare. Pendling till kommunen är i långsamt nedåtgående trend 
medan pendling från kommunen ökar.

Ängelholms kommun är största pendlingsort för både in- och ut-
pendling med ca 40% av den totala arbetspendlingen, se figur 3,4 och 
5. De största arbets givarna ligger på kommunens södra sida vilket 
kan vara en av förklaringen till att störst mängd pendlande kommer i 
från Ängelholm. Arbetspendlingen till Båstad domineras av de båda 
grannkommunerna Ängelholm och Laholm, vilket tyder på arbetsgivare 
med lägre krav på utbildning men högre krav på flexibilitet. 

De närliggande regionala centra Helsingborg och Halmstad svarar 
för drygt 500 utpendlande och 350 inpendlande. Arbetspendlingen 
till kommunen domineras av 4 närliggande kommuner men från 
kommunen är bilden mer komplex. Närheten till Ängelholms 
flygplats resulterar t.ex. i en arbetspendling av runt 100 personer till 
Stockholm. Den spårbundna kollektivtrafiken möjliggör pendling 
till Göteborg men även Malmö och Lund. Vanligaste transportmedel 
är fortfarande bilen för kommunens invånare men med två nya 
stationslägen kan valet av transportmedel komma att förändras.

Figur 4. Inpendlande från Sveriges samtliga kommuner, pendlings
tal >50 personer,  år 2013,  antal och procentsats. Källa: SCB

Figur 5. Utpendlande till Sveriges samtliga kommuner, pendlings
tal >50 personer,  år 2013,  antal och procentsats. Källa: SCB
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Figur 3 Arbetspendling för Skåne och angränsande kommuner.
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5. NATIONELLA TRENDER
Urbanisering och kollektivtrafik
Det finns två tydliga trender för var vi bosätter oss i Sverige. Den ena 
trenden är i storstadsområden eller regionala centra, den andra trenden 
är närheten till havet. Likt figur 6 visar är befolkningstätheten som 
störst i Stockholmsregionen följt av regionerna kring Göteborg och 
Malmö. I praktiken börjar hela västkustsbandet att befolkas då goda 
kommunikationer och närheten till havet ökar regionens 
attraktiv  itet.

Båstads kommun ligger vid havet men i utkanten av två regionala 
centra och har troligen därför inte haft samma befolkningsutveckling 
som t.ex. Höganäs som ligger betydligt närmre Helsingborg och 
med bättre kollektivtrafik. Bussförbindelsen mellan Höganäs och 
Helsingborg har en turtäthet på 10 minuter och en restid på ca 
40 minuter. Mellan Båstad och Helsingborg tar det år 2015 ca 50 
minuter med tåg men med en turtätheten på ett tåg/timme. Efter 
Hallandsåstunnelns öppnande fördubblas turtätheten från Båstad C och 
restiden söderut kortas till ca 35 min med Öresundstågen. Från Förslöv 
kommer Pågatåg att rulla från en nybyggd station med samma restid. 

Åldrande befolkning
Europas befolkning blir äldre. Sveriges och framförallt Båstads 
befolkning blir också glädjande nog äldre och vi behåller vår goda 
hälsa under fler år. Effekterna av en åldrande befolkning ställer krav 
på bostadsmarknaden. I både flerbostadshus och i friliggande bostäder 
blir tillgänglighetsanpassning en förutsättning för att vi ska kunna bo 
kvar. Hög efterfrågan på bostäder och höga hyror försvårar rörligheten 
på bostadsmarknaden inte bara för den yngre utan även för den äldre 
befolkningen. I kommuner med ett ensidigt bostadsbestånd blir det 
svårt för de äldre att flytta ifrån sin villa även om önskemålet finns, i 
flyttkedjan frigörs då inte heller någon bostad lämpad för barnfamiljer. 

Figur 6. SVERIGES KARTA OM BEFOLKNINGEN FICK STYRA
Landet har delats upp i rutor som sedan fått en storlek som motsvarar 
hur många som bor där. Rutorna har med andra ord skalats om ”area

proportionerligt” i förhållande till befolkningstätheten. I kartogrammet 
framgår att befolkningen till stor del är koncentrerad till delar av södra 

Sverige och längs kusterna. Källa: SCB
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Familjeförhållanden - Svenskar är ensammast i världen?
I Sveriges radio P1 höll Fredrik Lindström år 2008 ett sommarprat där 
han med hjälp av statistik beskrev svenskarna som det ensammaste 
folket i världen. Med grov generallisering och satir återgav han varför 
vi i Sverige bor som vi gör:

• Bland alla öar i världen är Kungsholmen världens ensammaste ö med 
över 80% ensamhushåll. Varför? Vi har råd, det är lyxigt att inte behöva 
ta hänsyn till andra. Svensken önskar att förverkliga sig själv och sina 
drömmar. 
• Kärnfamiljen existerar inte längre. Att bo två personer i ett hushåll på 
2000-talet skapar friktion som leder till skilsmässa. Efter skilsmässan 
samverkar inte ensamstående i boende för att underlätta vardagen, vi 
kämpar på - ensamma med barnen varannan vecka. 
• De äldre de lever längre och får bo själva, de får inte längre plats, som 
tidigare, med den ursprungliga familjen. Känslan som återstår är att de 
inte längre är önskade av varken samhället eller barnen.

Lindström utgår ifrån det faktum att boendestrukturen i Sverige är unik 
- 40% av hushållen i Sverige är ensamhushåll, det är störst andel i hela 
världen. Effekterna på bostadsmarknaden blir tydliga, behovet av fler 
bostäder blir betydligt större i Sverige än i andra länder. Svensken be-
höver inte längre stora villor i samma utsträckning som på 40-talet och 
behovet av flerbostadshus har ökat i framförallt centrala lägen i både 
stor- och småstadsorter.

Förtätning
Urbaniseringen pågår inte bara på grund av att jobben finns i 
storstadsregionerna - i storstadsregionen finns en större variation 
livsstilar att välja mellan och hur motsägelsefullt det än är så 
tycks världens ensammaste folk just söka sig till tätt befolkade 
miljöer: människor lockar människor. Den stadsbyggnadsstruktur 
som fyller flest människors önskemål år 2015 är den täta staden 
med goda kommunikationer och närhet till service, handel och 
rekreation. 

I takt med att vi är fler som vill bo i städer uppmärksammas också 
vikten av god jordbruksmark. Anspråkstagandet av god jordbruks-
mark påverkar såväl vår möjlighet att förse människor med föda 
som bevarandet av biologisk mångfald och vår kulturmiljö. 

Förtätning av städer, stora som små, kräver och är förutsättningen 
för god kollektivtrafik och infrastruktur. I en stad som är gles 
väljer inte befolkningen att cykla eller gå, de tar bilen. De som 
inte kan ta bilen: unga, gamla och sämre bemedlade, hamnar i 
utan förskap. Det hållbara samhället förknippas just därför med 
den täta staden. 
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Klimatförändringar
Sverige ska verka för att nå en begränsning av den globala medel-
temperaturen på 2 grader. Effekterna av en eventuell temperaturhöjning 
blir bland annat höjda havsnivåer och för Sveriges del ökad mängd 
neder börd. På sikt väntas klimatförändringarna med stigande havs-
nivåer och torka öka antalet flyktingar världen över. Samtidigt som 
vatten nivåerna väntas höjas är trenden i landet att kunna bo så nära 
vattnet som möjligt. 

Bjärehalvön har drabbats av stormar och tillfälligt höjda 
vattennivåer genom åren, den stora skillnaden är att stormarna och 
vattennivåhöjningarna kommer med tätare intervall. Som kustkommun 
påverkas Båstads kommun även av ökande stranderosion.

Flyktingströmmar
I samband med orolighetena i världen har antalet asylsökande 
till Sverige ökat, en trend som väntas fortsätta. Det ensidiga 
bostadsbeståndet i Båstads kommun gör det komplicerat att i 
kommunen hantera stora, snabba befolkningsförändringar.

Lokala övergripande miljömål för Båstads kommun
1. Vatten
2. Natur & ekosystem
3. Energi och klimat
4. Transporter
5. Bebyggd miljö.

Bild från hamnen då stormen Sven drog in, år 2013.  
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6.  KOMMUNALA STYRMEDEL
Översiktsplan 08
Kommunens översiktsplan anger inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön, däribland etablering av nya 
bostads områden. Översiktsplanen har sedan den antogs inte 
aktualiserats och år 2014 fattades beslut om att påbörja arbetet med en 
helt ny översiktsplan.

Båstadhem
Det kommunala bostadsbolaget har ett bostadsbestånd på knappt 1000 
bostäder som hyrs ut via kösystem. Båstadhem är även en aktiv aktör 
på bostadsmarknaden och byggde år 2013 två flerbostadshus inne-
hållande totalt 32 st hyresrätter i Förslöv och 16 bostadsrätter i Båstad. 
År 2016 påbörjas byggandet av 45 lägenheter i ett Trygghetsboende 
i Båstad fördelat på 3 flerbostadshus. Vidare påbörjas byggandet 
av 4 flerbostadshus om totalt 16 lgh i Båstad i det så kallade 
Trollbäckenområdet.

Båstadhem hade en vakansgrad på under 1 % och kön bestod av ca 
2000 personer enligt årsredovisningen 2015. Vakansgraden förklaras 
med svåruthyrda lägenheter i Västra Karup. Båstadhems satsning 2016 
härstammar ifrån koncentrationen av sökande till centralorten från 
kösystemet. 

Översiktsplanens strategier för ny bebyggelse:
• Stationsnära
• Inte högre upp på åsen eller längs Sinarpsdalen
• Koncentrera och förtäta
• Tydliga avgränsningar mot omgivande viktiga natur- och 

landskapspartier

Markinnehav och tomtkö
Endast mark kommunen själv besitter kan kommunen helt själv 
styra över, kommunen kan inte tvinga exploatörer att bygga en 
viss typ av bostäder. Därför väljer de flesta kommuner att göra 
markförvärv. Båstads kommun har ett relativt litet markinnehav 
men arbetar aktivt för att i strategiskt viktiga lägen utöka 
innehavet.

I den kommunala tomtkön stod i oktober 2015 108 personer. 
Flest ansökningar var för Båstad/Hemmeslöv, 88 personer, följt 
av Torekov, 29 personer. Till övriga tätorter i kommunen stod 
mellan 10-15 personer. Marknadspriserna för fastigheter är som 
högst i Torekov och Båstad vilket kan vara skälet till den stora 
mängden sökande till orterna - det är svårt att finna byggbar mark 
till lägre kostnad.

Vision för Båstadhem AB:
• Båstadhem ska vara det naturliga valet av hyresboende i 

Båstads kommun.
• Båstadhem ska verka i hela kommunen och erbjuda 

ett varierat utbud av bostäder med hög servicenivå och 
trygghet i boendet.
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Genom Grevie har järnvägen varit en barriär för samhället men 
efter tunnelns öppnande har kommunen möjligheter att t.ex. 

förtäta, skapa grönstråk eller bygga ut kommunens cykelvägnät.
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Figur 7, exempel på flyttkedja. 
Till en ny lägenhet flyttar äldre par 
som sålt stor villa. 
>>Till stor villa flyttar par med 
 tonårsbarn från radhus. 
>>Till radhus flyttar ungt par med 
litet barn och bebis i magen från 
bostads rättsfyra. 
>> Till bostadsrättsfyra flyttar ungt 
par från hyrestrea. 
>> Till hyrestrea flyttar två unga 
 samman från varsin hyrestvåa. 
>>Till hyresrättstvåorna flyttar en 
ung vuxen direkt hemifrån och en 
 student ifrån studentrum. 
Källa: Ur Skåne som bostads marknad 
för studenter och unga, Region Skåne, 
illustration av Tyrens, Malmö

7. ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN
Flyttkedjor och flyttmönster
Vid en bostadsförsäljning blir bostaden som människorna flyttar ifrån 
ledig och tillgänglig för andra människor. Den flytten medför i sin tur 
att det frigörs en bostad, vilket kan leda till att ytterliggare en bostad 
blir tillgänglig och så vidare. På det viset skapas en flyttkedja, se figur 
7. Flyttkedjor pågår inte i en oändlighet som exemplet kan antyda, 
i vissa fall blir det inte någon kedjereaktion, t.ex. vid byggande av 
ett fritidshus, och i andra fall kan de påverka många bostäder. Den 
boendeform som generellt sett ger längst flyttkedja är hyresrätter, 
kortast genereras av bostadsrätter.

Variationen av bostäder på en ort påverkar möjligheten till flyttkedjor, 
en kommun med ensidigt bostadsbestånd riskerar att få mindre rörelse 
på bostadsmarknaden. Flyttkedjor är i grunden bra då de kan frigöra 
bostäder och förse människor med en bostad de önskar att leva i.

Varje år flyttar ca 750 personer från Båstads kommun, ca 850 personer 
väljer att bosätta sig i kommunen. Kommuninvånarna flyttar främst 
till Ängelholms kommun men även till Laholms kommun och 
Helsingborgs Stad. Statistiken i figur 8 redovisar flyttutbyte mellan 
Skånes kommuner år 2013, inte hela riket.

Figur 8. Utflyttning från Båstads kommun. Den skånska kommun som i störst ut
sträckning flyttar in till Båstads kommun är Ängelholm där 11% väljer Bjärehalvön. 

Källa: Region Skåne
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Flyttkedjor är svåra att förutspå men berör både gammal som ung. En bostads
marknad med varierat utbud underlättar för att fler människor ska hitta ett 
boende att trivas med.
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Figur 9, taxerade fritidshus år 2014. Källa: Länsstyrelsen

Båstads kommuns bostadsbestånd
Fördelning mellan hyresrätter, bostadsrätter, småhus och fritidshus 
skiljer Båstads kommun från Skånes övriga kommuner. Båstads 
kommun har permanentboende i drygt 7000 lägenheter (småhus, 
flerbostadshus och specialbostäder) och drygt 4600 st taxerade fritids-
bostäder. Antalet fritidshus per invånare är unikt för Skåne, se figur 
9 och figur 12 på nästa uppslag. Det stora antalet fritidshus har en 
bromsande effekt på flyttkedjorna i kommunen och är en viktigt del av 
förklaringen till varför Båstad har en så långsam befolkningstillväxt 
trots kontinuerligt bostadsbyggande.
 
Bostadsbyggandet har sedan mitten av 90-talet dominerats av småhus, 
det har byggts få hyresrätter och bostadsrätter, se figur 10 och figur 13 
på nästa uppslag. Den ojämna fördelningen skapar låsningar för äldre, 
begränsar möjligheterna för t.ex. ensamstående och försvårar för unga 
att ta sig in på bostads marknaden.

Av bostadsbyggandet de 8 senaste åren svarar fritidshus för mer än 
50% av nybyggda bostadsfastigheter och trenden ser ut att fortsätta, se 
figur 11.
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Figur 11. Byggda fritidshus åren 20072014. Källa: SCB
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Obebyggda fastigheter på detaljplanelagd mark
I kommunens gällande detaljplaner finns över 900 obebyggda 
fastigheter. De obebyggda fastigheterna finns i hela kommunen, i 
samtliga tätorter. Av de drygt 900 bostadsmöjligheterna finns ca 150 
av dem på mark ägd av kommunen i Grevie med omnejd. Det är 
områden som saknar utbyggd infrastruktur, VA anslutningar och inte 
heller är tomtindelade. Ca 750 fastigheter ligger på privatägd mark. 

Länsstyrelsen gav år 2014 ut dokumentet ”Varför byggs det inte 
på detaljplanelagd mark i Skåne?”. Problemet är utbrett i Skåne 
och Länsstyrelsens slutsatser till att det inte byggs är att det inte 
finns marknad för fastigheterna (vikande konjunktur), att samtliga 
inblandade i byggprocessen anser sig ha gjort vad de kan för att 
realisera planerna (utan framgång), att bestämmelserna i detaljplanen 
försvårar projekten (gestaltningskrav, buller, parkering, m.m.). 

Kommunen står utan redskap för att motivera fastighetsägare att 
bygga. Marknaden har inte heller kunnat motivera byggnation. 
I samband med att nya detaljplaner upprättas ställs nya krav på 
exploatörer i kommunen via avtal för att fastigheterna inte ska stå 
obebyggda.

Äldreboenden,  senior- och trygghetsboende
I takt med att människor lever längre förändras kraven på bostaden, fler 
behöver anpassa sitt boende för att kunna bo kvar. Båstads kommun är 
inget undantag med en stor andel äldre varav många bor i villor. Det 
finns ett behov för fler vård och omsorgsboenden, kommunen köper 
i nuläget platser ifrån grannkommunen Ängelholm på grund av hög 
beläggning. 

Kommunens bestånd av äldreboenden delas upp mellan somatik-
boenden och demensvård. Det kommande behovet kartläggs i 
 kommunens lokalförsörjningsplan 2016-2020. Lokalförsörjningsplanen 
hanterar även behovet för korttidsboenden och bostäder anpassade för 
LSS. 

Senior- och trygghetsboende förlänger individens möjlighet att bo 
kvar i hemmet, det kommunala bostadsbolaget Båstadhem påbörjade 
byggnation år 2015 av 45 st lägenheter i trygghetsboende i centrala 
Båstad - med över 100 anmälda intressenter. Bostadsbolaget har planer 
på ytterliggare senior- eller trygghetsboende i Förslöv. 
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Bostadsbestånd i angränsande kommuner
I Ängelholms bostadsförsörjningsplan 2014-2017 redovisas ett to-
talt bestånd av 18666 lägenheter varav 6584 är hyresrätter(35%). 
Enligt  figur 8 går Båstad kommuns största flyttström till Ängelholm 
där  möjligheten att finna en ingång till bostadsmarknaden är större 
än i hemkommunen - kommunens andel hyresrätter är 14% (1631 
st). Vakans graden i Ängelholms kommun uppges vara 0,16%, vilket 
i  praktiken anses vara noll. I Båstads kommun var vakansgraden hos 
Båstadhem år 2015 0%. 

Laholms kommun redovisar bostadsbeståndet ortsvis i sitt handlings-
program för bostadsförsörjningen och satsar främst på hyresrätter i 
kustorterna och centrala Laholm. Målsättningen i Laholm är ett tillskott 
på ca 75-100 lägenheter årligen. Planerat byggande överstiger mål-
sättningen men handlingsprogrammet betonar vikten av god beredskap 
för att kunna tillgodose invånarna goda möjligheter till boenden. Ca 8% 
av Båstads kommuns invånare väljer årligen att flytta till grannkommu-
nen Laholm. 

Planerat bostadsbyggande 2016-2026
I figur 14 redovisas uppskattat bostadsbyggande i Båstads 
 kommun  kommande 10 år. Siffrorna bygger på antagande från 
byggherrar och kommunens tjänstemän. Under 10 års tid kan 
byggandet påverkas av många faktorer som påverkar bostads-
byggandet och därför ska figur 14 ses just som en uppskattning. 
Åren 2016-2017 har god statistisk säkerhet, därefter ökar svårig-
heten för varje år att bedömma vilka projekt som förverkligas. 
Projekt som redovisas består av fler än 10 lägenheter, det ska 
 poängteras att fler projekt kan tillkomma under angiven tids-
period.

Figur 14 visar att Båstads kommun står inför en kraftigt ökning 
av flerbostadshus, både i form av hyres- och bostadsrätter. Om 
det är byggherrarna som funnit efterfrågan, kommunens strävan 
av att förtäta eller attraktiv mark vid de nya stationerna som 
driver fram flerbostadshusen är svårt att säkerställa, prognosen 
visar dock att kommunens bestånd breddas i variation gällande 
upplåtelseform. 
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Lägenheter med väntad byggstart 2016‐2026

Ort Markägare Planstatus Projekt Bostadstyp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Båstad Privat Aktuell DP Bonum Bostadsrätt 34 38
Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Hyresrätter 80 80 60
Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Bostadsrätter 40 50 60
Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Villor 10 24 10 10 12 5 5 10 12
Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Radhus 10 14 20 20 9 5 5
Båstad Privat Aktuell DP Nedre Hasselbacken Bostadsrätter 20 10 20 10 10
Båstad Privat Aktuell DP Nedre Hasselbacken Villor 5 5 5 5 10
Båstad Kommunal Aktuell DP Heden Villor 16 28 16 15 17 10 20 16 10
Båstad Kommunal Aktuell DP Vårliden Trygghetsboende 45
Båstad Privat DP på granskning Tegelugnslyckan Bostadsrätter 10 10
Båstad Privat DP på granskning Äppeldalen Villor 2 2 2 2 2
Båstad Privat Aktuell DP Hallen 16 Bostadsrätter 15
Båstad Kommunal Aktuell DP Trollbäcken Hyresrätter 12
Båstad Kommunal Avvaktar planuppdrag Hemmeslöv 6:2 Okänd 10 10 70 40 40 30 40
Östra Karup Kommunal Aktuell DP Östra Karup 6:7 Villor 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10
Förslöv Kommunal Planuppdrag Förslöv 2:4 Radhus 10 10
Förslöv Kommunal Planuppdrag Förslöv 2:4 Hyresrätter 15 15 10
Förslöv Kommunal Planuppdrag Förslöv 2:4 Bostadsrätter 10 10
Förslöv Kommunal Planuppdrag Förslöv 2:4 Villor 5 10 10 5 5 10 15
Förslöv Kommunal Planuppdrag Båstadhem Vårdboenden 44
Förslöv Kommunal Avvaktar planuppdrag Vistorp 8:90 mfl Okänd 15 15 5 35
Torekov Privat DP på samråd Sunnan 10 Bostadsrätter 4 24 20
Grevie Kommunal Aktuell DP Karlslund Villor 5 5 5 5 5 5
Grevie Kommunal Aktuell DP Kyrkbyn Villor 10 5 5 5 5
Grevie Kommunal Avvaktar planuppdrag Böske 37:1 Okänt 30 20 30
Västra Karup Kommunal Planuppdrag Lindströms backar Villor 5 5 5 5
Totalt antal: 216 90 119 197 215 159 159 128 175 150 147

Figur 14. Ortsvis redovisning av uppskattat byggande i kommunen år 20162026. 
Källa: Tjänstemän och berörda byggherrar
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8. INVÅNARE I BÅSTADS KOMMUN
Befolkningsstruktur på Bjäre
Bjärehalvön lockar människor att bosätta sig över i princip hela 
kommunen, ett faktum som både hemtjänsten och skolskjutsen 
påverkas utav. Exempelvis bor ca 25 % av kommunens 0-5 åringar 
på landsbygden eller i orter med färre invånare än 500. Samtidigt 
sker en urbanisering av kommunen, där större orter, med undantag av 
Västra Karup, växer se figur 14. De senaste fem årens största tillväxt i 
kommunen tillskrivs framförallt Förslöv.

Utbildningsnivån i kommunen är låg, drygt 40% av kvinnorna och 
knappt 30 % av männen i arbetsför ålder har eftergymnasial utbildning.
Arbetslösheten är dock lägre i Båstad än i övriga Skåne och riket. 

Största näringsgren för kommunens invånare är handel följt av vård och 
omsorg. Största näringsgren för antalet arbetstillfällen i kommunen är 
till verkning och utvinning följt av handel, se figur 15.

I kommunen finns det drygt 500 studenter som studerar på 
yrkeshögskolan, Akademi Båstad gymnasium eller på Apelrydsskolan. 
Vid Apelrydsskolan erbjuds elever internatboende. 

Då antalet kommunala hyresrätter är begränsat har boende situationen 
för studenter bland annat lösts via den stora mängden säsongs-
boenden (fritidsbostäder) i kombination med privat uthyrning av rum i 
komplements byggnader och i större hus.
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Åldersstruktur
Uttrycket bredaxlad befolkningsstruktur passar få kommuner så 
väl som Båstads, se figur 16. Kommunens ”vanligaste” invånare är 
en man i åldern 65-69. Kvinnorna är annars i majoritet, tydligast 
skillnad mellan könen uppstår efter fyllda 80 år. Diagrammets 
smala midja består av åldersspannet 25-35 år. I övriga Skåne har 
kommuner med liknande ålders fördelning en minskande befolkning 
i gruppen 15-29 då också störst flyttströmmar sker. 

En möjlig förklaring till att Båstads kommun har en för skjuten 
åldersstatistik kan vara tillgängligheten av arbetstillfällen för unga 
inom handel, turism samt vård och omsorg, vilket gör att unga 
väljer att arbeta några år i hemkommunen innan vidare studier 
påbörjas. En annan förklaring kan vara svårigheterna med att 
finansiera eller få tag på en bostad, kommuninvånaren bor kvar 
längre än övriga skåningar i föräldrar hemmet.

Figur 16.Källa: SCB

Figur 17. Båstads och Simrishamns kommun utmärker sig inte bara i 
statistiken för fritidshus utan även för medelålder. Källa: Region Skåne
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Befolkningsutveckling 
Kommunens stora andel av äldre individer ger utslag i statistiken när 
antalet döda och antalet födslar jämförs - årligen dör det ca 60 personer 
fler än som föds, figur 18. Att Båstads kommun ökar i befolkningsantal 
tillskrivs enbart inflyttning, se figur 19. 

Sedan 70-talet har kommunen upplevt två perioder med något snabbare 
befolkningsökning, mellan 1970-1980 och mellan 1987-1992, se figur 
20. Vid den senaste, i början av 90-talet, byggdes både flerbostadshus 
och villor. Därefter följde år med näst intill ingen tillväxt. Kommunen 
har sedan början av 2000-talet haft en genomsnittlig befolkningsökning 
av 35 personer/år. 

I figur 21 redovisas hur befolkningens sammansättning förändrats 
gruppvis de senaste 12 åren, där trenden varit en minskad mängd 
invånare i åldersgrupperna 0-24 och 24-45, oförändrad i ålder 46-65 
och 86-105, ökande i åldersgruppen 66-85 år.
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Befolkningsutveckling prognos
Befolkningstillväxten i Båstads kommun har under de senaste 13 
åren varierat, vissa år har invånarantalet ökat med över 100 personer, 
andra år har befolkningsmängden faktiskt minskat. Politiskt har 
Båstads kommun haft en vision om att bli 16000 invånare till år 2025, 
ett antal som kommer att vara svårt att nå då den genomsnittliga 
ökningen under åren 2002-2014 varit 35 personer per år. En prognos 
för befolkningsutvecklingen kommande 10 år skulle rimligen kunna 
baseras på den statistiken, se figur 22.

Trenderna inom åldersgrupperna bland kommunens invånare är 
tydligast för åldersgruppen 66-85 år. Det är den grupp som ökat 
stadigt sedan 2008 och är enligt prognosen den ålderskategorin som 
ensamt bär ökningen av invånarantalet i kommunen kommande 10 år. 
Prognosen visar på minskat antal invånare bland de yngre, från nyfödda 
till medelålders.

I prognosen baserad på de senaste 13 åren kan det konstateras att det 
byggts i Båstads kommun, men bostäderna har dominerats av små-
hus. Av dessa småhus (i största grad friliggande villor) står fritidshus 
för nästan 50%. Det byggs således inte särskilt många permanent-
boenden för barnfamiljer som kommunens vision strävar efter, se figur 
23. Om bostadförsörjningen skulle förändras - hur skulle en eventuell 
befolknings förändring då kunna se ut? 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

An
ta

l

Prognos Folkmängd 2015-2026, baserat 
på senaste 13 år

0-24 år

25-45 år

46-65 år

66-85 år

86-105 år
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I prognosen för bostadbyggandet, se figur 24, finns flera stora 
riskfaktorer. Den dramatiska prisutvecklingen på bostadsmarknaden 
under de senaste 5 åren kan vara en bubbla som kan spricka - som den 
gjort i andra europeiska länder. Förändrade skatteregler kan påverka 
köpkraften och landet kan gå in i en ny lågkonjunktur. Samtidigt är 
det svårt att bedömma effekterna av regional befolkningstillväxt, 
betydelsen av två nya stationslägen och en nationell bostadsbrist.

Prognosen tar därför bara hänsyn till de större och, enligt Båstads 
kommun, mycket troliga områden för realiserad bostadsbebyggelse 
redovisade i kapitel 10. Bostadbyggandet kan således bli större än 
prognosen redovisar.

En befolkningsprognos som även tar hänsyn till ökat bostadsbyggande 
ger annat utslag än en prognos baserat enbart på historisk data, se 
figur 25. Gemensamt för prognoserna är dock att åldergruppen 66-85 
blir största åldersgrupp strax efter år 2021. Prognoserna skiljer sig 
framförallt genom att övriga åldersspann vänder ifrån oförändrat eller 
nedåtgående till att öka i antal, i en takt som påminner om den politiska 
visionen.

Figur 24. Prognos för antal lägenheter som kommer att färdigställas i 
kommunen under åren 20152026. 
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Figur 25. Båstads kommuns prognos för befolkningsutvecklingen, base
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Region Skåne, Trafikverket 

 I figur 27 kombineras befolkningsmängd och bostadsbyggande, värt 
att notera är att de oftast - men inte alltid, går hand i hand. Den största 
mängden planerade bostäder är stationsnära och andelen flerbostadshus 
är större än vid senaste stora befolkningstillväxten i början av 90-talet. 
Ur ett historiskt perspektiv har attraktionskraften kring stationer varit 
stor, och förblivit stor, se figur 26.

Prognosen för befolkningsförändringen i figur 27 följer främst 
flerbostadsbyggandet. Kurvorna är teoretiska och bygger på 
exploatörernas uppfattning om antal och när byggnader i större 
utbyggnadsområden är inflyttningsklara. Av erfarenhet från tidigare 
områden i kommunen är det svår att uppskatta både antal bostäder och 
tidpunkt för färdigställande. Prognosens felmarginal ökar med åren, 
framförallt efter år 2018.

Figur 27. Bostadsbyggande och befolkningsförändring samt prognoser fram till 
2026. Prognosen tar inte hänsyn till kommunens normala tillväxt de  senaste 13 

åren, därav befolkningsminskning år 20152016.
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Figur 28 visar på två olika prognoser, med och utan planerat byggande. 
Båda prognoserna tar hänsyn till in- och utflyttning, födda och 
döda och andelen fritidshus. Under de närmsta åren 2015-2016 ser 
vi nästintill obefintlig befolkningstillväxt. Det är först under åren 
2017-2020 som den stora förändringen sker enligt prognosen som 
tar hänsyn till bostadsbyggandet. Det är också då merparten av 
lägenheterna i flerbostadshusen vid stationen i Båstad planeras att vara 
inflyttningsklara.

Ur ett regionalt perspektiv är kommande befolkningsökning med 
drygt 3000 invånare på 10 år att jämföra med Helsingborg Stad 
som ökar med drygt 2000 invånare årligen.

Figur 28. befolkningsutveckling 20022014 följt av två olika prognoser för åren 20152026.
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9. RIKTLINJER FÖR 
 BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN
Vad ska kommunen göra för att stimulera bostadsmarknaden och 
till godose att alla har möjlighet att bosätta sig i kommunen? Hur ska 
politiker och tjänstemän prioritera för att erbjuda invånarna goda 
bostäder?

Kommunen ska:
Arbeta med och prioritera
• Stations- och kollektivtrafiknära byggande
Därför att: Människor som bor nära god kollektivtrafik är inte be-
roende av bil och kan pendla både korta och längre sträckor. Kring 
knutpunkter för kollektivtrafik finns ett större flöde av människor som 
genererar ökad möjlighet för handel och ökar upplevelsen av trygghet. 
Hur: Genom att prioritera detaljplaner i närhet av de nya stations-
byggnaderna samt där busslinjer korsas.

• Förtätning av kommunens tätorter
Därför att: Den tätare orten möjliggör ett liv för människor utan bil 
- för barn, vuxna och äldre. En tät ort ökar tryggheten genom att fler 
 människor möts och handeln får ett större underlag. Att bygga där re-
dan befintlig infrastruktur finns är mer resurseffektivt än att expandera 
på obruten mark. Genom att förtäta sparas både värdefull jordbruks-
mark och viktiga grönområden och grönstråk.
Hur: Genom att öka samarbetet med fastighetsägare, entreprenörer och 
det kommunala bostadsbolaget. Detaljplaner som begränsar önskad 
förtätning ska omarbetas.

Bokskog i anslutning till Förslöv
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• Byggande av hyres- och bostadsrätter i varierande storlekar
Därför att: Människor har olika behov och genom livet förä ndras 
 behovet av bostad. Kommunen har ett ensidigt bostadsbestånd 
 bestående av villor, breddas utbudet bereds möjligheten för fler 
 människor att bosätta sig eller att bo kvar i kommunen. Hyresrätter ger 
långa flyttkedjor vilket ur ett historiskt perspektiv har genererat ökad 
befolkning i kommunen.
Hur: Genom markanvisning, avtal och i detaljplaner tillåta fler-
bostadshus. Ett ökat samarbete mellan kommunen, entreprenörer och 
fastighets ägare kommer att bygga förtroende och möjlighet för samtliga 
parter att planera sin verksamhet.

• Sammarbete mellan kommunen och Båstadhem AB
Därför att: Det kommunala bostadsbolaget kan spegla den politiska 
viljan om bostadsbyggande och således kommunens inflytande över hur 
samhället ska  utvecklas.
Hur: Genom att låta det kommunala bostadsbolaget bygga på 
 strategiskt viktiga platser och i önskad upplåtelseform. 

• Motverka obebyggda fastigheter genom avtal och kontrakt
Därför att: Kommunens mark är begränsad, den ska inte användas för 
spekulationsköp. Avtal och kontrakt motiverar byggherrar att realisera 
bostäder för kommunens invånare.
Hur: Genom att exploateringsavdelningen upprättar avtal med 
 exempelvis bankgaranti med byggherrar på strategiskt viktig mark.

• Utöka kommunens markinnehav i strategiskt viktiga lägen
Därför att: Först när kommunen har rådighet över mark kan 
 kommunen avgöra när marken ska bebyggas och i större utsträckning 
även hur marken ska disponeras.
Hur: Genom att exploateringsavdelningen aktivt arbetar med mark-
förvärv.

• Aktivt arbeta med kommunens infrastruktur
Därför att: En prioritering av gång och cykelvägar bidrar till 
ökad folkhälsa, minskad klimatpåverkan och ökad jämställdheten 
i samhället. En god kollektivtrafik möjliggör arbetspendling och 
bidrar till ett social, ekologiskt och ekonomiskt samhälle.
Hur: Genom att i detaljplaner och i större exploaterade områden 
prioritera gång och cykelvägar. Kommunen ska aktivt arbeta 
med utbyggnad av det befintliga gc-nätet. Kommunen ska öka 
 samarbetet med Region Skåne och Skånetrafiken vid upprättande 
av strategiska dokument och detaljplaner.

• Bygga i närhet av rekreations- och grönstråk
Därför att: Bostadsområden i närhet av rekreations- och grön-
stråk möjliggör ökad mental och fysisk hälsa. 
Hur: Genom att prioritera detaljplaner i närhet av rekreations- 
och grönstråk. 

• Placera skolor, vård och omsorgsplatser i centrala lägen
Därför att: I centrala lägen av kommunen finns aktiviteter som 
handel, restauranger, god kollektivtrafik, utbyggt gång och cykel-
nät och kommunal service, vilket möjliggör ett mer aktivt liv för 
både äldre och barn. 
Hur: Vid nybyggnation av skolor och vård- omsorgsplatser 
ska de placeras i centrala lägen med goda kommunikationer i 
 kommunen.

• Hålla kommunens översiktsplan och strategiska 
 dokument aktuella

Därför att: Översiktsplanen och de strategiska dokumenten 
 redovisar kommunens planerade strategier och mark användning. 
En aktuell översiktsplan omsätter kommunens vision till en 
 fysisk plan och avväger samhällets olika intressen. 
Hur: Kontinuerligt arbeta med strategiska dokument och 
 översiktsplanen.
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Nedprioritera
• Anspråkstagande av jordbruksmark
Därför att: Landets goda jordbruksmark minskar i takt med att våra 
 samhällen växter. Den minskade mängden jordbruksmark har blivit ett 
nationellt problem och försvårar för en av landets viktigaste närings-
livsgrenar.
Hur: Genom att i översiktsplanen värna om jordbruksmark.

• Lägen som ej är kollektivtrafiknära
Därför att: Lägen som ej är kollektivtrafiknära bygger på att invånarna 
är bilburna vilket exkluderar barn, äldre och människor som inte har 
körkort eller kan finansiera ett fordon.
Hur: Genom att prioritera detaljplaner i anslutning till kollektivtrafik, 
planera samhällsfunktioner som äldrevård, skola, bibliotek i kollektiv-
trafiknära lägen.

• Byggnation där verksamheter, handel och kommunal service ej 
finns

Därför att: Bostadsområden i närhet av verksamheter, handel och kom-
munal service möjliggör för människor i alla skeden i livet att få god 
service.
Hur: Genom att prioritera detaljplaner i anslutning till verksamheter, 
handel och kommunal service.

• Fritidsbostäder
Därför att: Kommunens stora andel fritidsbostäder begränsar flytt-
kedjor och ett  ekologisk, ekonomisk och social hållbart samhälle.
Hur: Genom att via kontrakt och avtal som den kommunala tomt-
kön motivera potentiella invånare. Prioritering av detaljplaner och 
upplåtelse former till förmån för permanentboende.

• Utbyggnadsområden med ensidigt bostadsbestånd
Därför att: Blandade upplåtelseformer ökar tryggheten i  samhället  
och skapar större möjligheter för fler invånare att bosätta sig i 
kommunen. I Båstads kommun är 87 % av fastigheterna avsedda 
för bostadsändamål småhus vilket begränsar flyttkedjor och 
 möjlighet till annat boende än villor.
Hur: Genom att i detaljplaner tillåta större variation av bostads-
byggande.

• Byggnation i strategiskt viktiga grönområden och grön-
stråk

Därför att: I takt med att orter förtätas ökar behovet av närbelägna 
grönområden och grönstråk. Gröna områden har inte bara en posi-
tiv inverkan på människors mentalahälsa, de är även viktiga som 
ekosystemtjänst.
Hur: Genom att i översiktsplanen värna om strategiskt viktiga 
grönområden och grönstråk. Bostadsområden planeras med fördel 
i närhet av rekreations- och grönstråk, inte i dem.
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10. BOSTADSBYGGNATION - ORTSVIS
I följande kapitel redovisas statistik och pågående detaljplaner i 
strategiskt viktiga områden för kommunens 6 största tätorter. Rutorna 
i kartbilden visar utsnitt för varje tätort, de röda streckade linjerna 
illustrerar kollektivtrafik via buss med start 13 december 2015.
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Båstad 109:330 (Nedre Hasselbacken)
Ca 100 bostäder fördelat på:
ca 30 småhus
ca 70 bostadsrätter
Byggstart småhus 2015
Byggstart bostadsrätter ca 2018

Båstad
Antal invånare: ca 5000
Antal bostäder med permanetboende: ca 1650 fastigheter
Antal lägenheter i flerbostadshus: ca 890 st
Antal fritidshus: ca 1050 fastigheter
Antal obebyggda fastigheter: Ca 160 st

22%

18%

29%

28%

3%

Båstad

0-24

25-45

46-65

66-85

86-105

Åldersfördelning

Pågående arbete med detaljplan 
avsedd för boende

Antagen detaljplan i strategiskt 
viktig läge

Kommunalt ägd mark i 
strategiskt viktigt läge

Järnvägsstation

Hemmeslöv 10:10 (Heden)
Ca 150 bostäder fördelat på:
Ca 150 småhus
Detaljplanen medger flerbostadhus
Byggstart 2016

Hemmeslöv 5:14 (Tuvalyckan)
Ca 610 bostäder fördelat på:
ca 250 småhus
ca 210 hyresrätter
ca 150 bostadsrätter
Byggstart ca 2016/2017

Hemmeslöv 6:2
Ca 140 bostäder fördelat på:
ca 40 småhus
ca 40 hyresrätter
ca 60 bostadsrätter
Byggstart ca 2019

Trollbäcken (Bonum, Riksbyggen/Båstad
hem)
72 bostäder fördelat på:
Etapp 1 34 Bostadsrätter
Etapp 2  38 Bostadsrätter
Byggstart etapp 1 2016
Byggstart etapp 2 ca 2020
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30%

25%

25%

18%

2%

Förslöv

0-24

25-45

46-65

66-85

86-105

Pågående arbete med detaljplan 
avsedd för boende

Antagen detaljplan i strategiskt 
viktig läge

Kommunalt ägd mark i 
strategiskt viktigt läge

Järnvägsstation

Förslöv 2:4
Ca 140 bostäder fördelat på:
ca 80 småhus
ca 40 hyresrätter
ca 20 bostadsrätter
Byggstart ca 2019

Åldersfördelning

Förslöv
Antal invånare: ca 2300
Antal bostäder med permanetboende: ca 650 fastigheter
Antal lägenheter i flerbostadshus: ca 280 st
Antal fritidshus: ca 20 fastigheter
Antal obebyggda fastigheter: ca 80 st
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Torekov
Antal invånare: ca 1050
Antal bostäder med permanetboende: ca 480 fastigheter
Antal lägenheter i flerbostadshus: ca 130 st
Antal fritidshus: ca 780 fastigheter
Obebyggda fastigheter: ca 130 st

14%

13%

29%

41%

3%

Torekov

0-24

25-45

46-65

66-85

86-105

Pågående arbete med detaljplan 
avsedd för boende

Antagen detaljplan i strategiskt 
viktig läge

Kommunalt ägd mark i 
strategiskt viktigt läge

Järnvägsstation

Sunnan 10 mfl
Ca 50 bostäder fördelat på:
ca 50 bostadsrätter
Byggstart ca 2016/2017

Åldersfördelning
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Grevie
Antal invånare: ca 800
Antal bostäder med permanetboende: ca 290 fastigheter
Antal lägenheter i flerbostadshus: ca 100 st
Antal fritidshus: ca 10 fastigheter
Antal obebyggda fastigheter: ca 180 st

25%

22%
29%

22%

2%

Grevie

0-24

25-45

46-65

66-85

86-105

Pågående arbete med detaljplan 
avsedd för boende

Antagen detaljplan i strategiskt 
viktig läge

Kommunalt ägd mark i 
strategiskt viktigt läge

Järnvägsstation Böske 37:1
Pågående arbete med centrumförtätning

Grevie 43:1, Grevie 43:3
Ca 40 bostäder fördelat på:
ca 40småhus
Byggstart ca 2018

Grevie 28:1 (Grevie Kyrkby)
Ca 60 bostäder fördelat på:
ca 60 småhus
Byggstart ca 2018

Åldersfördelning
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Östra Karup
Antal invånare: ca 600
Antal bostäder med permanetboende: ca 200 fastigheter
Antal lägenheter i flerbostadshus: ca 60 st
Antal fritidshus: ca 10 fastigheter
Antal obebyggda fastigheter: 162 (inklusive Östra Karup 6:7)

28%

27%

22%

19%

4%

Östra Karup

0-24

25-45

46-65

66-85

86-105

Östra Karup 6:7
Ca 160 bostäder fördelat på:
ca 100 småhus
ca 60 lägenheter i flerbostadshus
Byggstart 2016

Åldersfördelning

Pågående arbete med detaljplan 
avsedd för boende

Antagen detaljplan i strategiskt 
viktig läge

Kommunalt ägd mark i 
strategiskt viktigt läge

Järnvägsstation
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Västra Karup
Antal invånare: ca 450
Antal bostäder med permanetboende: ca 180 fastigheter
Antal lägenheter i flerbostadshus: ca 60 st
Antal fritidshus: ca 10 fastigheter
Antal obebyggda fastigheter: ca 10 st

25%

24%29%

17%

5%

Västra Karup

0-24

25-45

46-65

66-85

86-105

Pågående arbete med detaljplan 
avsedd för boende

Antagen detaljplan i strategiskt 
viktig läge

Kommunalt ägd mark i 
strategiskt viktigt läge

Järnvägsstation

Västra Karup 17:36 (Lindströms backe)
Avvaktar utredning avseende vattentäkt.
Oklart antal planerade bostäder, uppskattningsvis 
ca 50 st småhus.

Åldersfördelning
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11. MEDVERKANDE
Bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats av Samhällsbyggnad 
vid Båstads kommun. Medverkande tjänstemän har deltagit i program-
arbetet: 
• Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef 
• Olof Selldén, Översiktsplanerare
• Emma Johansson, Planarkitekt
• Henrik Eliasson, Planarkitekt
• Johan Lindén, Ekonomichef
• Henrik Andersson, Bildningschef

SAMHÄLLSBYGGNAD

Olof Selldén  Lisa Rönnberg     
Översiktsplanerare Samhällsbyggnadschef  
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Vårt dnr  
KS 000384/2015-300 

 
 
 
 

Sammanfattning, kommentarer och åtgärder efter remissvar på Bostadsför-
sörjningsprogram för Båstads kommun 
Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 2015 har varit utsänt för remiss under tiden 
2015-11-18 till 2016-02-03 för att ge kommunens politiska partier, grannkommuner och myndig-
heter möjlighet att lämna in synpunkter. I denna sammanfattning av inkomna remissvar finns 
kommentarer till synpunkterna och vidtagna åtgärder som arbetats in Bostadsförsörjningspro-
grammet. 
 

Sammanfattning 
Efter inkomna remissvar har Bostadsförsörjningsprogrammet kompletterats på flera punkter. Pro-
grammet har utvecklat resonemanget kring varför och hur kommunen ska prioritera sitt arbete för 
att nå målet om att erbjuda kommunens invånare goda möjligheter att bosätta sig på Bjärehalvön. 
En tydligare redovisning av planerat bostadsbyggande samt uppdaterat kartmaterial har tillkom-
mit. För att lyfta blicken i bostadsfrågan redovisas grannkommunernas bostadssituation, där de 
största flyttströmmarna från kommunen når. Bostadsförsörjningsprogrammet har även komplette-
rats med redaktionella ändringar som stavfel och korrekta siffror gällande påbörjade byggprojekt. 
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Remissvar och kommentarer 
Helsingborgs stad 
Kortfattad beskrivning av remissvaret: Helsingborgs stad poängterar den stärkta regionala 
kopplingen i och med öppnandet av Hallandsåstunneln. Att Båstads kommun får ytterligare en stat-
ion, i Förslöv, ses som mycket positivt för de förbättrade möjligheterna till arbetspendling. De ge-
mensamma ställningsstagningarna i strukturplan för Skåne Nordväst genomsyrar programmet vil-
ket ses som mycket positivt. Satsningen på bebyggelse och förtätning i stationsnära läge och i kol-
lektivtrafikstråk ser Helsingborgs stad som positiv. 
Kommentar: Båstads kommun tackar för remissvaret. 
Åtgärd: Inga åtgärder. 
 
Laholms kommun 
Kortfattad beskrivning av remissvaret: Planeringskontoret framför inga synpunkter. 
Kommentar: Båstads kommun tackar för remissvaret. 
Åtgärd: Inga åtgärder. 
 
Ängelholms kommun 
Kortfattad beskrivning av remissvaret: Ängelholms kommun berömmer dokumentet och poäng-
terar att det stämmer överens med strukturplan för Skåne Nordväst. 
Kommentar: Båstads kommun tackar för remissvaret. 
Åtgärd: Inga åtgärder. 
 
Region Halland 
Kortfattad beskrivning av remissvaret: Tillväxtutskottet för Region Halland tackar för bostads-
försörjningsprogrammet och önskar att sammarbetet över länsgränsen fortsätter att stärkas. I öv-
rigt väljer Tillväxtutskottet att inte bedöma innehållet i Bostadsförsörjningsprogrammet. 
Kommentar: Båstads kommun tackar för remissvaret. 
Åtgärd: Inga åtgärder. 
 
Region Skåne 
Kortfattad beskrivning av remissvaret: Den regionala utvecklingsnämnden, som svarat på remis-
sen, framhåller vikten av kommunens två nya järnvägsstationer och delar kommunens uppfattning 
om att de är viktiga, starka motorer för var människor väljer att bosätta sig. Bostadsförsörjnings-
programmets trend- och omvärldsanalys ses som ett positivt inslag, lika så den demografiska be-
skrivningen av kommunen. Region Skåne anser att programmet i sina riktlinjer skapar bra förut-
sättningar för att möta kommande utmaningar, möjligheter och behov. 
I remissvaret informeras Båstads kommun att länsstyrelsens tidigare mål om att bygga 6000 nya 
bostäder/år fram till år 2030 i Skåne har efter 2015/2016 års flyktingströmmar skrivits upp till 
7000 nya bostäder/år. Regionen saknar koppling till uppsatta mål om bostadsbyggande., men be-
dömer i övrigt att programmet tar hänsyn till regionala planeringsunderlag. Bland övrigt underlag 
finns i Folkhälsorapport för Skåne kunskap som vidare kan bidra som underlag till Bostadsförsörj-
ningsprogrammet. 
Regionen lyfter frågan om koppling mellan befolkningsutveckling och bostadsbehov att utveckla för 
Bostadsförsörjningsprogrammet. Regionen påpekar att programmet inte beskriver situationen för 
människor med särskilda behov, så som funktionshindrade. 
Kommentar: Båstads kommun tackar för remissvaret. Kommunen anser att planerat bostadsbyg-
gande motsvarar den del som Båstads kommun kan tänkas behöva bidra med men anser att plane-
rad bostadsbebyggelse tydligare bör gå att utläsa. 
Den långsiktiga planeringen av boenden för äldre och boenden för människor med särskilda behov 
kommer att behandlas i en lokalförsörjningsplan. Resultatet av lokalförsörjningsplanen är därefter 
lämplig att arbeta in i bostadsförsörjningsprogrammet. 
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Åtgärd: I programmet ska planerat bostadsbyggande redovisas, där kommunens siffror kan använ-
das för att komplettera det regionala perspektivet.  
 
Länsstyrelsen Skåne 
Kortfattad beskrivning av remissvaret: Länsstyrelsen beskriver i sitt svar den nationella bilden 
av bostadssituationen och pekar på den brist på bostäder som uppkommit i takt med ökad immi-
gration. 
I remissvaret anser länsstyrelsen att Båstads kommun behöver utveckla beskrivningen av vilka 
insatser som behöver göras för att nå målet för ökat bostadsbyggande. Vikten av att hålla föreslagna 
riktlinjer aktuella betonas i svaret.  
Länsstyrelsen betonar vikten av kommunens nya stationslägen och planerade flerfamiljshus i stat-
ionsnära läge. 
Bostadsförsörjningsprogrammets demografiska utveckling ses som väl beskriven men länsstyrelsen 
poängterar svårigheten med att förutsäga befolkningsutveckling och bostadsbehov. 
Barnperspektivet finns med i programmet men länsstyrelsen betonar att familjekonstellationer kan 
se olika ut, lika så ha olika resurser, något som inte tydligt redovisas. 
Länsstyrelsen saknar en beskrivning av utsatta grupper och hur deras behov ska bemötas. Strate-
gier för mottagande av anvisade flyktingar saknas samt hur kommunen använder allmännyttan för 
att ge alla invånare en god bostad samt underlätta för inträde på bostadsmarknaden. 
Kommentar: Båstads kommun tackar för remissvaret. Bostadsförsörjningsprogrammet bör, likt 
länsstyrelsen skriver, tydligare svara på hur kommunen arbetar med programmets riktlinjer. 
Befolkningsprognoserna är just prognoser och som programmet beskriver kan många faktorer för-
ändra både bostadsbyggandet och inflyttningen till kommunen. 
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen försöker att nå goda bostäder för samtliga av kommunens 
invånare, barn, bättre och sämre bemedlade inkluderat. 
Den långsiktiga planeringen av boenden för människor med särskilda behov kommer att behandlas 
i en lokalförsörjningsplan. Resultatet av lokalförsörjningsplanen är därefter lämplig att arbeta in i 
bostadsförsörjningsprogrammet. 
Det allmänna bostadsbolagets förutsättningar för att verka omnämns under kapittel 9 Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen, men även ägardirektiven och andra åtgärder som kan förändra Båstadhems 
möjlighet att agera på marknaden, frågor som inte Bostadsförsörjningsprogrammet behandlar.  
Åtgärd: Bostadsförsörjningsprogrammet ska redovisa hur kommunen arbetar vidare med de prio-
riterade åtgärderna. 
 
Kommunala Pensionärsrådet 
Kortfattad beskrivning av remissvaret: Av det kommunala pensionärsrådets inkomna remissvar 
framkommer önskan att ändra på kommunens vision. Pensionärsrådet anser att programmet tydli-
gare ska prioritera inflyttning av arbetskraft samt tryggt boende för äldre. En prioriteringsordning 
bland kommunens orter bör finnas. Det kommunala pensionärsrådet anser att bebyggelsen av bo-
städer främst ska placeras där det finns arbetstillfällen samt att idrottsanläggningar ska anläggas i 
orternas utkanter. Vidare anser pensionärsrådet att stycket om nedprioriteringar ska strykas. 
Kommentar: Båstads kommun tackar för remissvaret. Bostadsförsörjningsprogrammet är under-
ordnat kommunens politiska vision, en ny vision är under framtagande, beroende vad visionen 
mynnar ut i kan programmet att behöva ändras.  
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen försöker att nå goda bostäder för samtliga av kommunens 
invånare, äldre inkluderat. 
Att prioritera ett antal åtgärder innebär att andra åtgärder ska nedprioriteras. Bostadsförsörjnings-
programmet ska fungera som underlag för den översiktliga planeringen och ska därför vara ett an-
vändbart, tydligt dokument. 
Åtgärd: Inga åtgärder. 
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Bjärepartiet 
Kortfattad beskrivning av remissvaret: Bjärepartiet poängterar betydelsen av två nya stationslä-
gen och hur de påverkar möjligheterna för en vidgad arbetsmarknad. Partiet önskar inte en drastisk 
förändring av byggande i kommunen utan vill se en harmoni mellan växande företagarverksamhet 
och befolkningstillväxt. Det uttalas en oro i remissvaret för att det kommunala bostadsbolaget ska 
tvingas att bygga lägenheter som sedan inte hyrs ut, på grund av en orimlig prisbild på nyproduce-
rade lägenheter. 
Vidare har Bjärepartiet ett antal redaktionella ändringar i programmet och anser inte att prognosen 
som baseras på kommande bostadsbyggande är korrekt utan tycker att en prognos baserad på hi-
storisk data som mer trovärdig och rimlig. Under rubriken Riktlinjer för bostadsförsörjningen öns-
kar Bjärepartiet tillägg under prioritering: Förtätning av kommunens tätorter med bevarande av 
grönområden och Båstads särart. Bjärepartiet önskar inte att kommunen ska arbeta med och priori-
tera punkten Bygga i närhet av rekreation- och grönstråk. 
Kommentar: Båstads kommun tackar för remissvaret. Bostadsförsörjningsprogrammet behandlar 
inte verksamhetsmark, inte heller hur det kommunala bostadsbolaget arbetar.  
Programmet avser inte att prioriter att förtäta kommunens orter på bekostnad av grönområden. I 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska det därför under punkten nedprioritera förtydligas att strate-
giskt viktiga grönområden och stråk inte får bebyggas. 
Åtgärd: Ytterligare en punkt under rubriken Riktlinjer för bostadsförsörjningen, Nedprioritera, ska 
läggas till som värnar strategiskt viktiga grönområden och stråk. 
 
Moderaterna 
Kortfattad beskrivning av remissvaret: Det moderata samlinspartiet resonerar i sitt remissvar 
vad som driver bostadsbyggandet och befolkningstillväxten. Båstadhem som aktör för bostadsbyg-
gande ställs under luppen och deras möjlighet att agera på marknaden föreslås utredas vidare. 
Remissvaret anser inte att det behövs ytterligare styrmedel för lokalisering av bostäder på grund av 
klimatförändringar. Moderaterna anser att hanteringen av flyktingströmmar (stora, snabba befolk-
ningsförändringar) ska hanteras efter omständigheterna, exempelvis via en beredskapsplan eller 
checklista. 
Moderaterna anser att programmet saknar en fördjupning om stationssamhället och pågatågseffek-
ten, en särskild studie föreslås genomföras för att fördjupa kunskapen kring hur bostadsbyggande i 
stationsnära läge. 
Under rubriken Riktlinjer för bostadsförsörjningen önskar Moderaterna en ny punkt under priori-
tering, att fritidsboende stimuleras att omvandla sitt boende till att bli permanent. Vidare resonerar 
remissvaret huruvida föreslagna nedprioriteringar i Bostadsförsörjningsprogrammet i sin förläng-
ning påverkar markanvändningen i översiktsplanen. Partiet ställer sig där frågande kring effekterna 
på den privata äganderätten, hur privatägd mark kan disponeras. 
Kommentar: Båstads kommun tackar för remissvaret. Bostadsförsörjningsprogrammet behandlar 
inte hur det kommunala bostadsbolaget arbetar.  
Rubrikerna klimatförändringar och flyktingströmmar är en kortfattad omvärldsanalys av frågor 
som inte bara påverkar Båstads kommun och Sverige utan stora delar av världen. Kommunen har 
ansvar för den fysiska planeringen och kan inte bortse ifrån effekterna av klimatförändringar som 
exempelvis vinduppstuvning, stormar och 100-årsregn. Att det sker stora förflyttningar av männi-
skor kan inte samhället inte heller bortse ifrån, rubriken finns med för att lyfta att dessa människor 
existerar och på sikt kommer att genererar ökat behov av boenden. I Bostadsförsörjningsprogram-
met föreslås inte någon särskild form av strategi eller boende för tillfällig bostadsförsörjning, pro-
grammet hanterar bostadsfrågan på lång sikt.  
Tjänstemännen anser att programmet behandlar frågan om stationssamhället i tillräcklig grad men 
välkomnar en separat utredning om effekterna av stationerna. 
Förslaget om att stimulera fritidsboende till permanentboende anser tjänstemännen vara mycket 
bra, kommunen saknar dock redskap för att kunna utföra föreslagen prioritering. 
Åtgärd: Ingen åtgärd. 
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Socialdemokraterna 
Kortfattad beskrivning av remissvaret: Socialdemokraterna skriver i sitt remissvar att de är 
överens med Bostadsförsörjningsprogrammets inriktning och önskar att ge högsta prioritet åt hy-
resrätter i centrala lägen nära kollektivtrafik i kommunens fyra största orter. Insatser som stimule-
rar aktörer att bygga hyresrätter bör premieras via tomträttsavtal och erbjudande om kommunal 
mark till låg kostnad. 
Vidare skriver socialdemokraterna att byggnation ska följa riktlinjerna i kommunens kulturpro-
gram avseende markanvändning. I Bostadsförsörjningsprogrammet saknar Socialdemokraterna en 
tydligare redovisning av planerat bostadsbyggande i kommunen likt Laholms och Ängelholms 
kommun visar i respektive Bostadsförsörjningsprogram.  
I remissvaret lyfter socialdemokraterna behovet av långsiktigt planering för boende och omsorg för 
äldre, och anser att programmet bör kompletteras. 
Avslutningsvis hänvisar socialdemokraterna till Helsingborgs Mark- och Boendeprogram där varje 
kapitel avslutas med hur Helsingborg arbetar vidare ifrån programmet och ställer frågan Hur gör vi 
i Båstad? 
Kommentar: Båstads kommun tackar för remissvaret. Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar 
en brist i kommunen på bostadsformerna hyresrätter och bostadsrätter. Programmet hanterar inte 
utformningen av tomträttsavtal eller prissättning av kommunal mark. 
Avvägningen av markanvändning görs i kommunens översiktsplan där Kulturprogrammet och Bo-
stadsförsörjningsprogrammet båda ingår. 
Förslaget om tydligare redovisning av planerat bostadsbyggande är ett bra sätt att ge en överskåd-
lig bild av kommande bostadsbyggande.  
Den långsiktiga planeringen av boenden för äldre och boenden för människor med särskilda behov 
kommer att behandlas i en lokalförsörjningsplan. Resultatet av lokalförsörjningsplanen är därefter 
lämplig att arbeta in i bostadsförsörjningsprogrammet. 
Bostadsförsörjningsprogrammet bör, likt socialdemokraterna skriver, tydligare svara på hur kom-
munen arbetar vidare i organisationen. 
Åtgärd: I programmet ska planerat bostadsbyggande redovisas. Bostadsförsörjningsprogrammet 
ska redovisa hur kommunen arbetar vidare med de prioriterade åtgärderna. 
 
Sverigedemokraterna 
Kortfattad beskrivning av remissvaret: Sverigedemokraterna skriver i sitt remissvar om vikten 
av byggdeskolor och vårdboenden i kommunens alla orter, svaret poängterar även behovet av hy-
resrätter för att orten ska få en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. I remissvaret skriver sverige-
demokraterna att kommunen inte bör satsa på migrationsboenden och att kommunens orter inte 
bör förtätas för mycket. Jordbruksmarken värnar partiet om och industrimark föreslås i anslutning 
till E6:an. 
Kommentar: Båstads kommun tackar för remissvaret. Bostadsförsörjningsprogrammet behandlar 
inte var industrimark lämpligen ska utvidgas. Tjänstemännen är dock eniga med sverigedemokra-
terna om att det är strategiskt viktiga fråga för kommunen.  
För att kommunen ska kunna nå de lagstiftade målen om ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbart samhälle är det svårt att prioritera skolor och vårdboenden i samtliga orter.  
Åtgärd: Inga åtgärder. 
 
Centerpartiet 
Kortfattad beskrivning av remissvaret: Centerpartiet skriver i remissvaret att de sex största tä-
torterna ska prioriteras. Partiet skriver även att det kommunala bostadsbolagets roll bör ses över.  
Hyresrätter ska prioriteras i samtliga orter för att öka antalet flyttkedjor. 
Förtätning av kommunens samtliga tätorter ses som positivt och variationen av både ägandeform 
och storlek på bostäderna anser centerpartiet vara till godo för invånarna. 
Centern önskar att en långsiktig markförsörjningsplan ska tas fram. Partiet nämner behovet av 
centrumplanering av Förslöv samhälle och där pekas äldreboende ut som en nyckelfråga. 
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I Östra Karup och Hemmeslöv förordar partiet ett ökat samarbete med Laholms kommun för att 
erbjuda invånarna god samhällsservice. 
Centerpartiet anser att behovet av hyresrätter är ca 100 hyresrätter kommande 3-5 år och att 
marknaden är en viktig aktör för bostadsförsörjningsprogrammets verkliggörande. 
Kommentar: Båstads kommun tackar för remissvaret. Bostadsförsörjningsprogrammet behandlar 
inte hur det kommunala bostadsbolaget arbetar.  
Tjänstemännen är eniga med Centerpartiet om att en markförsörjningsplan eller en uppdaterad 
översiktsplan skulle underlätta kommunens arbete, bostadsförsörjningsprogrammet tar inte frågor 
som verksamhetsmark. 
En centrumplanering av Förslöv påbörjas 2016, behovet av vårdhem kommer att redovisas i kom-
munens kommande lokalförsörjningsplan. 
Förslaget om ökat samarbete med Laholms kommun ser tjänstemännen som positivt.  
Åtgärd: Som en del i att öka samarbetet med Laholm och Ängelholm ska grannkommunernas bo-
stadsbestånd redovisas. 
 
Liberalerna 
Kortfattad beskrivning av remissvaret: Liberalerna har önskan om två tilläggspunkter under 
rubriken Riktlinjer för bostadsförsörjningen Arbeta med och prioritera; en punkt är att kommunen 
ska bjuda in fastighetsförvaltare genom markanvisning i syfte att få fler att bygga, äga och förvalta 
hyresrätter, den andra punkten är att kommunen ska skapa ett fastighetsutvecklingsråd för dialog 
och utvecklingstankar mellan intressenter för bostadsproduktion/ägande och kommun. 
Liberalerna önskar även att kartmaterialet uppdateras så att nyligen förvärvad mark ingår. 
Kommentar: Båstads kommun tackar för remissvaret. Det önskade tillägget om att bjuda in fastig-
hetsutvecklare genom markanvisning är helt i linje med Bostadsförsörjningens föreslagna priorite-
ring att öka kommunens markinnehav i strategiska lägen. Att skapa ett fastighetsutvecklingsråd kan 
vara en av flera åtgärder för hur kommunen ska arbeta för att tillgodose att kommunen kan erbjuda 
invånarna goda bostäder. 
Åtgärd: Under rubriken Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska Bostadsförsörjningsprogrammet 
tydligare redovisa hur kommunen ska arbeta med de prioriterade åtgärderna. Kartmaterialet ska 
uppdateras för samtliga orter. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 42  Dnr KS 000032/2016 - 300 

Inriktningsdokument för Grevies utveckling 

 
Beskrivning av ärendet Grevie har haft en försiktig befolkningsökning sedan år 2000 och samhället 

präglas främst av järnvägen och två stora företag; Lindab och NP Nilsson och 
deras verksamhetslokaler i centrala delarna av Grevie. Lindab har även ett stort 
verksamhetsområde i de södra delarna av Grevie. Under den senaste tiden har 
stora strukturella förändringar skett i Grevie. Järnvägens nya dragning genom 
Hallandsåstunnlarna innebär att den gamla banan genom Grevie tas bort. 
Beslutet att stänga skolan i Grevie pga otjänliga lokaler har påverkat samhället 
och idag går barnen i skola i Västra Karup och Förslöv. Biblioteket som tidigare 
funnits i skolans lokaler har omlokaliseras till samhällets knutpunkt vid 
matbutiken. De strukturella förändringarna skapar nya utvecklingsmöjligheter 
för Grevie. I samhället finns attraktiv, kommunalägd mark lämplig för bostäder 
och kommunen ser Grevie som en ort med goda kommunikationer och 
potential att attrahera nya invånare. För att ta ett samlat grepp om de 
utvecklingsmöjligheter som finns och även hantera utmaningar i form av 
långsam befolkningsutveckling föreslås att ett inriktningsdokument tas fram 
för att tydliggöra utgångspunkterna för utveckling och på en strategisk nivå 
lägga grunderna för framtida utveckling av Grevie.  

 
Underlag till beslutet 1. Kostnadsuppskattning daterad 2015-12-18 
 
Yrkanden Tjänstgörande ersättare Kerstin Gustafsson (M) yrkar: 

1. att punkt två i tjänstemannaförslaget ska ange finanseringsbeloppen istället 
för hänvisning till tjänsteskrivelsen 
2. i, övrigt, 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. Uppdraget om planläggning för exploatering av Böske 37:1 (KS 313/15 -315) 

omformuleras och Samhällsbyggnad ges ett utökat uppdrag att upprätta ett 
Inriktningsdokument för Grevies utveckling. 

2. Finansiering av inriktningsdokumentet för Grevies utveckling på 270 tkr sker 
genom ianspråktagande av 100 tkr ifrån de budgeterade medlen som står 
till KFs förfogande under 2016 samt 170 tkr ifrån de budgeterade medlen 
som står till KS förfogande under 2016. 

3. Samhällsbyggnad ges uppdraget att upprätta en uppdragsbeskrivning för 
centrala Grevies utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande 
möte för Kommunstyrelsen.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-02-01 
Handläggare: Kristina Bell 
Dnr: KS 000032/2016 – 300 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson, Lisa Rönnberg, Kristina Bell, Camilla Nermark), Teknik och 
Service (Ingemar Lundström), Kommunledningskontoret (Katarina Pelin, Per Selldén) 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Tidigare uppdrag Böske 37:1 (2015-03-11) 
Bilaga 2. Kostnadsuppskattning 
Bilaga 3. Finansiering av inriktningsdokument för Grevies utveckling,  Johan Lindén, daterad  
2016-02-01   
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg Samhällsbyggnadschef, Camilla Nermark Planarkitekt, Johan Lindén Ekonomi-
chef, Olof Selldén Översiktsplanerare, Per Selldén Exploateringsingenjör 

 
Inriktningsdokument för Grevies utveckling 
 
Sammanfattning av ärendet 
Grevie har haft en försiktig befolkningsökning sedan år 2000 och samhället präglas främst av 
järnvägen och två stora företag; Lindab och NP Nilsson och deras verksamhetslokaler i centrala 
delarna av Grevie. Lindab har även ett stort verksamhetsområde i de södra delarna av Grevie. 
Under den senaste tiden har stora strukturella förändringar skett i Grevie. Järnvägens nya 
dragning genom Hallandsåstunnlarna innebär att den gamla banan genom Grevie tas bort. 
Beslutet att stänga skolan i Grevie pga otjänliga lokaler har påverkat samhället och idag går 
barnen i skola i Västra Karup och Förslöv. Biblioteket som tidigare funnits i skolans lokaler har 
omlokaliseras till samhällets knutpunkt vid matbutiken.  
 
De strukturella förändringarna skapar nya utvecklingsmöjligheter för Grevie. I samhället finns 
attraktiv, kommunalägd mark lämplig för bostäder och kommunen ser Grevie som en ort med 
goda kommunikationer och potential att attrahera nya invånare. För att ta ett samlat grepp om 
de utvecklingsmöjligheter som finns och även hantera utmaningar i form av långsam 
befolkningsutveckling föreslås att ett inriktningsdokument tas fram för att tydliggöra 
utgångspunkterna för utveckling och på en strategisk nivå lägga grunderna för framtida 
utveckling av Grevie.    
 
Aktuellt 
Samhällsbyggnad föreslår att uppdraget för planläggning av Böske 37:1, som beslutades i 
Kommunstyrelsen 2015-04-15, omformuleras till uppdrag att ta fram ett inriktningsdokument 
för Grevie samhälle, i likhet med de dokument som är under utarbetning för centrala Båstad 
och Förslöv. Inriktningsdokumentet för Grevie skall på samma sätt som motsvarande 
dokument för Båstad och Förslöv ge tydliga utgångspunkter för fortsatt planering samt utgöra 
grunden för kommande översiktsplan. 
 

Övervägande/framtid 
Samhällsbyggnad ansvarar för projektledning för upprättandet av inriktningsdokumentet för 
Grevies utveckling. Samhällsbyggnad kostnadsberäknar uppdragets genomförande till 500 tkr. 
Se bilaga 2 Kostnadsberäkning. Dessa medel ryms inte inom befintlig budget för 
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Samhällsbyggnad utan det krävs beslut om tillskott, se bilaga 3 Finansiering 
inriktningsdokument för Grevies utveckling, daterad  2016-02-01.  
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Uppdraget om planläggning för exploatering av Böske 37:1 (KS 313/15 -315) omformuleras 
och Samhällsbyggnad ges ett utökat uppdrag att upprätta ett Inriktningsdokument för Grevies 
utveckling. 
 
2. Inriktningsdokumentet för Grevies utveckling finansieras med medel från KF och KS enligt 
ekonomichefens tjänsteskrivelse Finansiering inriktningsdokument för Grevies utveckling, date-
rad 2016-02-01.  
 
3. Samhällsbyggnad ges uppdraget att upprätta en uppdragsbeskrivning för centrala Grevies 
utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande möte för Kommunstyrelsen.   
 
 
 
Båstad 2016-02-01 
 
 
Kristina Bell 
Översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

( 

( 

Föredragande 

Underlag till beslutet 

Beslut 

( 

( 

Utskott/presidium 

SAMMANTRÄDESPROTO.KOLL 
Blad 

2015-04-15 

KS § dnr: KS 000313/2015 -315 

Begäran om planbesked avseende Böske 37:1. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-11, § 91, dels att ge förvaltningen i uppdrag att 
ansöka om planläggning av fastigheten BÖske 37:1 i Grevie, dels att frågan skall hante
ras av kommunstyrelsen d.en ts april 2015. 

Fastigheten Böske 37:1 ägs av kommunen och är i gällande översj\{tsplan utpekad som 
lämplig för bostadsbebyggelse. Tillsammans med grannfastigheten Böske 2:31; som 
innefattas i samma lämplighets bedömning, utgör området ca 19 hektar. Om området 
skulle bebyggas med enbart småhus skulle ungefär ca 200 småhus kunna etableras 
inom f~stigheterna. Området har förntsättning'!r för att vara mycket ~ttraktivt för bo
stads bebyggelse, inte minst för möjligheten till utblickar mot söder. 

Tjänstskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden daterad 2015-04-0:1., bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. I<ommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnad, med prio1·itet 1, gei1omföra och 
underställa konimunstyrelsen· ett förslag till dispositionsplan för ovan nämnda 
planområde. · 

2. Dispositionsplanen skall ligga till grund för ett detaljplaneomräde vars ändamål 
och avgränsning beslutas av kommunstyrelsen. Dispositionsplan och detaljplan 
upprättas på kommunens bekostnad och kostnaderna tas ut vid kommande mark
överlåtelser 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt teknik och serviceförvcdtningen att redovisa eventu
ell möjlighet till och kostnader för att inom kommunens mark och gällande detalj
plan bygga ut lämpligt antal tomter. 

fusterandes signaturer 
I<S/nämnd (([I Utdragsbesfyrkande 

-~7~-
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-04-01 

Handläggare: Per Sellden 

Dnr: l<.S 000311>/-1.015 V ~iS 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Per Sellden 

Bilagor tiH tjänsteskrivelsen: 

Begäran om planbesked avseende Böske 37: 1. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-11, § 91, dels att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka 
om planläggning av fastigheten Böske 37:1 i Grevie, dels att frågan skall hanteras av kommun
styrelsen den 15 april 2015. 

Aktuellt 
Fastigheten Böske 37:1 ägs av kommunen och är i gällande översiktsplan utpekad som lämplig 
för bostads bebyggelse. Tillsammans med grannfastigheten Böske 2:31, som innefattas i samma 
lämplighets bedömning, utgör området ca 19 hektar. Om området skulle bebyggas med enbart 
småhus skulle un~efär ca 200 småhus kunna etableras inom fastigheterna. 

Området har förutsättningar för att vara mycket attraktivt för bostadsbebyggelse, inte minst 
för möjligheten till utblickar mot söder. Ur plansynpunkt finns ett antal frågor som noggrant 
bör prövas vid en planläggning. I väster gränsar området till järnvägen som enligt plan upphör 
att trafikeras i november i år. Järnvägs området som är centralt lokaliserat i samhället har ut
gjort en barriär mellan Böske 37:1 och västra delen av Grevie. I ett planarbete får prövas hur 
järnvägsområdetlämpligen integreras i samhället och det arbetet berör inte minst Böske 37:1. 

Trafikverket är huvudman för den genomfartstrafik i väst-östlig riktning som löper på Tim
mervägen och Järnvägsgatan och sedan övergår i Gimlevägen. I tidigare översiktsplanearbeten 
har frågan väckts om genomfartstrafiken skall hänvisas till endera gatan/vägen. I det samman
hanget bör prövas om Järnvägsgatan från järnvägs området kan förlängas österut, avlasta Gim
levägen och lokaliseras i södra delen av Böske 37:1 och på så sätt utgöra genomfartstrafiks-led 
i Grevie. På kartbilaga 1 redovisas planområde för Böske 37:1 och ovan nämnda gata/vägar. 

Böske 37:1 utgör en stor yta som planlagd och utbyggd kommervara en central del avGrevie. 
Läget med trafikleder, såväl gator som gång och cykelleder, gör att västra delen av området är 
attraktivt för många verksamheter och inte bara bostäder. Sluttningen kräver stor omsorg i 
planeringen så att utblickarna kan tillkomma de många. Kommunen äger mark som är plan
lagd sedan början av 1980-talet omedelbart söder Böske 37:1, se bilaga 2. Ingen del av denna 
mark är ianspråktagen för det detaljplanelagda ändamålet 

-?.77-
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2 (2) 

Övervägande/framtid 
Efter samråd med några av kommunens tjänstemän inom samhällsbyggnad och trafik vill jag 
föreslå att planeringsarbete genomförs i två etapper för ovan nämnda område. I en första 
etapp görs en utredning, låt oss kalla den en dispositionsplan, som i grova dragvisar hur ovan 
nämnda planområde kan integreras i Grevie samhälle och där infrastrukturen och användning
sändamålen läggs fast Efter det att en sådan dispositionsplan utarbetats lägger kommunsty
rens fast vilken etapp som i första hand skall detaljplaneläggas och dess huvudsakliga använd
ningsområde. Vidare föreslås att förvaltningen får i uppdrag att se över och återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag om att inom kommunens fastigheter och inom gällande detalj
planer bygga ut ett antal tomter som snarast kan föras ut till bostadssökande. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnad, med prioritet 1, genomföra och un-
derställa kommunstyrelsen ett förslag till dispositionsplan för ovan nämnda planom
råde. 

2. Dispositionsplanen skall ligga till grund för ett detaljplaneområde vars ändamål och 
avgränsning beslutas av kommunstyrelsen. Dispositionsplan och detaljplan upprättas 
på kommunens bekostnad och kostnaderna tas ut vid kommande marköverlåtelser 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt teknik och serviceförvaltningen att redovisa eventuell 
möjlighet till och kostnader för att inom kommunens mark och gällande detaljplan 
bygga ut lämpligt antal tomter. 

~tad 2015-04-01 

<~~A/v/cd~~ Per Sellden 
Exploateringsingenjör 

-378-
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Övervägande/framtid 
Efter samråd med några av kommunens tjänstemän inom samhällsbyggnad och trafikvill jag 
föreslå att planeringsarbete genomförs i två etapper för ovan nämnda område. I en första 
etapp görs en utredning, låt oss kalla den en dispositionsplan, som i grova drag visar hur ovan 
nämnda planområde kan integreras i Grevie samhälle och där infrastrukturen och användning
sändamålen läggs fast Efter det att en sådan dispositionsplan utarbetats lägger kommunsty
rens fast vilken etapp som i första hand skall detaljplaneläggas och dess huvudsakliga använd
ningsområde. Vidare föreslås att förvaltningen får i uppdrag att se över och återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag om att inom kommunens fastigheter och inom gällande detalj
planer bygga ut ett antal tomter som snarast kan föras ut till bostadssökande. 

Förslag till besf ut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnad, med prioritet 1, genomföra och un
derställa kommunstyrelsen ett förslag till dispositionsplan för ovan nämnda planom
råde. 

2. Dispositionsplanen skall ligga till grund för ett detaljplaneornråde vars ändamål och 
avgränsning beslutas av kommunstyrelsen. Dispositionsplan och detaljplan upprättas 
på kommunens bekostnad och kostnaderna tas ut vid kommande marköverlåtelser 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt teknik och serviceförvaltningen att redovisa eventuell 
möjlighettiil och kostnader för att inom kommunens mark och gällande detaljplan 
bygga ut lämpligt antal tomter. 

aJd~<------" .. 
/PerSellden 

( Exploateringsingenjör 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 24 

KS § 91 dnr. KS 313/15 -315 

Planläggning av Böske 37:1 

Beskrivning av ärendet Inkommet initiativ från Mittkoalitionen - BP-C-KD. För att skapa ytterligare 
tomtmark med inlandslokalisering och med syfte att skapa kvalitetsboende 
för fast boende önskar Mittkoalitionen aktivera exploatering av Böske 37:1. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

Mittkoalitionen föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag 
att ge förslag på exploatering och tidplan för Böske 37:1. 

Inkommet initiativ 2015-02-18 från Mittkoalitionen - BP-C-KD. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ansökan om planläggning av fas
tigheten Böske 37:1. 

2. Begäran om planläggning ska hanteras av kommunstyrelsen den 15 april 2015. 

usterandes signaturer 

~ 
I<S/nämnd I<F Utdragsbestyrkande 

ivv 
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Mittkoalitionen 
BJäreparliel Cemernarllel Krisldemokraterna 

Bösl(e 37:1 - exploatering 

!BÅSTADS l<OIVll\llUN 
Kommunstyrelsen · 

2015 -02- 1-8 
o:>rt~S.~ ... }.~).~ 'S -~~ ~ 
r ,._OOOOOOOOOOOOOHI00900•0tt000IOD\' 

20150209 

För att skapa ytterligare tomtmark med inlandslokalisering och med syfte att skapa kvalitetsboende 
för fastboertde önskar Mittkoalitionen aktivera exploatering av Böske 37:1. 

( Mittkoaliticmen ser det som viktigt att skapa möjligheter till utveckling och förtätning av 
inlandsbyarna som har kraft att växa sig till sådan nivå att god samhällsservice kan etableras. 

I 

( 

Vi tänker långsiktigt hållbar planering där man på upp till tjugo år kan etablera service i form av 
såväl offentlig service som kommersiell service. 

Böske 37:1 ser vi som ett viktigt steg i detta arbete och vill därför att förvaltningen påböijar och ger 
förslag till exploatering. 

Mittkoalitionen förslår 
att kommunstyrelsen ger planförvaltningen i uppdrag att ge förslag på expoatering och tidplan för 
Böske 37:1 

Gösta Gebauer 
Centerpartiet 

Bo Wendt 
Bjärepa1tiet 

Ingrid Edgardsdotter 
Kristdemoluaterna 

-384~ 
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Kostnadsuppskattning
Inriktningsdokument för Grevies utveckling

Namn Org Funktion/Aktivitet tim timkostn timkostn ex moms ex moms

Handläggare

Kristina Bell Översiktsplanerare 800 400
samråd 160 64000 128000
antagande 60 24000 48000

Camilla Nermark Planarkitekt 800 800
samråd 160 128000 128000
antagande 55 44000 44000

Annika Jern Kart-/GIS stöd 800 800
samråd 20 16000 16000
antagande 10 8000 8000

Administration
Annonser
Tryck 100 exemplar á 100 kr/st 10000

summa: 284000 382000

summa: 382000

Utöver detta tillkommer kostnader för nerlagd tid på andra förvaltningar samt för konsulter. 
Totalt bedöms kostnaden för arbetet, inkl konsultkostnader, bli 500 000 kr.
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Datum: 2016-02-01 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 000032/2016 – 300 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, samhällsbyggnad 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Kostnadsuppskattning daterad 2015-12-18    
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Finansiering inriktningsdokument för Grevies utveckling 
 
Bakgrund 
Samhällsbyggnad har på uppdrag av politiken skrivit fram en tjänsteskrivelse om att få i upp-
drag att upprätta ett inriktningsdokument för Grevies utveckling.  
 

Aktuellt 
Verksamhetsområdet samhällsbyggnad har kostnadsuppskattat sina insatser att ta fram ett 
inriktningsdokument till 500 tkr och begär dessa medel i ett tillskott för att genomföra upp-
draget. Enligt kostnadsuppskattningen kommer arbetet involvera översiktsplanerare 220 tim, 
Planarkitekt 215 tim, Kart-/GISstöd 30 tim. Timkostnaden som används i kostnadsberäkning-
en är 800 kr/tim vilket motsvarar den taxa verksamhetsområdet använder vid externt finansi-
erade uppdrag. Utöver kostnader för egen tillsvidareanstäld personal på 382 tkr uppges kost-
nader för nedlagd tid på andra förvaltningar och för konsulter uppgå till ca 118 tkr. Samman-
lagt anger kostnadskalkylen en totalkostnad på 500 tkr för hela arbetet med att ta fram inrikt-
ningsdokumentet. 

Budgeterat resultat för 2016 uppgår till exakt 14,2 mkr vilket uppgår till 2 % av skatteintäkter 
och generella bidrag i enlighet med kommunens finansiella mål. 

Avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande under 2016 är 350 tkr. Avsatta medel till 
kommunfullmäktiges förfogande under 2016 är 250 tkr. Av dessa har kommunstyrelsen tidi-
gare beslutat att använda 180 tkr från de medel som står till kommunstyrelsens förfogande 
och 100 tkr av de medel som står till kommunfullmäktiges förfogande för att finansiera upp-
draget att ta fram ett inriktningsdokument för Förslöv. 

Det innebär att kvarvarande belopp i budget 2016 som står till kommunstyrelsens förfogande 
är 170 tkr och kvarvarande belopp till kommunfullmäktiges förfogande är 150 tkr varav kom-
munstyrelsen själv äger rätt att besluta om 100 tkr. 
 
 

Övervägande/framtid 
Genomförandet av inriktningsdokumentet bedöms ske under 2016 så ev. finansiering ska 
därmed ha sin utgångspunkt från 2016 års budget. 

Förslaget till budget 2016 bygger på ett resultat som precis uppfyller ett av de två finansiella 
målen, nämligen att resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Ut-
rymme för att finansiera några obudgeterade satsningar genom att sänka det budgeterade re-

167

167



 
 

 

2 (2) 

 

sultatet finns inte utan att kommunen budgetmässigt frångår sitt finansiella mål om ett resultat 
om 2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Om det anses angeläget att finansiera inrikt-
ningsdokumentet enligt föreliggande förslag bör det alltså inte ske genom sänkt budgeterat 
resultat 2016. 

Sammanlagt finns 170+150 tkr kvar av avsatta medel till kommunstyrelsens och kommunfull-
mäktiges förfogande i budget 2016 för att finansiera satsningar av engångskaraktär som politi-
ken anser vara prioriterade. Dessa medel kan alltså användas för detta ändamål om det anses 
prioriterat. Ifall kommunfullmäktiges kvarvarande anslag på 150 tkr ska tas i anspråk i större 
utsträckning än 100 tkr per tillfälle krävs ett beslut om detta av kommunfullmäktige. 

Om finansiering av inriktningsdokumentet för Grevie anses vara prioriterat kan kommunsty-
relsen på egenhand delvis finansiera det genom att hela eller delar av kvarvarande del av me-
del till kommunstyrelsens förfogande, dvs 170 tkr, samt kvarvarande medel till kommunfull-
mäktiges förfogande upp dill max 100 tkr tas i anspråk. Kommunstyrelsen kan alltså på egen 
hand besluta om att använda sammanlagd 270 tkr från dessa medel. Om även resten av kom-
munfullmäktiges medel som då uppgår till 50 tkr ska tas i anspråk måste kommunfullmäktige 
besluta i det avseendet. 

Ska ytterligare medel tillskjutas för att finansiera uppdraget får antingen omprioritering av 
befintliga budgetmedel ske inom ram eller kommunen totala budgeterade resultat sänkas. Om 
kommunens totala budgeterade resultat sänks uppfyller kommunen budgetmässigt inte längre 
sitt finansiella mål om ett resultat som uppgår till 2 % av skatteintäkter och generella bidrag. 
 
Om kommunstyrelsen med eget beslut vill finansiera inriktningsdokumentet är lämplig be-
slutsformulering avseende finansieringen följande: 
 
"Finansiering av inriktningsdokumentet för Grevies utveckling på 270 tkr sker genom ianspråk-
tagande av 100 tkr ifrån de budgeterade medlen som står till KFs förfogande under 2016 samt 
170 tkr ifrån de budgeterade medlen som står till KS förfogande under 2016." 
 
Därefter är samtliga budgeterade medel som står till kommunstyrelsens förfogande 2016 slut 
och 50 tkr finns kvar av kommunfullmäktiges medel 2016 och som enbart kommunfullmäktige 
får besluta om hur de ska användas. 
 
 
 
Båstad 2016-02-01 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 35  Dnr KS 001616/2015 - 300 

Skrivelse från KPR gällande tillgänglighetsinventering i kommunen  

 
Beskrivning av ärendet Kommunens pensionärsråd begär att en tillgänglighetsinventering utförs i 

Båstads kommun för att kommunen skall kunna söka bidrag för installation av 
hissar i befintligt bostadsbestånd. KPR hänvisar till SOU 2015:85 som är en 
utredning om bostäder att bo kvar i. Förvaltningen tycker att skrivelsen är bra 
och visar god framförhållning men anser att kommunen ska avvakta till dess att 
utredningen mynnar ut i konkreta åtgärder så som möjlighet att söka bidrag.  

 
Underlag till beslutet Skrivelse från det Kommunala Pensionärsrådet (KPR), daterad 2015-12-10 
 
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. Begäran från KPR om att utföra en tillgänglighetsinventering i kommunen 
avslås.  
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Datum: 2016-01-29 
Handläggare: Olof Selldén 
Dnr: KS 001616/2015 – 300 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad, Robert Falk, Båstadhem, Mia Lindell, Teknik och service 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från det Kommunala Pensionärsrådet (KPR), daterad 2015-12-10   
 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson, stadsarkitekt 
 
 

Svar på skrivelse gällande tillgänglighetsinventering i kommunen  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens pensionärsråd begär att en tillgänglighetsinventering utförs i Båstads kommun 
för att kommunen skall kunna söka bidrag för installation av hissar i befintligt bostadsbestånd. 
KPR hänvisar till SOU 2015:85 som är en utredning om bostäder att bo kvar i. Förvaltningen 
tycker att skrivelsen är bra och visar god framförhållning men anser att kommunen ska av-
vakta till dess att utredningen mynnar ut i konkreta åtgärder så som möjlighet att söka bidrag.   
 

Bakgrund 
SOU 2015:85 är en utredning som gavs år 2014 på uppdrag av regeringen, med titeln ”Bostä-
der att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer”. Skälet till att ut-
redningen genomfördes står i det ökade behovet att tillgänglighetsanpassa bostäder så att vår 
åldrande befolkning kan bo kvar i sitt hem på ålderns höst. 
Som skrivelsen gör gällande så tar SOU 2015:85 upp möjlighet att söka bidrag för installation 
av hiss som förslag. För att få söka ett sådant bidrag ska en inventering ha utförts. 
Utredningen för SOU 2015:85 är ute på remiss och svaren skall vara Näringsdepartementet 
tillhanda 2016-03-01. Något angivet datum för när eventuella bidrag kan sökas finns inte. 
 
Övervägande/framtid 
KPR visar på god framförhållning i en fråga som inom snar framtid kommer att bli mycket pro-
blematisk för kommunen – stora grupper av en åldrande befolkningen närmar sig år då beho-
vet av anpassningar i hemmet ökar. Men då SOU 2015:85 är ett förslag bör kommunens resur-
ser användas först när utredningen är klar. Båstadhem gjorde en tillgänglighetsinventering i 
sitt fastighetsbestånd 2006 och sedan dess har beståndet marginellt ökat. Det privata fastig-
hetsbeståndet är inte tillgänglighetsinventerat  
Både kommunen och Båstadhem kommer att fortsätta att bevaka möjligheten att söka stöd för 
både befintligt fastighetsbestånd och för nyetablering av bostäder. 
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Begäran från KPR om att utföra en tillgänglighetsinventering i kommunen avslås.    
 
 
 
Båstad 2016-01-29 
 
 
Olof Selldén 
Översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 
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Båstads Kommun - Från KPR 

Från: 
Till: 

Datum: 

"Christer" <christer.nordin@bjarenet.com> 
Kommun Båstads <bastads.kommun@bastad.se>, "Knusson Tord" 
<ullama@bjaren .. . 
2015-12-10 16:57 

Ärende: Från KPR 

Båstad kommun tillhanda. 

Undertecknade begär härmed att en 
tillgäglighetsinventering genomförs i 
vår kommun. 

Detta för att enligt SOU 2015:85 finns det 
möjligheter att söka stadsbidrag för installation 
av hissar i befintligt bostadsbestånd. 

MVH. 
Tord Knutsson och Christer Nordin. 
Ordförande och vice ordförande. 
KPR. 

Sida 1 av 1 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 37  Dnr KS 001288/2015 - 200 

Motion - Dahlmanska tomten 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har fått in en motion avseende Dalmanska tomten i Båstad. 

Då exploatören har dragit sig ur det pågående detaljplanearbetet avskriver 
kommunen samtliga medborgarförslag samt motionen då arbetet med 
detaljplanen inte längre är aktuellt.  

 
Underlag till beslutet Motion från Sverigedemokraterna med dnr. KS 001288/2015-200, daterad 

2015-09-29 
 
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 föreslå 

kommunfullmäktige:  
 

1. Motionen avskrivs med hänvisning till att kommunen står utan exploatör och 
att arbetet med detaljplanen därmed inte längre är aktuellt.  
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Datum: 2016-02-03 
Handläggare: Henrik Eliasson 
Dnr: KS 001288/2015 – 200 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Förslagsställarna 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Sverigedemokraterna med dnr. KS 001288/2015-200, daterad 2015-09-29  
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg 
 

 
Svar på motion gällande Dahlmanska tomten 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har fått in en motion avseende Dalmanska tomten i Båstad. Då exploatören 
har dragit sig ur det pågående detaljplanearbetet avskriver kommunen samtliga medborgar-
förslag samt motionen då arbetet med detaljplanen inte längre är aktuellt.  
 
Aktuellt 
Fyra medborgarförslag samt en motion har inkommit som på olika sätt föreslår alternativ till 
den detaljplan som har arbetats fram men ännu ej antagits (dnr. KS 000153/2008-315).  
2015-12-11 meddelade exploatören att de önskade avbryta projektet pga. det motstånd de har 
mötts av i arbetet med detaljplanen. Kommunfullmäktiges principbeslut angående utveckling-
en av Dalmanska tomten med bl.a. ett tennismuseum (2010-12-08 § 211) gäller fortfarande 
och politiken har inte tagit ställning till hur detta ska hanteras. Vidare pågår ett arbete med att 
ta fram ett inriktningsdokument för centralorten Båstad vilket innefattar tankar och förslag 
som på strategisk nivå även berör Dalmanska tomten. Inriktningsdokumentet är nu ute på re-
miss fram till den 29/2 2016. Förvaltningens förslag är att avvakta den politiska förankringen 
av inriktningsdokumentet samt hanteringen av KFs beslut innan arbete sker med ny utform-
ning av Dalmanska tomten.  
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Motionen avskrivs med hänvisning till att kommunen står utan exploatör och att arbetet 
med detaljplanen därmed inte längre är aktuellt.   
 
 
 
Båstad 2016-02-03 
 
 
Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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Motion: Dahlmanska tomten 

Motion till fullmäktige i Båstad kommun 

Bakgrund: 

BÅSTADS KOMMUN 

2015 -09- 2 9 

rf.9.~·r.~i ~.' iPii. ;i.P.o 

Centrala Båstad är hårt exploaterat idag och därför tycker vi att det är viktigt att det 
även anläggs grönområden i kommunen. 
Därför tycker vi i Sverigedemokraterna att Dahlmanska tomten bör omvandlas till en 
vacker park till glädje för alla, med en fontän i mitten med springvatten. (typ Malens 
park.) 
Runt fontänen skall bänkar vara utplacerade så att besökarna kan slå sig ner och 
koppla av och njuta, vi tror även att detta kan vara till glädje för besökare till kyrkan 
och kyrkogården som kanske vill sitta och koppla av i en vacker och lugn miljö så väl 
som för semester stressade turister. 
Det skall även vara vackra rabatter och gräsbevuxen yta där människor skall ha 
möjlighet att packa upp sin picknick korg och parkens ytterkanter får gärna kantas av 
buskage/häck i syfte att dämpa ljud från omgivningen för att skapa en lugn miljö. 
Mellan rabatter och runt fontänen skall det vara stensatt så att man även lätt kan ta sig 
fram med till exempel rullstol. 
Vi ser gärna också att parken skall förgyllas av Birgit Nilssons staty och tycker därför 
att även statyn skall ha en stark prägling på parken, som även gärna får kallas upp efter 
henne. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunen ufreder förutsättningarna för 
att inrätta en park på Dahlmanska tomten. 

Sverigedemokraterna i Båstad 
Genom 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 39  Dnr KS 001017/2015 - 200 

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

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har fått in ett medborgarförslag avseende Dalmanska tomten 

i Båstad. Då exploatören har dragit sig ur det pågående detaljplanearbetet 
avskriver kommunen samtliga medborgarförslag samt motionen då arbetet 
med detaljplanen inte längre är aktuellt.  

 
Underlag till beslutet Medborgarförslag med dnr. KS 001017/2015-200, daterat 2015-07-15 
 
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 föreslå 

kommunfullmäktige: 
 

1. Medborgarförslaget avskrivs med hänvisning till att kommunen står utan 
exploatör och att arbetet med detaljplanen därmed inte längre är aktuellt.  
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Datum: 2016-02-03 
Handläggare: Henrik Eliasson 
Dnr: KS 001017/2015 – 200 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Förslagsställaren 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag med dnr. KS 001017/2015-200, daterat 2015-07-15  
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg 
 

 
Svar på medborgarförslag rörande beslut i KF från 2010-12-08 om nytt 
tennismuseum i Båstad (Dahlmanska tomten) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har fått in ett medborgarförslag avseende Dalmanska tomten i Båstad. Då 
exploatören har dragit sig ur det pågående detaljplanearbetet avskriver kommunen samtliga 
medborgarförslag samt motionen då arbetet med detaljplanen inte längre är aktuellt.  
 

Aktuellt 
Fyra medborgarförslag samt en motion har inkommit som på olika sätt föreslår alternativ till 
den detaljplan som har arbetats fram men ännu ej antagits (dnr. KS 000153/2008-315).  
2015-12-11 meddelade exploatören att de önskade avbryta projektet pga. det motstånd de har 
mötts av i arbetet med detaljplanen. Kommunfullmäktiges principbeslut angående utveckling-
en av Dalmanska tomten med bl.a. ett tennismuseum (2010-12-08 § 211) gäller fortfarande 
och politiken har inte tagit ställning till hur detta ska hanteras. Vidare pågår ett arbete med att 
ta fram ett inriktningsdokument för centralorten Båstad vilket innefattar tankar och förslag 
som på strategisk nivå även berör Dalmanska tomten. Inriktningsdokumentet är nu ute på re-
miss fram till den 29/2 2016. Förvaltningens förslag är att avvakta den politiska förankringen 
av inriktningsdokumentet samt hanteringen av KFs beslut innan arbete sker med ny utform-
ning av Dalmanska tomten. 
 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Medborgarförslaget avskrivs med hänvisning till att kommunen står utan exploatör och att 
arbetet med detaljplanen därmed inte längre är aktuellt.  
 
 
Båstad 2016-02-03 
 
 
Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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BÅSTADS KOMMUN 

Till 

Kommunfullmäktige i Båstad 

Medborgarförslag 

Vi hemställer att fullmäktige annullerar beslutet av 20 I 0-12-08 Nytt tennismuseum i Båstad 

kommunens insats. 

Det är angeläget att kommunledningen i planeringen undviker att driva igenom kontroversiella 

exploateringar som med all sannolikhet kommer att överklagas och dras i långbänk. Mångåriga 

förseningar, projekt som kanske aldrig kan genomföras och stora kostnader för kommun, exploatörer, 

myndigheter och domstolar kan undvikas, om man tidigt i planeringen tar hänsyn till lagar och 

riksintressen. 

Grunderna för annullering av nämnda KF-beslut är flera: 

1. Tennismuseets lokalproblem har lösts genom erbjudet avtal om förlängd hyra i fastigheten 

Köpmansgatan 2, Båstad. (Bilaga 1) 

2. Att ekonomiskt eller på annat sätt sö1ja för privata projekt ligger ej inom kommunens 

ansvarsområde. 

3. Genom nämnda beslut särbehandlas en enskild patt (Båstadtennis & Hotell AB) som ges 

möjlighet att utan konkurrerande anbudsgivare exploatera Dahlmanska tomten och 

närliggande mark. Beslutet strider därmed mot 2 kap. 2 § KL (kommunallagen). 

4. Beslutet att arrendera ut den kommunägda Dahlmanska tomten till en privat exploatör innebär 

att gynna enskilda intressen på bekostnad av allmänna. Beslutet strider därmed mot 

miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 kap. 1 § MB). 

5. Det torde ligga i allmänhetens intresse att Dahlmanska tomten ej arrenderas ut. Det finns 

nämligen önskemål om och förslag på flera alternativa möjligheter att använda Dahlmanska 

tomten till det allmännas gagn. Båstads kommun har exempelvis redan skapat en omtyckt 

tradition genom att anordna en körkonse1t på Dahlmanska tomten på Birgit Nilssondagen den 

17 maj. 

6. Sagda KF-beslut synes bortse från att det aktuella området ingår i ett riksintresse för 

kulturmiljövård. Planläggning av ett område som omfattas av ett riksintresse är en 

riksangelägenhet. Det är enligt lag kommunens skyldighet att skydda och väl vårda 

riksintressen inom kommunens gränser. I en kommun med starka exploatörer finns ej sällan en 

press på styrande politiker att tillgodose näringslivets intressen. Men det är enligt lag endast i 

undantagsfall och under mycket speciella omständigheter som sådana intressen får inkräkta på 

ett riksintresse. 

Bilaga I 

Information från fastighetsägare Sten Nelson, Möllegrund Fastighets AB 

Angivet KF-beslut 20 I 0-12-08 bifogas. 
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Bilaga 1 

Härmed informefar:-jag_be_r_örda om att det finns intresse från 

Möllegrund Fastighets AB, att 

förhandla om ett permanent hyresförhållande med Sveriges 
Tennismuseum i våra lokaler, Köpmansgatan 2, Båstad. 

Höganäs 2015-07-09 

Möllegrund Fastighets AB 

Sten Nelson 

Kommunfullmäktige beslut 2010-12-08 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 
justerandes signatur 
au/pres 
ks/nämnd kf utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-10 11 
Kommunstyrelsen 2010-11 -24 30 
Kommunfullmäktige 2010-12-08 23 
KS au § 170 dnr. KS 1075/10 -260 
KS § 242 
KF § 211 
Nytt tennismuseum i Båstad - kommunens insats 
Arendebeskrivning Erik Paulsson , i spetsen för en grupp investerare, har lanserat iden att bygga 
ett nytt tennismuseum och lokaler för kulturaktiviteter under den så kallade 
Dahlmanska tomten i Båstad. 
Vid fullmäktiges sammanträde 2010-09-15 informerade Erik Paulsson om projektet, 
tankarna bakom satsningen samt visade skisser på hur iden skulle kunna 
förverkligas utan att på något negativt sätt förändra Dahlmanska tomten 
som donerats till kommunen, och därmed är behäftad med en del donationsvillkor. 
Ett sätt för kommunen att bidra till projektet är att dels ställa mark till förfogande 
till i sammanhanget rimliga villkor, dels att låta investerarna uppföra ett bostadshus 
för i huvudsak personal-/ och studentbostäder på kommunens mark, 
mellan Dahlmanska tomten och Turistbyrån. Driftöverskottet av denna fastighet 
skulle kunna utgöra ett bidrag till driften av museibyggnaden. 
Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchef Tomas Rikse, bilaga. 
Karsskisser gällande nybyggnad av tennismuseum under Dahlmanska tomten, 
bilaga. 
Jäv Thomas Andersson (FP) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets 
handläggning och beslut. 
Ny justerare Till att justera denna paragraf utses Ann-Margret Kjellberg. 
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forts. nästa sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 
justerandes signatur 
au/pres 
ks/nämnd kf utdragsbestyrkande 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-1 o 12 
Kommunstyrelsen 2010-11-24 31 
Kommunfullmäktige 2010-12-08 24 
KS au§ 170 
KS § 242 
KF § 211 
forts. nytt tennismuseum i Båstad - kommunens insats 
KS au 101110 
Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
Kommunen fattar ett principbeslut att understödja projektets genomförande enligt 
intentioner och villkor nedan: 
1. Kommunens ställer sig positiv till att Dahlmanska tomten och marken mellan 
denna och Turistbyrån får detaljplaneläggas. 
2. Via flerdimensionell fastighetsbildning arrenderar kommunen ut mark under 
Dahlmanska tomten för byggande av tennismuseum. 
3. Via tomträttsavtal upplåtes marken mellan Turistbyrån och Dahlmanska 
tomten så att det där på investerarnas initiativ och bekostnad, på ofri grund, 
kan uppföras en byggnad för personal-/studentbostäder. 
4. Arrende- och tomträttsavtalen skrivs på maximalt tillåtet antal år (25 år med 
möjlighet till förlängning) och arrendet bestäms till 1 (en) krona per avtal och 
år. 
Ett kommunalt åtagande enligt ovanstående fyra punkter villkoras enligt 
följande: 
5. Planläggning och byggnationer bekostas av investerarna. 
6. Investerarna söker och bekostar erforderliga tillstånd för projektets genomförande. 
7. Investerarna svarar för samtliga driftkostnader för museibyggnaden. 
8. Dahlmanska tomten skall efter museets färdigställande återställas till nuvarande 
skick och funktion (t.ex. vad avser markens bärighet). 
9. Marken ovan jord på Dahlmanska tomten skall få en så minimal påverkan 
som möjligt via erforderliga installationer för ventilation, ljusinsläpp o.dyl. 
10. Investerarna skall via avtal garantera att tennismuseet utan kostnad får finnas 
i de nybyggda lokalerna under samma tid som arrendeavtalet gäller 
11. Investerarna skall i samband med färdigställandet av bostadsbyggnaden 
slutföra de markarbeten som behöver göras för att skapa en tilltalande offentlig 
miljö mellan det nya bostadshuset och biografen/församlingshemmet. 
Därjämte föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen besluta: 
1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges principbeslut i detta ärende 
får/skall detaljplaneläggning av Dahlmanska tomten och marken mellan 
denna och Turistbyrån genomföras. 

forts. nästa sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 
justerandes signatur 
au/pres 
ks/nämnd kf utdragsbestyrkande 
Kommunstyrelsen 2010-11-24 32 
Kommunfullmäktige 2010-12-08 25 
KS § 242 
KF § 211 
forts. nytt tennismuseum i Båstad - kommunens insats 
KS 101124 
Jäv Thomas Andersson (FP) anmäler jäv och närvarar ej vid ärendets handläggning. 
Yrkande Janet Gunnarsson (C) yrkar följande tillägg: Det skall finnas krav i avtalet om 
en permanent konstutställning. 
Ingemar Jönsson (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktiges beslutar: 
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1. Arbetsutskottets förslag bifalles. 
Härutöver beslutar kommunstyrelsen: 
1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges principbeslut i detta ärende 
får/skall detaljplaneläggning av Dahlmanska tomten och marken mellan 
denna och Turistbyrån genomföras. 
Reservation Mot förslaget till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Janet Gunnarsson 
(C). 

KF 101208 
Jäv Thomas Andersson (FP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 
Yrkanden Anette Åkesson (M): Bifall till liggande förslag. 
Janet Gunnarsson (C) yrkar följande tillägg: Det ska finnas krav i avtalet om en 
permanent konstutställning. 
Proposition Efter framställda propositioner finner ordföranden att fullmäktige bifallit kommunstyrelsens 
förslag. Votering begärs emellertid. 
Följande voteringsproposition godkänns: 
Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA; 
Ledamot som vill bifalla Janet Gunnarssons tillägg röstar NEJ. 
Votering Voteringen utfaller med 19 ja- och 21 nej-röster, vilket närmare framgår av till 
protokollet fogad sammanträdeslista. 
Fullmäktige har således bifallit Janet Gunnarssons tilläggsyrkande. 
Beslut Kommunfullmäktiges beslutar: 
1. Kommunstyrelsens förslag bifalls med följande tillägg: 
Det ska finnas krav i avtalet om en permanent konstutställning. 
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Till 

Kommunfullmäktige i Båstad 

Medborgarförslag 

Vi hemställer att fullmäktige annullerar beslutet av 2010-12-08 Nytt tennismuseum i Båstad -

kommunens insats. 

Det är angeläget att kommunledningen i planeringen undviker att driva igenom kontroversiella 
exploateringar som med all sannolikhet kommer att överklagas och dras i långbänk. Mångåriga 
förseningar, projekt som kanske aldrig kan genomföras och stora kostnader för kommun, exploatörer, 
myndigheter och domstolar kan undvikas, om man tidigt i planeringen tar hänsyn till lagar och 
riksintressen. 

Grunderna för annullering av nämnda KF-beslut är flera: 
I. Tennismuseets lokalproblem har lösts genom erbjudet avtal om förlängd hyra i fastigheten 

Köpmans gatan 2, Båstad. (Bilaga I) 
2. Att ekonomiskt eller på annat sätt sörja för privata projekt ligger ej inom kommunens 

ansvarsområde. 
3. Genom nämnda beslut särbehandlas en enskild part (Båstadtennis & Hotell AB) som ges 

möjlighet att utan konkurrerande anbudsgivare exploatera Dahlmanska tomten och 
närliggande mark. Beslutet strider därmed mot 2 kap. 2 §KL (kommunallagen). 

4. Beslutet att arrendera ut den kommunägda Dahlmanska tomten till en privat exploatör innebär 
att gynna enskilda intressen på bekostnad av allmänna. Beslutet strider därmed mot 
miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 kap. 1 § MB). 

5. Det torde ligga i allmänhetens intresse att Dahlmanska tomten ej aITenderas ut. Det finns 
nämligen önskemål om och förslag på flera alternativa möjligheter att använda Dahlmanska 
tomten till det allmännas gagn. Båstads kommun har exempelvis redan skapat en omtyckt 
tradition genom att anordna en körkonsert på Dahlmanska tomten på Birgit Nilssondagen den 

17 maj. 
6. Sagda KF-beslut synes bortse från att det aktuella området ingår i ett riksintresse för 

kulturmiljövård. Planläggning av ett område som omfattas av ett riksintresse är en 

riksangelägenhet. Det är enligt lag kommunens skyldighet att skydda och väl vårda 
riksintressen inom kommunens gränser. I en kommun med starka exploatörer finns ej sällan en 

press på styrande politiker att tillgodose näringslivets intressen. Men det är enligt lag endast i 
undantagsfall och under mycket speciella omständigheter som sådana intressen får inkräkta på 

ett riksintresse. 

Bilaga 1 
Information från fastighetsägare Sten Nelson, Möllegrund Fastighets AB 

Angivet KF-beslut 2010-12-08 bifogas. 

Båstad den 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 38  Dnr KS 001016/2015 - 200 

Medborgarförslag rörande Dahlmanska tomten 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har fått in ett medborgarförslag avseende Dalmanska tomten 

i Båstad. Då exploatören har dragit sig ur det pågående detaljplanearbetet 
avskriver kommunen samtliga medborgarförslag samt motionen då arbetet 
med detaljplanen inte längre är aktuellt.  

 
Underlag till beslutet Medborgarförslag med dnr. KS 001016/2015-200, daterat 2015-07-16 
 
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 föreslå 

kommunfullmäktige: 
 

1. Medborgarförslaget avskrivs med hänvisning till att kommunen står utan 
exploatör och att arbetet med detaljplanen därmed inte längre är aktuellt.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160210\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-02-03 
Handläggare: Henrik Eliasson 
Dnr: KS 001016/2015 – 200 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Förslagsställaren 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag med dnr. KS 001016/2015-200, daterat 2015-07-16  
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg 
 

 
Svar på medborgarförslag rörande Dahlmanska tomten 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har fått in ett medborgarförslag avseende Dalmanska tomten i Båstad. Då 
exploatören har dragit sig ur det pågående detaljplanearbetet avskriver kommunen samtliga 
medborgarförslag samt motionen då arbetet med detaljplanen inte längre är aktuellt.   
 

Aktuellt 
Fyra medborgarförslag samt en motion har inkommit som på olika sätt föreslår alternativ till 
den detaljplan som har arbetats fram men ännu ej antagits (dnr. KS 000153/2008-315).  
2015-12-11 meddelade exploatören att de önskade avbryta projektet pga. det motstånd de har 
mötts av i arbetet med detaljplanen. Kommunfullmäktiges principbeslut angående utveckling-
en av Dalmanska tomten med bl.a. ett tennismuseum (2010-12-08 § 211) gäller fortfarande 
och politiken har inte tagit ställning till hur detta ska hanteras. Vidare pågår ett arbete med att 
ta fram ett inriktningsdokument för centralorten Båstad vilket innefattar tankar och förslag 
som på strategisk nivå även berör Dalmanska tomten. Inriktningsdokumentet är nu ute på re-
miss fram till den 29/2 2016. Förvaltningens förslag är att avvakta den politiska förankringen 
av inriktningsdokumentet samt hanteringen av KFs beslut innan arbete sker med ny utform-
ning av Dalmanska tomten. 

 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Medborgarförslaget avskrivs med hänvisning till att kommunen står utan exploatör och att 
arbetet med detaljplanen därmed inte längre är aktuellt.    
 
 
 
Båstad 2016-02-03 
 
 
Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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Till Kommunfullmäktige i Båstad 2015 Il 24 

Från: 
Bo Karlberg 
Majsvägen 39 
26974 Västra Karup 

0431 -451201 0709-100305 
Epost: saturnus l 942@gmail.com 

Medborgarförslag 
avseende Dahlmanska tomten. 

Detta medborgarförslag ersätter mitt tidigare lämnade förslag, daterat 2015 07 16. 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrels~n 

2015 -11- 2 4 
Dn~~>. .. ~~.~~ ... ~ ... 
. ~~ .. ... $. . :-:: .~~~ ..... 

Anledningen till detta reviderade förslag är en omfattande information, som bland annat framkommit vid 
närmare studium av offentliga handlingar. Dokumentens innehåll talar ett tydligt språk. 

Exploatörens syfte är att tillskansa sig byggbar markyta för att möjliggöra en expansion av etablerad 
kommersiell verksamhet i Båstads centrum. Tennismuseets behov av nya lokaler har för detta syfte skruvats 
upp. I själva verket har Tennismuseet erbjudits attraktiva och förmånliga villkor i den nuvarande byggnaden, 
vilket i1rnebär att det ej torde finnas verksamhetsrelaterade motiv för en flyttning. Museets bokslut visar 
också att det knappast föreligger några akuta ekonomiska skäl att flytta. Verksamheten går nämligen med 
överskott, delvis med hjälp av det årliga kommunala driftbidraget. 
Oavsett hur museets styrelse pläderar för sina behov, så finns det inga skäl för kommunen att stödja iden om 
ett nytt museum under Dalmanska tomten. 

Eftersom det inte bara handlar om en unde1jordisk anläggning, utan om en totalexploatering av tomten, 
inkluderande en relativt stor byggnad, så innebär det ett allvarligt och permanent ingrepp i ett känsligt 
stadsrum. 
Exploatören har därtill erbjudits att arrendera detta stadsrum för en krona per år, samtidigt som e~ploatörens 
uttalade syfte är att på platsen bedriva en kommersiell verksamhet. En representant för exploatören har 
dessutom offentligt tillstått att detta syfte överskuggar frågan om Tennismuseets lokalisering. 

Om Båstad Kommun fullföljer sina löften till exploatören, så riskerar kommunen att bryta mot 
kommunallagen 2 kap 8§, som gäller gynnande av enskild näringsidkare. 
Därtill kan hävdas att kommunens agerande strider mot krav på god hushållning av allmänna (skatte)medel, 
vilket också bör ställas mot fonden av kommunens aktuella och mycket pressade ekonomi. Hushållning i 
detta läge luäver fokus på kommunal kärnverksamhet. 
Det är i det sammanhanget pinsamt att kommunen dristar sig till påpekande att exploatören redan lagt ner 
mycket pengar på sitt projekt. 

En rättslig prövning kommer att ske, inledningsvis genom överklagande i Förvaltningsrätten. Det kan 
noteras att i ett antal rättsfall enligt 2 kap 8§, framgår att den planerade utvidgade evenemangsverksamheten, 
sannolikt ej innebär synnerliga skäl för kommunalt ekonomiskt stöd. 

Mitt medborgarförslag är därför: 
• Omgående ett upphävande av KFs principbeslut 2010 12 08. 
• Omedelbart avbrytande av pågående detaljplanearbete. 
• Utlysning av en ny politisk (KF) hållning under rubriken OMTAG FÖR DALMANS TOMT. 

• Påbörja omtaget med en verklig medborgardialog kring framtiden för detta stadsrum. 

Bo Ko.vf bevg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 40  Dnr KS 001019/2015 - 200 

Medborgarförslag rörande Dahlmanska tomten 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har fått in ett medborgarförslag avseende Dalmanska tomten 

i Båstad. Då exploatören har dragit sig ur det pågående detaljplanearbetet 
avskriver kommunen samtliga medborgarförslag samt motionen då arbetet 
med detaljplanen inte längre är aktuellt.  

 
Underlag till beslutet Medborgarförslag med dnr. KS 001019/2015-200, daterat 2015-07-17 
 
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 föreslå  

kommunfullmäktige: 

1. Medborgarförslaget avskrivs med hänvisning till att kommunen står utan 
exploatör och att arbetet med detaljplanen därmed inte längre är aktuellt.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160210\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-02-03 
Handläggare: Henrik Eliasson 
Dnr: KS 001019/2015 – 200 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Förslagsställaren 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag med dnr. KS 001019/2015-200, daterat 2015-07-17  
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg 
 

 
Svar på medborgarförslag rörande Dahlmanska tomten 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har fått in ett medborgarförslag avseende Dalmanska tomten i Båstad. Då 
exploatören har dragit sig ur det pågående detaljplanearbetet avskriver kommunen samtliga 
medborgarförslag samt motionen då arbetet med detaljplanen inte längre är aktuellt.  
 

Aktuellt 
Fyra medborgarförslag samt en motion har inkommit som på olika sätt föreslår alternativ till 
den detaljplan som har arbetats fram men ännu ej antagits (dnr. KS 000153/2008-315).  
2015-12-11 meddelade exploatören att de önskade avbryta projektet pga. det motstånd de har 
mötts av i arbetet med detaljplanen. Kommunfullmäktiges principbeslut angående utveckling-
en av Dalmanska tomten med bl.a. ett tennismuseum (2010-12-08 § 211) gäller fortfarande 
och politiken har inte tagit ställning till hur detta ska hanteras. Vidare pågår ett arbete med att 
ta fram ett inriktningsdokument för centralorten Båstad vilket innefattar tankar och förslag 
som på strategisk nivå även berör Dalmanska tomten. Inriktningsdokumentet är nu ute på re-
miss fram till den 29/2 2016. Förvaltningens förslag är att avvakta den politiska förankringen 
av inriktningsdokumentet samt hanteringen av KFs beslut innan arbete sker med ny utform-
ning av Dalmanska tomten. 

 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Medborgarförslaget avskrivs med hänvisning till att kommunen står utan exploatör och att 
arbetet med detaljplanen därmed inte längre är aktuellt.  
 
 
 
Båstad 2016-02-03 
 
 
Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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Till Båstads kommun 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 

MEDBORGARFÖRSLAG 

BÅSTADS KOMMUN 
--Kommunstyrelsen --

Betr Detaljplaneläggning av Dalmanska tomten 

Enligt kommunfullmäktigeprotokoll 2010-12-08 23,. 2010-12-08 24 och 2010-
12-08 25 har sökanden, direktör Erik Paulsson i Båstad, föreslagit etablerandet 
av ett Tennismuseum under mark i tomten Neptunus 1, närmare bestämt i SÖ 
hörnet av korsningen Kyrkogatan/ Agardhsgatan, "utan att på något negativt sätt 
förändra Dalmanska tomten". Viss access till ljus och luft förutses dock. 

Ärendet har successivt utvecklats politiskt, bl a till beslut om detaljplane-: 
läggning även av Dalmanska tomten. Egentligen föreligger inget behov av ett 
nytt tennismuseum. Sålunda har nuvarande hyresvärd förklarat att museet är 
välkommet att stanna kvar i dagens lokaler. Drivan innebär sannolikt en väl så 
bra förläggning för museet som den vid Dalmanska tomten. Tennisentusiasterna 
finns ju vid Drivan året om medan turisterna hellre ser fina tennismatcher på 
Centre Courten än går på museer när de vistas i Båstad några veckor om 
sommaren. 

Däremot föreligger ett stort behov av att bättre disponera Dalmanska tomten. 
Den har, med undantag för placering av Birgit Nilssonstatyn och vissa 
aktiviteter i anslutning till denna, legat för fäfot under alltför många år. Den 
skulle kunna bli en grön lunga i de gamla klassiska delarna av tätmien Båstad 
och att låta det sk evemangsområdet svälja även denna del skulle innebära en 
skandal. Den bör ej bebyggas. Den bör däremot kunna omskapas till en park 
med träd, växtlighet, gångar, fontäner och bänkar, förslagsvis under namnet 
"Dalmanska parken" alternativt "Birgit Nilssons park". 
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Jag hemställer att vid detaljplaneläggning av Dalmanska tomten Båstads 
kommun tar vederbörlig hänsyn till denna alternativanvändning av den aktuella 
marken. För detta talar dels hälsomiljöaspekter, dels ett värnande om de gamla 
delarna av Båstad, vilka klassats som riksintresse för kulturmiljövård. 

Båstad 2015-07-16 

B~F1{~ 
tekn lie 

Adress: 
Agardhsgatan 12 
269 33 Båstad 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 41  Dnr KS 001031/2015 - 200 

Medborgarförslag gällande Dahlmanska tomten  

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har fått in ett medborgarförslag avseende Dalmanska tomten 

i Båstad. Då exploatören har dragit sig ur det pågående detaljplanearbetet 
avskriver kommunen samtliga medborgarförslag samt motionen då arbetet 
med detaljplanen inte längre är aktuellt.  

 
Underlag till beslutet Medborgarförslag med dnr. KS 001031/2015-200, daterat 2015-07-21 
 
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 föreslå 

kommunfullmäktige: 
 

1. Medborgarförslaget avskrivs med hänvisning till att kommunen står utan 
exploatör och att arbetet med detaljplanen därmed inte längre är aktuellt.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160210\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-02-03 
Handläggare: Henrik Eliason 
Dnr: KS 001031/2015 – 200 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Förslagsställaren 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Medborgarförslag med dnr. KS 001031/2015-200, daterat 2015-07-21  
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg 
 

 
Svar på medborgarförslag gällande Dahlmanska tomten  
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har fått in ett medborgarförslag avseende Dalmanska tomten i Båstad. Då 
exploatören har dragit sig ur det pågående detaljplanearbetet avskriver kommunen samtliga 
medborgarförslag samt motionen då arbetet med detaljplanen inte längre är aktuellt.   
 
Aktuellt 
Fyra medborgarförslag samt en motion har inkommit som på olika sätt föreslår alternativ till 
den detaljplan som har arbetats fram men ännu ej antagits (dnr. KS 000153/2008-315).  
2015-12-11 meddelade exploatören att de önskade avbryta projektet pga. det motstånd de har 
mötts av i arbetet med detaljplanen. Kommunfullmäktiges principbeslut angående utveckling-
en av Dalmanska tomten med bl.a. ett tennismuseum (2010-12-08 § 211) gäller fortfarande 
och politiken har inte tagit ställning till hur detta ska hanteras. Vidare pågår ett arbete med att 
ta fram ett inriktningsdokument för centralorten Båstad vilket innefattar tankar och förslag 
som på strategisk nivå även berör Dalmanska tomten. Inriktningsdokumentet är nu ute på re-
miss fram till den 29/2 2016. Förvaltningens förslag är att avvakta den politiska förankringen 
av inriktningsdokumentet samt hanteringen av KFs beslut innan arbete sker med ny utform-
ning av Dalmanska tomten. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Medborgarförslaget avskrivs med hänvisning till att kommunen står utan exploatör och att 
arbetet med detaljplanen därmed inte längre är aktuellt.    
 
 
 
Båstad 2016-02-03 
 
 
Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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Lena Lundqvist 
Agardhsgatan 12 
269 33 Båstad 
Tfn 0431-702 56 
E-post lena.111. lundqvist@telia.com 

Till Kommunfullmäktige i Båstad 

MEDBORGARFÖRSLAG 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 -07~ 2 1 
Dnr \S.~ . 9.9.!.~.~.~/ 
... .. ZoJ.~ . :-: .. Z.QO ....... 

Med hänvisning till protokoll från KF-möte daterat 2010-12-98, avseende ärendet Nytt 
tennismuseum i Båstad - kommunens insats, hemställer jag, att kommunledningen noggrant 
omprövar sitt principbeslut, annullerar sin avsiktsförklaring och fattar nytt beslut om att avstå 
från vidare detaljplaneläggning av Dahlmanska tomten och markområdet mellan nämnda tomt 
och Turistbyrån. 

Jag grundar mitt förslag på följande vitala punkter: 

• Riksantikvarieämbetet (RAÄ) arbetar på regeringens uppdrag med nya, skärpta regler 
för kommunernas arbete med nya detaljplaner med hänsyn till riksintresse för kultur
miljövården (RI). Regeringsutredningen beräknas ligga klar i december 2015. Enligt 
RAÄ skall kulturmiljön bevaras och utnyttjas som en resurs och inte ses som ett 
hinder i samhällsutvecklingen. Kommunen bör därför planera för ett utnyttjande av det 
aktuella området som inte strider mot RI. RAÄ:s skärpta regler innebär att ett område 
som klassats som riksintresse inte endast är en kommunal angelägenhet utan också har 
nationell betydelse. Det vore olyckligt om kommunen för all framtid avhände sig 
rätten att utveckla området i överensstämmelse med RI och att kulturhistorisk mark 
som tillhör kommunens medborgare reduceras till ett särintresse för investerare. I 
tidigare presenterad detaljplan över området respekteras inte skyddet för RI, 
redovisning över befintliga kulturvärden saknas liksom beskrivning hur dessa värden 
tillvaratas. · 

• Exploatering av Dahlmanska tomten och uppförande av byggnad på angränsande mark 
skulle påtagligt skada RI. Mariakyrkan är idag den enda synliga resten av Båstads 
medeltida storhetstid. Kyrkan med torget, den gamla folkskolan (nu Församlingsgård), 
skolans tidigare gymnastikbyggnad (nu biograf) och pastorsexpeditionen formar en 
kulturellt viktig enhet och utgör ett av riksintressets kärnområden. En byggnad mellan 
Turistbyrån och Dahlmanska tomten för personal- och studentbostäder skulle splittra 
denna enhet och negativt påverka områdets kulturhistoriska karaktär. Byggnationen 
skulle också försvåra allmänhetens tillgång till parkområdet med Birgit Nilsson-statyn, 
som i stället får karaktären av en innergård. 
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• Investerarna bör kunna finna en lämpligare plats för uppförande av ett nytt 
tennismuseum än Dahlmanska tomten. Ett museum under jord skulle betydligt minska 
tomtens nuvarande grönyta och kräva en höjning av tomtmarken som både 
topografiskt och estetiskt omvandlar området och eliminerar den naturliga 
förbindelsen mellan torget och hamnområdet. En museientre och markhöjning mot 
Agardhsgatan skulle också bidra till förfulning av det känsliga området. 

• Om exploatering av Dahlmanska tomten och byggnation på angränsande mark skulle 
komma till stånd, uppstår automatiskt ytterligare belastning på trafiksituationen i 
närliggande gatunät. Smågatorna i området har samma sträckning idag som på 
Johannes Meiers kmtskiss över Båstad från 1650-talet och gatorna kring Mariakyrkan 
har sannolikt medeltida ursprung. 

• Området med Mariakyrkan, Båstads torg och de äldre skolbyggnaderna benämndes 
"Gamlestaden" på 1800-talet och under 1900-talets första skede. Med byggnation och 
förändringar enligt KF:s principbeslut skulle detta kulturhistoriskt viktiga område 
utarmas och för all framtid endast utgöra en förlängning av den nedanför Dahlmanska 
tomten belägna tennisanläggningen. 

• Området bör ligga kvar under Båstads kommuns mandat och Dahlmanska tomten 
utvecklas till en kulturpark kring Birgit Nilsson-statyn med växtlighet, rabatter och 
små trädgårdsrum försedda sittplatser där besökare och flanörer kan njuta av den 
vackra utsikten ned över bukten. På så sätt kan kommunen ta vara på platsens skönhet 
och göra den till en attraktion för oss båstadsbor en magnet för 01tens turister. 

Båstad den 20 juli 2015 

_ I ,,...... / r --.._ 

~' lA--~~:a) 
Lena Lundqvist 1 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 34  Dnr KS 001324/2015 - 350 

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

 
Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget föreslås att korrekta vägnamn återinförs i Stora Hult samt 

att det vid ändring av/framtagande av nya vägnamn ska motiveras på ett 
korrekt sätt.  

 
Underlag till beslutet Inkommet medborgarförslag 
 
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 föreslå 

kommunfullmäktige: 
 

1. Medborgarförslaget beaktas i kommande arbete med namnsättning.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160202\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-01-26 
Handläggare: Annika Jern 
Dnr: KS 001324/2015 – 350 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad (kart/GIS), förslagsställaren, kulturstrateg och trafik/gatuingenjör 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommet medborgarförslag   
 

Samråd har skett med: 
Namnkommittén och trafik-och gatuingenjör 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås att korrekta vägnamn återinförs i Stora Hult samt att det vid 
ändring av/framtagande av nya vägnamn ska motiveras på ett korrekt sätt.  
 
Ajourhållning av gatunamn och adresser 
Kart/GIS på verksamhetsområdet för Samhällsbyggnad samt Teknik & service ajourhåller ga-
tunamn och adresser i Båstads kommun i enlighet med politiskt antagna beslut. Alla adresser 
och vägnamn ajourhålls i kommunens kartdatabaser. Förändringar i vägnätet rapporteras in 
till Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB. Nya och ändrade adresser rapporteras till 
Lantmäteriets via deras Insamlingsapplikation, LINA.  Kommunen ansvarar för skyltningen där 
kommunen är väghållare. 
 
LINA är ett officiellt register varifrån adressuppgifter lämnas vidare till räddningstjänst, polis, 
taxi, hemtjänst, posten och vissa myndigheter. Det är också från detta register som privata ak-
törer, tex eniro.se och hitta.se, kan köpa adressinformation. Det är därför viktigt att dessa är 
korrekta och att adresserna som finns registrerade här används. Hur ofta andra aktörer ajour-
för sina kartor och använder informationen kan kommunen inte påverka. 
 
Kartor 
Båstadkartan, som nås via kommunens hemsida, är framtagen och ajourförs med jämna mel-
lanrum av kart/GIS mha data från olika källor. Därför kan det ta en tid innan förändringar syns 
i kartan. Den årligt tryckta turistkartan är ett samarbete mellan kommunen och Båstad Turism. 
Däremot har Båstad Turism en digital karta på sin hemsida vars innehåll kart/GIS inte kan 
påverka. 
 
Gatunamn 
De uppenbara fel som nämns i medborgarförslaget, Vipevägen och Hövelvägens sträckning och 
stavningen på Mor Botildas väg, har åtgärdats och de kommer så småningom slå igenom i alla 
kartor. 
 
Kommunen har i enlighet med de senaste politiska besluten gällande de i medborgarförslaget 
övrigt nämnda gatunamnen registrerat dessa i kommunens databaser, LINA samt NVDB. Gatu-
namnen är således korrekta tills eventuella nya beslut fattas. 

195

195



 
 

 

2 (2) 

 

 
Namnkommittén tar synpunkterna från medborgarförslaget med sig i kommande arbete. 
 
Gatuskyltar  
Uppsatta gatuskyltar ska följa de politiskt beslutade gatunamnen. Ansvaret för skyltningen i 
Stora Hult har vägföreningen. 
 

Riktlinjer 
Kommunfullmäktige antog 2012-09-26 Riktlinjer för ortnamnsverksamheten i Båstads kommun. 
Dokumentet innehåller riktlinjer för namngivning rörande vägar, torg, parker, byggnader etc. 
för att åstadkomma en enhetlig behandling av kommunens namnärenden och undvika kollis-
ions- och förväxlingsnamn. En uppdatering och omarbetning av Riktlinjerna pågår till följd av 
det politiska beslutet om att förtroendevalda ej längre ska ingår i namnkommittén. Medborgar-
förslagets synpunkter beaktas i detta arbete. 
 
Motivering till beslut 
Kart/GIS har korrigerat Vipevägen, Hövelvägen och Mor Botildas väg efter påpekande att dessa 
ej varit korrekta. Kommunen har i enlighet med senaste politiska besluten gällande övriga ga-
tunamn nämnda i medborgarförslaget rapporterat in dessa till LINA och NVDB. Gatunamnen är 
således korrekta. 
Riktlinjerna för namnkommitténs arbete är under omarbetning. 
 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Medborgarförslaget beaktas i kommande arbete med namnsättning.   
 
 
 
Båstad 2016-01-26 
 
 
Annika Jern 
Kart/GIS-chef 
Samhällsbyggnad 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag 

. 2015 -10- 0 6 ' 
Dn r\~~ .. S).~\~~ '\-\ 

- s-- """S(" ''\ ~~~ ......... ~ ..... ~ .. . 
Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt v id ändring 
av/nya vägnamn motivera detta på ett korrekt sätt. 

Bakgrund 
Man hör ibland hur viktigt det är med korrekta vägnamn och adresser 
med tanke på räddningstjänsten. Intressant för många är även vägnamn 
ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Numera finns ett stort antal kartor tillgängliga på internet. På bastad.se 
hittar man lätt "Båstadkartan" och ''Turistkarta över Bjärehalvön". 
När en ny väg tillkommer eller ett vägnamn ändras hos kommunen syns 
ändringarna på dessa kartor. Men inte bara på dessa. Samtidigt som ett 
vägnamn ändras i kommunens databas kommer ändringen omgående till 
lantmäteriets kännedom (enligt lantmäteriet är det en och samma 
databas). 
Ändrade vägnamn som på detta sätt meddelas lantmäteriet ingår sedan i 
de digitala kartor som lantmäteriet säljer via återförsäljare till t.ex. 
Hitta.se och Eniro.se. Det sker dock en viss fördröjning. Normalt 
uppdaterar t.ex. Hitta.se sina kartor 4 gånger per år, från lantmäteriets 
återförsäljare Metria. 
I princip alla digitala kartor över Båstads kommun utgår från vad som 
anges i kommunens egen databas (fvb till lantmäteriet). 
Det är därför av yttersta vikt att ändringar görs korrekt och att 
motiveringar till ändringarna protokollförs. 

Är då vägnamnen i kommunen korrekta? Nej, i varje fall inte i Stora Hult. 

Lönborgs väg 
1981-02-11 föreslog kulturnämndens gatunamnskommitte att den väg 
som går förbi stugan där åren 1914-1959 kartografen Sven Lönborg, 
"Stora Hults första badgäst" kallad, bodde sommartid, skulle få namnet 
"Lönborgs väg". ( Bilaga 1) 
Enligt Institutet för Språk och Folkminnen 2015 bör namnet ha godkänts 
av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (numera nerlagt) 1981. 
När sedan kulturnämndens arbetsutskott 1981-07-30 och 
byggnadsnämnden 1981-09-21 behandlade frågan hade "vän av ordning" 
felaktigt ändrat namnet "Lönborg" till "Lönnborg". ( Bilaga 2+3) 
Alltsedan 1981 finns dock korrekt stavade vägskyltar längs vägen ifråga. 
( Bilaga 4 ) 
När lantmäteriet 2000-11 -07 gjorde omprövning av Stora Hults strands 
vägförening enligt anläggningslagen, (Dnr FMK 98 802), var vägnamnet 
"Lönborgs väg" korrekt. ( Bilaga 5 ) 
Någon gång efter år 2000 har Båstads kommun ändrat namnet till 
"Lönnborgs väg" i sin databas och idag finns det felaktiga vägnamnet på 
Båstadkartan och Turistkarta över Bjärehalvön och som en följd av detta 
på Hitta.se, Eniro .se och Google maps. ( Bilaga 6) 
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I april 2015 påtalade jag första gången den felaktiga stavningen av 
vägnamnet för kommunen. Varje gång jag har försökt få till stånd en 
ändring sedan dess hänvisar kommunen till protokollet från 1981-09-21 
(Bilaga 3) där den felaktiga stavningen finns. 
Åtgärd: Ändring snarast av vägnamnet till korrekta "Lön borgs väg" i 
kommunens databas. 

Vipevägen - Hövelvägen 
I juni 2015 meddelade jag kommunen att Vipevägen i Stora Hult felaktigt 
fått namnet Hövelvägen (samma namn som angränsande väg). 
Vägskylten är dock korrekt och har varit så sedan 1981. (Bilaga 7) 
Ägarna till fastigheten Vipevägen nr 6 påtalade även ovan nämnda 
felaktighet till kommunen den 29 juni 2015. (Bilaga 8) 
Läget idag (2015-10-06) är följande: 
På Båstadkartan finns varken Hövelvägen eller Vipevägen utsatt. 
På Turistkarta över Bjärehalvön är Vipevägen fortfarande döpt till 
Hövelvägen. 
På Eniros karta finns inte Hövelvägen och Vipevägen utsatta. På Hitta.se 
och Google Maps heter även Vipevägen Hövelvägen. (Bilaga 9) 
Åtgärd: Se till att Hövelvägen och Vipevägen återinförs på rätta platser på 
Båstadkartan och Turistkarta över Bjärehalvön. 

Stora Hultsvägen 
Enligt byggnadsnämndens protokoll 1981-09-21 beslutades att den större 
vägen ner mot havet i Stora Hult skulle få namnet Stora Hultsvägen. 
(Bilaga 3) 
så står det också helt korrekt på vägskyltarna sedan 1981. (Bilaga 10) 
På senare tid har av någon anledning kommunen ändrat namnet på vägen 
till Storahultsvägen. (Bilaga 6) Detta strider mot kommunens beslut från 
1981. 
Institutet för språk och folkminnen anser att det inte är lyckat att skriva 
ihop till ett enda långt namn. Dels blir det lite otympligt, dels mindre 
tydligt vad gäller namnets ursprung. Man rekommenderar att vägnamnet 
skrivs i två ord. 
Åtgärd: Ändra namnet till vad kommunen en gång beslutat ska gälla. 

Lilla Hultsvägen 
Lilla Hultsvägen (tidigare Grytehamnsvägen) fick sitt namn senare än 
1981 och stavades då i två ord analogt med Stora Hultsvägen. 
Vägskyltarna som sattes upp var också korrekta. Idag finns endast en av 
de ursprungliga skyltarna uppsatta längs vägen. (Bilaga 11) 
I samband med att alla vägar på landsbygden fick namn och nummer för 
ett antal år sedan ändrades vägnamnet till Lillahultsvägen, vilket också 
står på de nya skyltarna. (Bilaga 12) 
I detta sammanhang kan det vara på sin plats att erinra om 
"bestämmelser om god ortnamnssed": 
''Vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas. 
Detta innebär bl.a. att 
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-hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl 
-ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om 
inte hävdvunna stavningsformer talar för annat 
Åtgärd: Ändra namnet till "Lilla Hultsvägen" analogt med vad kommunen 
en gång beslutat om "Stora Hultsvägen" samt byta vägskylt. 

Mor Botildas väg 
För några år sedan förlängdes Mor Botildas väg österut. Den nya 
sträckningen har felaktigt angivits som Mor botildas väg på Båstadkartan. 
Den felaktiga skrivningen finns därmed även i Lantmäteriets databas och 
har fått till följd att Eniro har fel benämning på sin karta. ( Bilaga 13) 
Åtgärd: Korrigera namnet till Mor Botildas väg. 

Motivering av ändrade/ nya vägnamn 
Om det finns någon protokollförd motivering till varför vägnamnen 
Lönborgs väg, Stora Hultsvägen och Lilla Hultsvägen ändrats känner jag 
inte till. 
År 2004 ändrades vägnamnet Grytskärsvägen till Gryteskärsvägen. I 
protokoll från kultur- och fritidsnämndens gatunamnkommitte 2014- 11-08 
finns motiveringen angiven: 
"Gryteskär antas som officiell namnform istället för Grytskär, eftersom 
skäret fått sitt namn efter Grytehamn (hamnen = gryta = nedsänkning)." 
Detta är ett bra exempel på motivering i samband med ändring av 
vägnamn. 
Betydligt sämre exempel är motiveringarna för det nya vägnamnet 
Kamomillvägen. I protokoll från möte med ortnamnskommitten 2013-02-
13 nämns endast "Diskussion om växtnamn" och i minnesanteckningar 
2014-03- 10 från möte med samma kommitte ''Vidare har markägaren 
hört av sig och motsätter sig ett byte av vägnamn med hänvisning till 
praktiska skäl, vägskyltar är klara, men också till att Kamomillvägen är ett 
bra namn". (Det senare en mycket märklig motivering, då vägen inte är 
privat.) 
Åtgärd: I lu era i kommunens nya riktlinjer för vägnamn (som lär bli 
färdiga · slut t av 2015) krav på seriös motivering i samband med nya 
vägn när vägnamn ändras detta alltid motiveras i protokoll. 

L rs efeldt 
Mor Botildas väg 10 
26651 Vejbystrand 

Bilagor 1- 13. 
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Bilaga 1 till medborgarförslag 2015-10-06 

BÅST!\DS KOMMUN 

Kul turnärnndens 

2·; Ol2 

tunarmskommi tte 1981-02-11 2 

gäl er, undantag f8r Lervik, byggnadsplan 
fas 967-03-02. Från tora Hults strands vägförening 
har namnförslag nkommit. Med hänsyn till befintliga gatu
namn i Vejbystrand och i Båstads kommun diskuteras föl
jande namnf8rs ag I kommitten: 

Allmänningen, Bads igen, Betcsvägen, Ernst Wlgforss väg, 
Fäladsvägen, Gaml rdsvägen, Grytehamnsvägen, Gulmårsstigen, 
Hultavägen, Hällan, Idas väg, Lerviksvägen, Lila Hultsvä~1en 1 
Lönborgs väg, Mor Boti Idas väg, Poppelstlgen, Påskaliden, 
Sa törsvägen, Slänten, Stora Hultsvägen, Tre Rosors väg, 
Vindstigen och Vi 

Gatunamnskommitt6n beslutar 

att hos Dialekt- och ortAamnsarkivet i Lund efterh8ra 
om namnf8rs1ag med historisk anknytning till området. 
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Bilaga 2 till medborgarförslag 2015-10-06 

Ku1 ai·betsu kott 

; l t 

1 i 

ll.rbet suts ti I 1 kulturnämnden: 

1 u 
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Bilaga 3 till medborgarförslag 2015-10-06 

0,\ s IllD_S_ K01JMUN 5AMMANmnor:sr'll0f0((0P.P, 
S111111noottilda 1dnlurn lllocl 

llygg ··wd 5 n<lrn11dc11 I ')81 · ()') 2 1 10 

llyggnadsnii11111de11s arlH!l.~ulc.kott 1981-09 07 

Ku I tu rn:imnclcn 

/ / . ~-

lln § 330 
1\u § 259 

Dnr 405/81 

Betriiffande gatunamn inom Stora Hult s strand. 

Från kul turn:imnden hi.!r inkommit anhål Ian 0111 by(rnnads nämndcns 
bl fil 11 beträffande rubricer;ide en! igt kul turn;imnde11s proto
kol I av 1981 -08-18 § 86 (bi laga). 

/\rbeLsutskoltels förslag till byggnadsnämnden: 
l3yg91i,1dsniim11dcn bes I ut ar 

atl lastst:illil aviku lturnilmn<len före,-;lagna gatunilrnn 1110111 

Stora llults strand: /llJm:inningen, Badstigen, f1nst \~lg

forss v~g. Fäladsv5gcn, Gamlcg~rdsvägc1, Grytchanmsvägcn, 
G riis I yckcvägcn, Gu I rn;'\ revii9cn, llu I tavägcn, Hä I I iln, llövc 1-
viigcn, Idas viig, Lergr<Jvavi:igcn, Lerviksväger, L.ingabro
vägcn, Liinnborg · väg , flo r Bot i ldns väg, Nabbavägen, 
Pi 11 ilS väg, Poppe h l i gen, Pli !. ka liden, Sa I törs vägen, 
Scorn llul tsv:icicn, Tre Rosors v;ig, Torkcls v:ic3, VincJ-
s t i gen och V i pev:iqen. 

By991i..1dsn;i11111de11 bes I u til 1 

il l t bi f <1 I I il il r bl~ l s ut skot l c I s f(\ I s ) ,1\J , 

Ulri111<1,lrntl)'1ltuncl "' 

/,·,I 
./ 

. '. I . I 
I • 
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Bilaga 4 till medborgarförslag 2015-10-06 

Korrekt stavad vägskylt som markerar vägen idag 
och som funnits sedan 1981. 

Kartografen Sven Lönborg som 
gett namn åt vägen. 
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Bilaga 5 till medborgarförslag 2015-10-06 
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Omprövning av Storahnlts Strands viigförcning 
enligt anläggningsl11gen 

I Blslads kommun, Sk1nc lin 

-~~ 
förr'JUningslantmlllare 

F~nDllningcn lir registrerad 

Dntum:./.eqe.:-//.::lt?.7, ..... . 
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Uni;ollirlii: skola 1 :2000 · 
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Lönborgs väg korrekt stavad på 
Lantmäteriets kartskisss 2000-11-07. 
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Bilaga 6 till medborgarförslag 2015-10-06 

Lönborgs väg och Stora Hultsvägen är inte korrekt angivna på dessa 
kartor. 
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Bilaga 7 till medborgarförslag 2015-10-06 

Korrekt stavad vägskylt sedan 1981. 

Bilaga 8 till medborgarförslag 2015-10-06 
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Bilaga 10 till medborgarförslag 2015-10-06 

Korrekt stavad vägskylt sedan 1981. 

Bilaga 11 t ill medborgarförslag 2015-10-06 

Korrekt stavad vägskylt sedan 1981 

Bilaga 12 t ill medborgarförslag 2015-10-06 

Lillahultsv 
1'-124 

Nuvarande felaktig vägskylt 
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Bilaga 13 till medborgarförslag 2015-10-06 

Mor Botildas väg är inte korrekt angiven på dessa kartor. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 31  Dnr KS 001254/2015 - 200 

Rivning av Skogsbyns förskola i Förslöv 

 
Beskrivning av ärendet Skogsbyns förskola är stängs p.g.a. mikrobiell påväxt och att bygga en helt ny 6 

avdelnings förskola alternativt renovera och bygga till befintlig kostar ungefär 
lika mycket. För att komma vidare i processen måste ett beslut kring förskolan 
tas så drift samt hyra för lokaler som inte används tas bort från berörda 
verksamheter.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-12 

Protokollsutdrag UN 2016-01-19 
 
Yrkanden Ordförande Bo Wendt (BP) yrkar: 

1. Bifall till tjänstemannaförslaget 
2. Ärendet kompletteras med ekonomisk kalkyl till kommunstyrelsens 
sammanträde 

 
Propositionsordningar Ordförande Bo Wendt (BP) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

bifall för detsamma.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen: 

 

1. Befintliga lokaler för Skogsbyns förskola rivs snarast 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar också: 

2. Ärendet kompletteras med ekonomisk kalkyl till kommunstyrelsens 
sammanträde.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160215\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-02-12 
Handläggare: Mia Lindell 
Dnr: KS 001254/2015 – 200 
Till: Kommunstyrelsen 
 
 

Samråd har skett med: 
Båstadhem och Birgitte Dahlin 
 

Rivning Skogsbyns förskola i Förslöv 
 

Sammanfattning av ärendet 
Skogsbyns förskola är stängs p.g.a. mikrobiell påväxt och att bygga en helt ny 6 avdelnings för-
skola alternativt renovera och bygga till befintlig kostar ungefär lika mycket. För att komma 
vidare i processen måste ett beslut kring förskolan tas så drift samt hyra för lokaler som inte 
används tas bort från berörda verksamheter.  
 
Bakgrund 
Skogsbyns förskola är stängd p.g.a. fukt och mikrobiell påväxt framförallt i taket i den ena 
byggnaden. En skadeutredning utfördes av AK-konsult, dnr KS 563/14-600. Skadorna var så 
pass omfattande att det ansågs hälsovådligt att verksamheten skulle fortsätta använda lokaler-
na och samtliga barn flyttades till en helt annan förskola som byggdes upp i modulform under 
sommaren/hösten. Nu under januari -16 har förskolan kompletterats med ytterligare en för-
skolemodul till de 5 avdelningar som tidigare fanns. Detta innebär att vi behöver bygga en för-
skola innehållande 6 avdelningar och inte 5 som har diskuterats sedan tidigare. 
 
Aktuellt 
Skogsbyns gamla förskola som är stängd inrymmer idag endast 3 avdelningar och resonemang 
kring renovering samt tillbyggnad av befintlig byggnad alternativt rivning av befintliga bygg-
nader med en helt ny förskola har gjorts och kostnaderna blir ungefär desamma. Det pågår nu 
en utredning kring samlokalisering av ett vårdboende och en förskola i samma byggnad för att 
få samvinster i exempelvis lokalutnyttjande, kök, matsal samt personalrum i Förslöv. Det alter-
nativet som gruppen diskuterar nu är att förlägga detta på samma fastighet, Förslöv 4:101 som 
inrymmer både skola och förskola idag då här finns en detaljplan som tillåter detta. Oavsett om 
detta alternativ blir verklighet eller om vi bygger dessa tvåobjekt separat så behöver vi ta bort 
befintliga byggnader som står tomma idag då driften fortfarande kostar pengar samt verksam-
heten betalar hyra för lokaler som inte nyttjas. Rivningskostnaden täcks av pengar avsatta i 
budget 2016 för byggnation av ny förskola. 
 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Befintliga lokaler för Skogsbyns förskola rivs snarast.  
 
 
 
Båstad 2016-02-12 
 
Mia Lindell  
Projektingenjör, Teknik och Service 
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BASTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN§ 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

Dnr UN 000025/2016 - 200 

Sida 

15av16 

Skrivelse till kommunstyrelsen angående rivning av Skogsbyns 
lokaler 

Beskrivning av ärendet Utbildningsförvaltningen uppdras att förbereda en skrivelse till 
kommunstyrelsen angående rivning av Skogs byns lokaler. 

Yrkanden Ordförande Helena Strid (BP) yrkar uppdra utbildningsförvaltningen att 
förbereda en skrivelse till kommunstyrelsen angående rivning av Skogs byns 
lokaler. 

Propositionsordningar Ordförande Helena Strid (BP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner bifall för detsamma. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. uppdra utbildningsförvaltningen att förbereda en skrivelse till 
kommunstyrelsen angående rivning av Skogs byns lokaler. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

c;___ ~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2016-02-16 7 av17 

UN § 19 Dnr UN 000025/2016 - 200 

Skrivelse till kommunstyrelsen angående rivning av Skogsbyns 
lokaler 

Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden önskar att kommunstyrelsen initierar rivning av 
Skogs byns förskola med syftet att snarast komma igång med byggnation av en 
ny förskola. Modulförskolan fungerar för barn och personal men är en dyr 
lösning som bör vara så kortsiktig som möjlig. 

Yrkanden Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Propositionsordningar Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner bifall för detsamma. 

Beslut Utbildningsnämnden beslutar uppmana kommunstyrelsen att snarast ta beslut 
om rivning av Skogsbyns förskola. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 30  Dnr KS 000214/2016 - 200 

Arrende Örebäcksvallen 

 
Beskrivning av ärendet Båstads GIF har under många decennier bedrivit del av sina 

föreningsverksamheter på fastigheten Örebäcksvallen 2 som ägs av Båstads 
kommun. Som grund för detta har det för fastigheten ingåtts flera arrendeavtal 
mellan Båstads kommun och Båstads GIF. Det senaste arrendeavtalet som 
sträckte sig över två år har löpt ut och det föreligger därmed behov att upprätta 
ett nytt arrendeavtal.  

 
Underlag till beslutet Bilaga 1. Förslag på arrendeavtal 

Bilaga 2. Karta över området 
 
Yrkanden Tjänstgörande ersättare Thomas Andersson (L) yrkar, med instämmande av 

tjänstgörande ersättare Kerstin Gustafsson (M), 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. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommunchefen ges i 

uppdrag att teckna bilagt arrendeavtal, avseende Örebäcksvallen 2, med 
Båstads GIF.  

 
 

 

213

213



 Tjänsteskrivelse  
 

160210\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-02-12 
Handläggare: Sven-Inge Granlund 
Dnr: KS 000214/2016 – 200 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Båstads Gif 
Teknik och service 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag på arrendeavtal 
Bialga 2. Karta över området  
 

Samråd har skett med: 
Kommunjurist Carl-Magnus Billström 
Samhällsbyggnad 
Båstads Gif 
 

 
Arrende Örebäcksvallen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads GIF har under många decennier bedrivit del av sina föreningsverksamheter på fastig-
heten Örebäcksvallen 2 som ägs av Båstads kommun. Som grund för detta har det för fastighet-
en ingåtts flera arrendeavtal mellan Båstads kommun och Båstads GIF. Det senaste arrendeav-
talet som sträckte sig över två år har löpt ut och det föreligger därmed behov att upprätta ett 
nytt arrendeavtal.   
 
Bakgrund 
Det senast gällande arrendeavtalet mellan Båstads GIF och Båstads kommun avseende fastig-
heten Örebäcksvallen 2 löpte ut 2015-12-31. Det föreligger därmed behov om att teckna ett 
nytt avtal mellan parterna för avsedd fastighet.  
 
Aktuellt 
Förslag på nytt arrendeavtal biläggs denna tjänsteskrivelse. I föreliggande avtalsförslag finns 
två paragrafer viktiga att nämna lite extra. Den ena är arrendetiden som anpassas till arrende-
avtal för Riddarsporren 9 m.fl. och sträcker sig därmed över 21 år. Arrendeavtal längre än 5 år 
beslutas av kommunstyrelsen. Den andra paragrafen som är viktig att nämna är den avsikts-
förklaring om att området ska vara tillgängligt för allmänhet då föreningen inte bedriver verk-
samhet samt att utvecklingen av området ska ske i nära samverkan mellan föreningen och 
kommunen.  
 

Övervägande/framtid 
Det får anses mycket viktigt för Båstads GIF att ha ett långt arrendeavtal då det är nödvändigt 
för att skapa goda förutsättningar för föreningen att utveckla sin verksamhet, inte minst ur ett 
finansieringsperspektiv. När och om föreningen söker medfinansiering hos stiftelser, fonder 
eller annan finansiär ställer dessa krav på att föreningen har långtidsarrende.  
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2 (2) 

 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommunchefen ges i uppdrag att teckna 
bilagt arrendeavtal, avseende Örebäcksvallen 2, med Båstads GIF.   
 
 
 
Båstad 2016-02-12 
 
 
Sven-Inge Granlund  
Mark- och fritidschef 
Teknik och service 
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1 (4) 

 
 
 
2016-02-12 

ARRENDEAVTAL 
 

Upplåtare  § 1 
Arrendator 
Arrendeställe UPPLÅTARE 
  Båstads kommun 212000-0944 
  Kommunstyrelsen 
  269 80 BÅSTAD 
  0431 – 770 00 
 
  ARRENDATOR 
  Båstad GIF 839400-2797 
  Örebäcksvallen 
  269 31 BÅSTAD 
  0722 – 53 11 91 
 
  ARRENDESTÄLLE 
  Det på kartbilaga med röd linje markerat 
  inramat område på fastigheten Örebäcksvallen 2 
 
Ändamål  § 2 
  Det upplåtna området ska användas för arrendatorns verksamheter.  
  Med verksamheter avses lek och motion, bollsporter och friidrott  
  samt arrangemang och service kring verksamheternas utövande. 
  Det upplåtna området får inte användas för annat ändamål än för  
  vad som avses i gällande detaljplan. 

Under tid då arrendatorn ej bedriver verksamhet ska ytorna (ej loka-
ler) vara tillgängliga för allmänheten, se mer under § 17.    

 
Arrendetid  § 3 

Arrendetiden är 21 år räknat från 2016-01-01. Arrendetiden är an-
passad till avtalstiden för befintligt anläggningsarrende mellan par-
terna avseende fastigheterna Riddarsporren och del av Nejlikan 2. 
Detta avtal upphör automatiskt att gälla vid arrendetidens slut. 

 
Indirekt   
besittningsskydd § 4  
  Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd.  

Bestämmelserna i 11 kap. 5-6 a §§ jordabalken, om rätt till ersättning 
för arrendatorn med anledning av arrendets upphörande, 
gäller alltså inte för detta avtal. 
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 2 (4) 

 
Arrendeavgift § 5 
  Arrendeavgiften är 7000 kr för varje arrendeår. Avgiften ska 

betalas i förskott senast den 1 januari varje arrendeår. För 2016 ska 
arrendeavgiften erläggas senast 30 dagar efter detta avtals under-
tecknande. Arrendeavgiften är anpassad till förhållandet att arrenda-
torn har skötselansvar enl. § 13 samt att området göras tillgängligt för 
allmänhet enl. § 17. 

 
Index  § 6 
  Arrendeavgiften är anpassad till konsumentprisindextalet 
  (totalindex) för oktober månad 2015 (indextal 314,29) som är bas- 
  månad. Jämförelse sker med index för oktober månad året före 
  prisjustering träder ikraft och avrundas till närmsta hundrakrona.  

Första prisjustering sker den 1 januari 2017. Prisjustering ska ej med-
föra sänkning av arrendeavgift mot föregående år. 

 
Särskilda avgifter § 7 
  Arrendatorn erlägger samtliga brukningsavgifter för el, vatten och  
  avlopp samt svarar för renhållnings- och andra liknande avgifter 
  som hänför sig till arrendatorns verksamhet på arrendestället. 
 
Oförutsedda kostnader §8 

Om myndighet ålägger upplåtaren att vidta åtgärder inom arrendeom-
rådet och åtgärderna föranleds av arrendatorns nyttjande äger upplå-
taren, genom höjning av arrendeavgiften, rätt att ta ut så stor del som 
kostnaderna som belöper arrendeområdet. Skulle efter avtalets teck-
nande oförutsedda kostadsökningar uppkomma för arrendeområdet, 
på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten gäl-
lande skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller 
myndighet kan komma att besluta, skall arrendatorn betala ersättning 
till upplåtaren för på arrendeområdet belöpande andel av kostnads-
ökningen genom höjning av arrendeavgiften. 

 
Förbud mot överlåtelse § 9 
  Arrendatorn får inte överlåta arrenderätten utan skriftligt medgiv- 
  ande från upplåtaren. Förbehållet gäller, enligt 11 kap 7 § jorda- 
  balken, inte när överlåtelsen sker genom exekutiv försäljning eller 
  i arrendatorns konkurs. 
 
Förbud mot upplåtelse  
i andra hand m m § 10 
  Arrendatorn får inte utan upplåtarens skriftliga samtycke upplåta 
  nyttjanderätt till någon del av arrendestället med undantag av det 
  som sägs i § 2. 
 
Arrendeställets skick § 11 
  Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdesdagen. 
  Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället i ett vårdat skick. 
  Före tillträdesdagen ska parterna gemensamt hålla syn på anläggning- 
  ar inom arrendestället. Protokoll över anläggningarnas skick ska 
  upprättas. Liknande syn ska hållas vid avträde. 
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 3 (4) 

Anläggningar m m § 12  
  Arrendatorn får inte utan upplåtarens skriftliga samtycke på arrende- 

stället uppföra byggnader eller anläggningar. Samtycke innefattar ing-
en befrielse, för arrendatorn, från skyldigheter att söka bygglov och 
andra erforderliga tillstånd.  

 
Skötsel och underhåll § 13 
  Arrendatorn ansvarar för all skötsel och underhåll av samtliga anlägg- 
  ningar och därtill hörande kostnader inom arrendestället. 
 
Inskrivningsförbud § 14 
  Arrenderätten får inte inskrivas. 
 
Parkering  § 15 
  Arrendatorn äger rätt att bedriva parkeringsövervakning under  

avtalstiden på parkeringen norr om gräsplanen. Dock ska reglering av 
parkeringsytan göras i samråd med trafikingenjör hos Båstads kom-
mun, som slutligen beslutar om regleringens omfattning. 

 
Vattentäkt  § 16 
  Upplåtaren ska för tillsyn och underhåll av vattenverk äga rätt till 
  lämplig tillfartsväg över den upplåtna marken. Vidare ska upplåt- 

aren äga tillträde på den upplåtna marken för tillsyn, underhåll och 
förnyelse av vatten- och avloppsledningar. Vid sådant arbete, påkallat 
av upplåtaren, har upplåtaren fullt återställningsansvar för marken. 

 
Avsiktsförklaring och   
övriga villkor § 17 

Området är av upplåtaren utpekat som ett centralt område för cent-
rumutvecklingen av Båstads tätort. Området bedöms, utöver för mot-
ion och idrott, även kunna bli värdefullt som rekreations- och grön-
område. Parternas gemensamma avsikt är att området i möjligaste 
mån öppnas upp och görs tillgängligt för allmänhet och andra under 
tid arrendatorn ej bedriver verksamhet. Ytterligare en mellan parter-
na gemensam avsikt är att utvecklingen av området ska ske i nära 
samarbete mellan parterna samt att nya anläggningar inom området 
även görs tillgängliga för allmänhet. Exempel på nya anläggningar kan 
vara multisportarena, grillplats, lekplats, promenadstråk etc. Arrenda-
torn äger dock rätt att utestänga allmänhet ifrån nödvän-
diga/tillräckliga delar av området vid arrangemang, tävlingar eller om 
det bedöms nödvändigt vid anläggnings- och reparationsarbete. Vi-
dare tillåts arrendatorn utestänga allmänhet från delar av området 
(dagens A-plan) vid dåliga mark- och väderförhållanden då risk för sli-
tage och skador bedöms extra stor. 
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 4 (4) 

Godkännande av  
Lånehandlingar § 18 
  I det fall arrendatorn önskar belåna byggnader och andra investering- 
  ar på arrendestället och banken kräver ett godkännande från upp- 
  låtaren för att bevilja kredit, ska upplåtaren positivt behandla en 
  sådan begäran om godkännande. Ett sådant godkännande innebär 
  dock inget åtagande från upplåtarens sida. 
 
Tvist  § 19 
  Tvist på grund av detta avtal ska avgöras av skiljenämnd enligt lagen 
  om skiljemän. Länets arrendenämnd ska vara skiljenämnd. 
 
Kontraktsexemplar § 20 
  Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka upp- 
  låtaren och arrendatorn tagit var sitt. 
 
 
 
Båstad…………………………………………………….. 
 
 
För Båstads kommun 
 
 
 
……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
Bo Wendt    Katarina Pelin 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
 
 
 
För Båstad GIF 
 
 
 
………………………………………………………………  
Johan Zetterberg     
Föreningens ordförande   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-02-24 1 av 1 

 

 

KS § 32  Dnr KS 000224/2016 - 500 

Avfallstaxa 2016 

 
Beskrivning av ärendet NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskan är att nya taxan ska gälla 

från och med första april 2016.  
 
Underlag till beslutet Bilaga 1. Taxa 2016 - folder Båstad, NSR  

Bilaga 2. Taxa 2016 - PM förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR 
 
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 föreslå 

kommunfullmäktige: 
 
1. Anta avfallstaxa 2016 från NSR. 
2. Taxan ska gälla from 2016-04-01.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160211\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-02-09 
Handläggare: Fredrik Jönsson 
Dnr: KS 000224/2016 – 500 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
NSR 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Taxa 2016 – folder Båstad, NSR  
Bilaga 2. Taxa 2016 – PM förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR   
 

Samråd har skett med: 
"[Skriv text här]" 
 

 
Avfallstaxa 2016 
 

Sammanfattning av ärendet 
NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskan är att nya taxan ska gälla från och med 
första april 2016.   
 
Bakgrund 
NSRs styrelse har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2016. Bifogat till tjänsteskri-
velsen finns både förslaget till taxa 2016 samt ett PM från NSR som tar upp de större föränd-
ringarna mot tidigare taxa. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
1. Anta avfallstaxa 2016 från NSR. 
 
2. Taxan ska gälla from 2016-04-01.   
 
 
 
Båstad 2016-02-09 
 
 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 
Teknik och service 
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Båstads kommun 

Avfallstaxa 2016 
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

Samtliga priser är inklusive moms 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-XX-XX 
Gäller fr.o.m 2016-04-01 

Slutförslag 2015-11-13 

8N!ill~ 
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Förord 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för lå ngsiktig planering och upphandling av avfallstjänster 
i Båstads kommun. NSR föreslår taxesättning som beslutas av kommunfullmäktige. Verksamheten finansieras 
helt av taxeintäkter från avfallskollektivet (våra kunder). Skattefinansiering förekommer inte. 
Avfallshanteringen regleras av Miljöbalken och Avfal lsförordningen som gäller i hela landet. I Båstads kommuns 
Renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfa llshanteringen. 

Allmänna bestämmelser 

Allmänt 
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat med stöd av 27 kap. 4§ Miljöbalken. 
Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfa ll som utförs genom 
kommunens försorg. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfalls
hantering stimuleras. 

Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 
NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Båstads kommun. 
För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar 
utfärdade med stöd av Miljöbalken samt Båstads kommuns Renhållningsordning som du hittar på www.nsr.se 

Ansva r för avfallsbehållare 
Avfallsbehå llare ägs och t illhan dahå lles av NSR AB som också står för normalt sli tage. 
Vid skadegörelse, vå rdslöshet eller om behållare försvin ner stå r abonnenten fö r reparation eller ersätta nde. 

Avfal1staxa Båstad 2016 
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Definitioner 

Grundavgift - Årlig avgift som ska täcka kostnader för drift av återvinningscentral samt behandling av avfall 
som lämnas på återvinningscentralen, insamling och behandling av grovavfall, farligt avfall och batterier samt 
kostnader för kundservice, avfallsplanering, utveckling och information. 

Rörlig avgift -Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och behandling av hushållsavfallet. Nivån på 
den rörliga avgiften avgörs av abonnentens val av behållarstorlek, tömningsintervall mm. 

Återvinningspremie - Premie som återbetalas till abonnenter som väljer abonnemang med fyrfackskärl. 

Premiens storlek är beroende av de intäkter NSR får in vid försäljning av insamlat material. 

Villahushåll - Boende i en- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade 
som småhus. t1 taA'I faltigAete r fär fr i t i Efs~ee A cle . 

Fritidshus - Fastighet som utnyttjas för fritidsändamål. eeA sem iAte Aar Beheu ae hämtAiAg aw ac'fa ll et åre t nrn t. 

Flerfamiljshus - Bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Verksamheter -Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, kontor, hotell, båtklubbar mm 
som inte är avsedda för boende. 

Abonnemang - Regelbunden hämtning med bestämt intervall. 

ni/äggstjänster - Tjänster för att göra din avfallshantering mer bekväm. 

Budning - Beställning vid varje enskild hämtning. 

Extratömning/l1 ämtning - Tömni ng/ hämtning beställd av abonnenten utöver ordinarie töm ni ngar/ hämtninga r. 
Avgift betalas pe r tömning/hämtning. 

Bomköming - Debiteras då planerad töm ning av brunn ej kan utföras på grund av hin der som entreprenöre n ej råder över. 

I övrigt gäller samma definitioner som anges i Båstads kommuns Renhållningsordning. 

Betalningskyldighet och betalningsmottagare 
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. 
Avgiften ska betalas till NSR. 

Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig 
vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. 

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till NSR. 

Dröjsmålsränta 
Debiteras enligt §6 i Räntelagen (1975:635) 

Moms 
Alla priser i Avfallstaxan är angivna inklusive lagstadgad moms. 

Särskilda avgifter 
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 
väsentligt awiker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse 
besluta om tillfälliga avgifter baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten. 

Tolkningsföreträde 
Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande Avfallstaxan. 

Avfallstaxa Båstad 2016 
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Grundavgifter 
Gr•Aåa,gift eetalas ao alla 'oillaA•shåll, ået ,ill säga lastigAetsäga re "'eå s"'å " "" .il laF, Faå h•s aek ~aFA•s 
fär permaReRtBeenåe eEl-l fritiåsl3eeA9e. 
Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Unda ntag görs för fastigheter där inge n verksa mhet 

sker och som dessutom betraktas som obeboliga. 

Grundavgiften finansierar kostnader för planering, utveckling, information, administration 1 kundservice, 

fakturering, återvinningscentraler samt insamling och beha ndling av kylmöbler, farligt avfa ll , småbatterier och 

grovavfa ll. 

I abonnema nget fö r villahushå ll ingår hämtning av fa rligt avfa ll (röda boxen), g rovavfall och beroende 
på abonnemang, mjukplas t vid fastigheten max 6 gånger/å r efte r budning. Fö r grovavfall gä ll er max 5 kollin/ti ll fä ll e . 

Grovavfall, far ligt avfall och mjukplast kan även lämnas på återvinningscentra l. 

Gru ndavgift för fl erfamiljsh us och verksamheter är inkluderad i den rörliga avgiften. 

Hämtning av grovavfall, farligt avfa ll och mjukplas t ingå r inte i gru ndavgiften för fl erfamiljshus och verksamheter. 

Grundavglft Kr/år 
Vi ll ahushå ll, permanentboe nde 800 kr 
Vill ahushå ll, fr itidsboende 740 kr 
Fl erfamiljshus, per lägenhet •) 

Verksa mhet, per hämtställe ·1 
Uppehåll 420 kr 

Befrielse 420 kr 

• ) Ingå r i den rörliga avgifte n. 

Avgifter vid Undantag enligt Renhållningsordningen 
Läs mer i Båstads kommuns Ren håll ningsordning som du hittar på WVJw.nsr.se 

Gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats 
När två eller flera fastigheter har gemensamma avfa llsbehållare betalar varje hushåll grundavgift . Den rörliga avgiften 

debiteras på den av fas tighetsinnehavarna som har abon nema nget. Fastighetsinnehavarna sköter sjä lv den ekonom iska 

ersättningen sinsemellan . 

Ansöka n om gemensa mma avfa llsbehållare eller uppstä llningsplats görs hos kommunen. 

Uppehåll 
Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av hushåll savfall debiteras endast grundavgift. 

Ansökan om uppehåll görs hos komm unen. 

Befrielse 
Vid befrie lse från hämtning av hushåll savfa ll debiteras endast grundavgift. 

Ansökan om befrielse görs hos kommunen. 

Förlängt hämtningsintervall 

Läs mer i Båstads komm uns Renhå llningsordning som du hittar på www.nsr.se 

Avfallstaxa Båstad 2016 
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Abonnemang för villahushåll 
Permanentboende är den som är folkbokförd på fas tigheten. 

Frit idsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 
Fritidsboende kan även vä lja bland abonnemang för permanen tboende. 

M atavfalls påsar av papper ingår i abonnemang med insamling av matavfall. 

Vill man ha fler matavfa llspåsar klämmer man en tom matavfa llspåse i Kä rl 1 och får då en bunt matavfa llspåsar när 

kärlet med matavfall töms nästa gång. Fler påsar ka n hämtas på Återvinningscentralen. 

6ter•iRAingspremie IRtällter fär insarfllaele färf3aelmiRgar eeh tielRiAgar tillgoelerälERas h1:.1ReJer meei f\rfael(slcärl i term 
av eR åter.iARiRgs13reFAie seA'1 Brasa. fråA falttl:1raR . PremieAs sterlelE aRges i taBellerna 1'f1eel a.gik fär 
lc1:rneler seR~ Aaft aBeR A en=ia1~g l:IFH:ler he la året. 

Fyrfackskärl 
NSR t ill handahåller två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner. 

Kärl 1: 
Restavfall och matavfall i kär let. 
Hårdplast- och metallförpackningar i insatsen . 

Plastsä ck: Mjukplastförpackningar 

Abonnemang för permanentboende 

Tömningar per år 
Behållarstorlek Kärl 1 I Kärl 2 

370+370 I kä rl 26 I 13 
240+240 I kär l 26 I 13 

370+370 I kärl 26 26 
240+240 I kärl 26 26 

Abonnemang för fritids boende 

Tömningar per år • 

Behållarstorlek Kärl 1 I Kärl 2 
370+370 I kärl 19 I 10 
240+ 240 I kär l 19 I 10 

370+370 I kärl 19 19 

240+240 I kär l 19 19 

Kärl 2: 
Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. 
Förpackninga r av fä rgat och ofärgat glas i insatsen. 

Grund- Rörlig Återvinnings-
avgift avgift premie 

800 kr 2 000 kr -67 kr 

800 kr 1480 kr -67 kr 

800 kr 2 300 kr -67 kr 

800 kr 1 780 kr -67 kr 

Grund- Rörlig Återvinnings-
avgift avgift oremle 
740 kr 1 550 kr -17 kr 

740 kr 1100 kr -17 kr 

740 kr 1 785 kr -17 kr 

740 kr 1330 kr -17 kr 
• Kärlen töms varanna n vecka under vecka 14-39 och var fj ärde vecka under resten av året, vecka 40-13. (19 tömn/år) 

Total 

avgift/år 
2 733 kr 

2 213 kr 

3 033 kr 
2 513 kr 

Total 

avgift/år 
2 273 kr 
1 823 kr 

2 508 kr 

2 053 kr 

Al ternativt töms kärl 2 va r fjärde vecka under vecka 14· 39 och var åttonde vecka under resten av året, vecka 40·13. {10 tömn/år) 

Hämtning av grovavfall, mjukplast och farligt avfall - Sidan 9 

Sommartömning - Kärl med ma tavfall. Sidan 8 

Avfallstaxa Båstad 2016 
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Tvåfackskärl 
NSR tillhandahåller ett två fackskärl med plats för matavfa ll och restavfal l. 
Förpackningar och tidningar måste du själv köra till Återvinningsstation eller Återvinningscentral. 

Abonnemang för permanentboende 

Tömningar Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek per år avgift avgift premie avgift/år 
370 I två fackskärl 26 800 kr 2 300 kr O kr 3 100 kr 
240 I tvåfackskärl 26 800 kr 1 780 kr O kr 2 580 kr 

I 370 I tvåfackskärl • 52 800 kr 4 550 kr 0 kr 5 350 kr 
• Nytecknas ej 

Abonnemang för fritidsboende 

Tömningar Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek oer år * avgift aveift premie aveift/år 
370 I tvåfackskärl 19 740 kr 1 830 kr o kr 2 570 kr 
240 I tvåfackskärl 19 740 kr 1330 kr 0 kr 2 070 kr 
* Karlet toms varannan vecka under vecka 14-39 och va r fjärde vecka under resten av året. 

Hämtning av grovavfa ll, mjukplast och farlig t avfall - Sidan 9 

Övriga abonnemang 
NSR tillhandahåller olika abonnemang för enbart restavfall till villahushåll. 

Kompletteringskärl - För villahushåll där det uppstår mycket restavfall , exempelvis stora mängder blöjor, kan 

abonnemang tecknas i kombination med fyrfacks- eller tvåfackskärl. För extrakärlet betalas ingen grundavgift. 

Hemkomposterare - Dessa abonnemang erbjuds bara om allt matavfall hemkomposteras och detta är beviljat 
av kommunen. Du måste själv lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstation eller 
återvinningscentral. 

Specialdispens - Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang 

för blandat hushållsavfall. För att få teckna abonnemanget krävs intyg på att man inte kan sortera sitt avfall från 

Vårdcentral eller liknande. Ansökan görs hos NSR AB, avd Kommun & Hushåll. Beviljas för max 2 år i t aget. 

Tömningar Grund- Rörlig 
Abonnemang Behållare per år avgift avgift 
Komplettering 190 I kärl 19. O kr 1 725 kr 

190 I kärl 26 0 kr 1 725 kr 
240 I kärl 26 O kr 2 180 kr 
370 I kärl 26 0 kr 2 490 kr 

Hemkompost • 190 I kärl 13. 800 kr 700 kr 

190 I kärl 4• 800 kr 190 kr 
140 I kärl 4• 800 kr 190 kr 

Specialdispens 190 I kärl 19. 740 kr 1 330 kr 
190 I kärl 26 800 kr 1 725 kr 
240 I kärl 26 800 kr 2 180 kr 
370 I kärl 26 800 kr 2 490 kr 

•Dessa abonnemang kan teckas av fnt1dsboende. Grundavg1ft 740 kr/år. 

Hämtning av grovavfall och farligt avfall - Sidan 9 

Sommartömning - l<ärl med matavfall 
Tömning va rje vecka under perioden vecka 24·35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar. 

Sommartö1nning 
Kä rl med matavfall 

Tömningar per 

år 

6 

Total 

avgift/år 

500 kr 

Avfallstaxa Båstad 2016 
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Återvinnings-
premie 

0 kr 
O kr 

0 kr 
O kr 

0 kr 

0 kr 
0 kr 

0 kr 

O kr 
Okr 

0 kr 

Total 

avgift/år 
1 725 kr 
1 725 kr 

2 180 kr 
2 490 kr 

1 500 kr 

990 kr 
990 kr 

2 070 kr 

2 525 kr 
2 980 kr 

3 290 kr 

2015 
Permanent 

625 kr 

150 kr 
150 kr 
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Dragväg - Villahushåll 
Kärlen ska normalt placeras 0-2 meter från tomtgräns invid godkänd farbar väg senast kl 06.00 på tömningsdagen, eller 
på annan plats som NSR anvisar. För att få kärlen hämtade och lämnade inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. 

Avståndet räknas som enkel väg från tomtgränsen fram till kärlen. Dragväg är en extratjänst som kan bestä llas genom 
NSR:s kundservice. 

Vägen mel lan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon lutning. 
Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 
Läs mer i Båstads Renhållningsordning på www.nsr.se 

Av arbetsmiljöskä l nytecknas inte dragväg som överstiger 50 meter. Dragväg erbjuds inte för trädgårdskärl. 

I Avgift per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 10,00 kr 

Antal tömningar per år 

Dral!Väg 4 6 13 19 26 
0-2 m O kr o kr o kr O kr o kr 

3-lOm 40 kr 60 kr 130 kr 190 kr 260 kr 
11-20 m 80 kr 120 kr 260 kr 380 kr 520 kr 
21-30 m 120 kr 180 kr 390 kr S70 kr 780 kr 
31-40 m 160 kr 240 kr 520 kr 760 kr 1 040 kr 
41-50 m 200 kr 300 kr 650 kr 950 kr · 1300 kr 

Grovavfall - Villahushåll 
Sorterat grovavfall kan av enskilda hushåll lämnas avgiftsfritt på återvinningscentral. 

I grundavgi ften för villahushå ll ingår att grovavfall hämtas 6 gånger per år, max 5 kollin per gång. 
Hämtning sker vid tomtgräns mot fa rbar väg. Grovavfall hämtas som separata och oemballerade kollin. 

Fler hämtninga r av grovavfa ll kan beställas mot en särskild avgift. 

Läs mer under Tilläggsavgifter oc h andra avgifter - Sidan 16 

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice . 

Mj ukplastförpackningar och farli gt avfall 
I villaabonnemang med fyrfackskärl ingår att få hämtat mjukplastförpackningar 6 gånger per år 

samt hämtning av farligt avfall i röd box 6 gånger per år. 

Hämtning av mjukplast och farligt avfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Abonnemang för trädgårdsavfall - Sidan 15 

Tiiiäggsavgifter och andra avgifter - Sidan 16 
Slamtömning - Sidan 19 

Avfallstaxa Båstad 2016 
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o kr 

290 kr 
580 kr 

870 kr 
1160 kr 

1450 kr 

38 39 52 
o kr O kr O kr 

380 kr 390 kr 520 kr 
760 kr 780 kr 1 040 kr 

1140 kr 1170 kr 1 560 kr 

1520 kr 1 560 kr 2 080 kr 
1900 kr 1 950 kr 2 600 kr 
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Abonnemang för flerfamiljshus och verksamheter 

Matavfall 
100 st 9- liters matavfallspåsar/hushåll och år ingår i flerfamiljshusens abonnemang för matavfall. 
I verksamheternas abonnemang ingår 100 st 9-liters matavfallspåsar per år och matavfallskärl. 
Matavfallspåsar kan hämtas på Återvinningscentralen . 
Utkörning kan beställas mot avgift, 450 kr per tillfälle. Kontakta NSR:s kundservice för att boka utkörning. 

Tömningar 

Behållarstorlek per år Total avgift/år 
140 I kärl (Verksamheter) 26 1360 kr 

52 2 720 kr 
190 I kärl (Flerfamiljshus) 26 1845 kr 

52 3 695 kr 

Markbehållare, 1 kbm • 52 10 000 kr 

Matavfallstank 0-5 kbm •• 915 kr/tömning 
• Konta kta NSR för information om lyftanordning. 

Ev. insatssäckar för markbehållare ingår inte i abonnemanget. 
• • NSR ansvarar för tömning av matavfallstankar vid verksa mheter som ger upphov till hushå11savfall, 

t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning beställs hos NSR:s kundservice. 
Behandlingsavgift 275 kr/ ton tillkommer. 

Sommartömning - Kärl med matavfa ll 

NYHET 

Tömning av matavfallskärl varje vecka under perioden vecka 24-35, totalt 6 gånger extra utöver ordina rie tömningar. 

Sommartömning 
Kärl med matavfall 

Restavfall 

Behållarstorlek 

190 I kärl 

370 I kärl 

660 I kärl 

1000 I kärl• 

Markbehållare, 3 kbm •• 

Markbehållare, 5 kbm •• 

160 I säck••• 

Container - Se sidan 13 

Tömningar per 
år 
6 

Total 

avgift/år 
500 kr 

Tömningar 

per år 
26 

52 
26 

52 
26 

52 
26 

52 

26 
52 

26 
52 

26 
52 

Total avgift/år 
1635 kr 

3 270 kr 
2 795 kr 

5 585 kr 
3 735 kr 

7 470 kr 
5 340 kr 

10 680 kr 
15 000 kr 

30 000 kr 
25 000 kr 

SO 000 kr 
2 750 kr 

4 500 kr 

• Endast då karle t star 1 omedelbar na rhet t ill renha lln1ngsfordonets uppstallningsplats. 

•• Kontakta NSR för information om lyftanordning. 
Ev. insa tssäckar för markbehållare ingår inte i abonnemanget. 

•• • Nytecknas ej. Säckhantering ska fa sas ut under 2016 av arbetsmiljöskäl. 

Sommartömning - Kärl med restavfa ll 
Töm ning varje vecka under perioden vecka 24-35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömninga r. 
Avser 190- och 370-li ters kärl. 

Sommartömning 
Kärl med restavfall 

Tömningar per 

år 

6 

Total 

avgift/år 
600 kr 

Avfallsta)(a Båstad 2016 

11 

NYHET 
NYHET 
NYHET 
NYHET 
NYHET 
NYHET 2015 

1 675 kr 
3 350 kr 
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Fyrfackskärl - för mindre flerfamiljshus och verksamheter 
NSR tillhandahåller två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner. Man får ha max 3 uppsättningar per hämtställe. 

100 st 9-liters matavfa llspåsar/ hushå ll och år ingår i flerfami ljshusens abonnemang. 
I verksamheternas abonnemang ingår 100 st 9·1iters matavfallspåsa r per år och kä rluppsättning. 
Matavfallspåsar kan hämtas på Återvinningscentra1en. 
Utkörning kan beställas mot avgift, 450 kr per til lfälle . Kontakta NSR:s kundservice för att boka utkörning. 

Hämtning av grovavfa ll och mjukplast ingår inte i abonnemanget. 

Kärl 1: Kärl 2: 

Restavfall och matavfall i kärlet. 
Hårdplast- och metallförpackningar i insatsen. 

Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. 
Förpackningar av färgat och ofärgat glas i insatsen. 

Behållarstorlek Tömningar per år * Rörlig Återuinnings- Total 

Kärl, liter Kärl 1 I Kärl 2 avgift oremie avgift/år 

370+370 I kärl 26 I 13 3 780 kr ·67 kr 3 713 kr 

660+660 I kärl 26 I 13 5 450 kr -67 kr 5 383 kr 
* Andra tömningsintervall erbjuds ej. 

Tömning av avfall oftare än en gång i veckan 

Multiplicera 
Tömningsfrekvens 52 ggr /år med 

2 ggr/vecka 104 tömn/år 2,2 

3 ggr/vecka 156 tömn/år 3,5 

4 ggr/vecka 208 tömn/år 4,9 

5 ggr/vecka 260 tömn/år 6,4 

Dragväg - flerfamiljshus och verksamheter 
Kärlen ska normalt placeras 0-2 meter från tomtgräns invid godkänd farbar väg senast kl 06.00 på tömningsdagen, eller 
på annan plats som NSR anvisar. För att få kärlen hämtade och lämnade inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. 
Avstå ndet räknas som enkel väg från tomtgränsen fram till kärlen. Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom 
NSR:s kundservice. 

Vägen mellan kärlet och renhållni ngsfordonet ska va ra jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon lutning. 

Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 
Läs mer i Båstads Renhållningsordning på www.nsr.se 

NYHET 

Av arbetsmiljöskä l nytecknas inte dragväg som överstiger 50 meter. Dragväg erbjuds inte för trädgårdskärl och 1000-li ters kärl. 

I Avgift per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 10,00 kr 

Dragväg 6 26 
0-2m Okr o kr 
3-lOm 60 kr 260 kr 
11-20 m 120 kr 520 kr 
21-30 m 180 kr 780 kr 
31-40 m 240 kr 1 040 kr 

41-50 m 300 kr 1300 kr 

Antal tömningar per år 

39 52 
O kr O kr 

390 kr 520 kr 

780 kr 1040 kr 

1170 kr 1 560 kr 

1 560 kr 2 080 kr 

1950 kr 2 600 kr 

104 
0 kr 

1040 kr 
2 080 kr 
3120 kr 

4160 kr 

5 200 kr 

Avfallstaxa Båstad 2016 
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156 
0 kr 

1 560 kr 

3 120 kr 
4 680 kr 

6 240 kr 

7 800 kr 
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Grovavfall - flerfamiljshus och verksamheter 
Grovavfall kan av enskilda hushåll lämnas avgiftsfritt på återvinningscentral. 

Flerfamiljshus och verksamheter kan beställa hämtning av grovavfa ll mot en särskild avgift. 

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Budad hämtning 
Framkörningsavgift inkl 5 minuters lastning 350 kr 
Per lastningsminut utöver 5 minuter 70 kr 

Schemalagd hämtning 
26 eller 52 hämtningar/å r. Pris per til lfälle. 
Framkörningsavgift inkl 5 minuters lastning 300 kr 
Per lastnings minut utöver 5 minuter 60 kr 

Farligt avfall 
Boende i flerfamiljshus har tillgång till röd box för insamling av farligt avfall från hushå ll en . 
Den röda boxen töms efter budning eller efter schema. 

Övrigt farligt avfall ska lämnas på Återvinningscentral. 

Container - Restavfall 
CeAtaiAeraBeAAeFAat~g nrteelmas ej. 

Behållarstorlek 
3 kbm 

6kbm 

8 kbm 

lOkbm 

Tiiiäggsavgifter - Container 

Utsättning/ hemtagning 
Bom körning 

Abonnemang för trädgårdsavfall - Sidan 15 

Tiiiäggsavgifter och andra avgifter - Sidan 16 

Slamtömning - Sidan 19 

Tömningar 

per år 
26 

52 
26 

52 

26 
52 

26 
52 

Total avgift/år 
19 665 kr 

35 815 kr 
31100 kr 

58 010 kr 

40 470 kr 
76 620 kr 

49 880 kr 
94 400 kr 

Total avgift 
1 265 kr 

300 kr 

Avfallstaxa Båstad 2016 
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2015 

535 kr 
107 kr 

NYHET 

2015 
720 kr 

234

234



Avfallstaxa Båstad 2016 

14 

235

235



Abonnemang för trädgårdsavfall samt evenemangstaxa 

Trädgårdsavfall 
Tömning varannan vecka, vecka 9-4 7 eller 10-48 eller 
tömning var fjärde vecka, vecka 9-45 el ler 10-46 

Tömningar 
Behållarstorlek per år 

370 I kä rl 10. 

20 

190 I kä rl 20 
• Nytecknas ej 

Dragväg - Trädgårdsavfall 
Av a rbetsmiljöskä l erbjuds inte dragväg för trädgårdskärl. 

Total avgift/år 
560 kr 
850 kr 

710 kr 

2015 

521 kr 
947 kr 

NYHET 

Trädgårdskärlet ska normalt placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg senast kl 06.00 på tömningsdagen, eller 

på annan plats som NSR anvisar. Om kärlet placeras tillsammans med övriga avfa llskärl måste trädgårds kärlet stå närmast 
tomtgränsen och max 2 meter in på tomten. 

Evenemangstaxa 
Vid tillfälliga evenemang finns det möjlighet att boka avfa ll shämtning via NSR. 

Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning. 

Beställning ska göras minst en vecka före önskad startdag. 
Vid större evenemang~ch för containers offererar vl sepa rat. 

Utsättning, hemtagning och sluttömning, total avgift per kärl 
Matavfall, res tavfall , t idningar och förpackningar 

Kä rl, 140, 190, 240, 370 eller 660 liter 
Utsättning, hemtagning och sluttömning görs va rdaga r kl. 8-16. Övriga tider offereras. 

Kärlh ra, er kärl och dygn 

Kärl, 140, 190, 240, 370 eller 660 liter 

Extratömning, per kärl 
Sa mtliga fraktioner 

Ext ratömning utförs vardagar kl. 8-16. Övriga tider offereras. 

Behandlingsavgift ingår i priset. 

150 kr 

10 kr 

SO kr 

Avfallsta)(a Båstad 2016 
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Tilläggstjänster och andra avgifter 

Felsorteringsaveift - Matwfall 

Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter anmodan 

utgår felsorteringsavgift. 

Villahushåll, per kärl och tillfälle I 250 kr 
Flerfamiljshus och verksamheter, per soprum och tillfälle I 300 kr 
Flerfamiljshus och verksamheter, per markbehå llare och tillfä lle I 1500 kr 

Extra tömnlne Inom tre arbetsdagar, per behållare och tillfälle 
Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på 
fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 

Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice. 
140 - 370 I kärl 200 kr 
660 I kärl 250 kr 
Mjukplastsäckar 200 kr 

Kärl 140 - 370 I 200 kr 
Kärl 660 - 1000 I 250 kr 

Markbehållare, 1 kbm, matavfall 1000 kr 
Markbehållare, 3 kbm, restavfall 1140 kr 

Markbehållare, 5 kbm, restavfall 1520 kr 
Container 3 kbm, restavfall 970 kr 

Container 6 kbm, restavfall 1 625 kr 
Container 8 kbm, restavfall 2 060 kr 

Container 10 kbm, restavfall 2 500 kr 

Låst dörr eller grind 

Om avfallskärl placeras innanför låst dörr el ler grind utgår avgift för öppnande. • 
Avgiften gäller per fraktion och tömningstillfälle. 

Olåsta dörrar/grindar och dörrar/grindar försedda med kodlås eller pac-bricka 
ingår i abonnemanget. 
Dörrar/grindar få r inte ha tröskel, t ra ppsteg ell er nivåskillnad . De ska vara försedda 

med uppställningsanordning och ha ti ll räcklig storlek. 
Läs mer i Båstads kommuns Renhå llningsordning på \WJW.nsr.se 
Flerfamiljshus och verksamheter I 2,50 kr/fraktion och tömning 

Villahushåll I 2,50 kr/kärl och tömning 

* Vid nytecknande accepteras endast darrar/grindar som år olåsta eller försedda med 

kodlås eller pac-br icka . 

SMS·tJänst 

Du får en påminnelse om att ställa ut dina kärl för tömning . .---------------_, 
Anmäl dig hos NSR:s kundservice. Utan kostnad 

Abonnemangsändrlng • Per tillfälle Per kärl 
Nytecknande av abonnemang O kr 
Avsluta abonnemang 200 kr 
Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 

Bvte kärlstorlek 200 kr 
Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 

Återstart, vilande abonnemang 200 kr 
• Ingen avgift vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte. 

O kr 
100 kr 

O kr 
100 kr 

100 kr 

O kr 

Avfal lstaxa Båstad 2016 
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2015 
1 000 kr 

1415 kr 
1 760 kr 

2 100 kr 
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Utl<i:m1ing av matavfallspåsar 
Flerfamiljshus och verksa mheter, per t ill fäl le 450 kr 

Lock i lock - Ett loci< som gör det möj ligt att öppna lcärlet fran tva hall Avgift p ·rar 

190 I kärl I SO kr 

240 I kä rl I 75 kr 

370 I kä rl I 100 kr 

Hämtning av grovavfall utöver de hämtningar som ingår i villahushållens grundavgift 

Fra mkörningsavgift inkl 5 minuters lastn ing 350 kr 
Per lastningsminut utöver 5 minuter 70 kr 

Hämtn ing av grovavfa ll bokas genom NSR:s ku ndservice. 

Övriga oriser, per påbörjad timme 

Flakbil/Servicebil med förare 
Renhållningsfordon (sopbil) med förare 

Extrapersonal 

Ev. behandlrngsavg1fter för avfallet tillkommer. 

I 900 kr 

I 1 250 kr 

I 350 kr 

Avfallstaxa Båstad 2016 
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201 5 
360 kr 

NYHET 

2015 
535 kr 
107 kr 

2015 
72 0 kr 

1 000 kr 
280 kr 
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Slamtömning 
Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. Avgifterna som anges gäller vid 
maximalt 20 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. 

Vid längre slanglängd tas extra avgift ut. 

Vid slamtömning ska brunnen eller tanken vara frilagd, väl syn lig, tyd ligt markerad och lättillgänglig för tömning. Körbar väg fram till 

brunnen/tanken ska finnas. Behövs framgrävning eller handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftanordning 
för lockets avlägsnande utgår särskild avgift. 

Bom körn ing - Debi teras då planerad töm ning av brunn ej kan utföras på grund av hinder som ent reprenören ej råder över. 

För att minska risken för skador på våra fordon ska det finnas en fri bredd på minst 4 meter och en fri höjd 
på minst 4 meter där fordonet ska köra. Tömningen utförs av NSR :s entreprenör. 

Minireningsverk 
Inplastad instruktion för handhavande och tömning skall finnas på anläggningen, lätt åtkomlig för vår personal, 
i samband med tömning. 
Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. 

Beställning av slamtömning görs genom NSR:s kundservice. 

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk, septik-tankar och slamavskiljare 
Tömning ska göras minst en gång per år enligt Båstads kommuns Renhållningsordning. 

Årlig Budad tömning • 

Brunnsstorlek kamoanl Inom 7 dagar inom 2 dagar 
O - 0,49 kbm 392 kr 702 kr 1142 kr 
0,5 - 1,49 kbm 588 kr 901 kr 1 338 kr 
1,5 - 2,99 kbm 1176 kr 1489 kr 1 926 kr 
3,0 - 6,00 kbm 1 765 kr 2 077 kr 2 514 kr 
Tillägg per kbm slam över 6 kbm 338 kr 395 kr 474 kr 
• Tomnmg utfors arbetsdaga r måndag-fredag, rcke helgdagar. Bokas genom NSR:s kundservrce. 

Slutna tankar 
Tömning ska göras minst en gång per år enligt Båstads kommuns Renhållningsordning. 

Årlig Budad tömning • 

Brunnsstorlek kamoanl Inom 7 da2ar 
0-0,49 kbm 392 kr 702 kr 
0,5 - 1,49 kbm 588 kr 901 kr 
1,5 - 2,99 kbm 1176 kr 1489 kr 
3,0 - 6,00 kbm 1 765 kr 2 077 kr 
Tillägg per kbm slam över 6 kbm 338 kr 395 kr 
* Tomnmg utfors arbetsdagar måndag-fredag, icke helgdagar. Bokas genom NSR:s kundservice. 

Jourtömning 
Bokas genom NSR:s kundservice. När NSR:s kundservice har stängt, ring Ohl ssons AB 010-45 00 500 
Gä ller ej fettavski ljare. 

Tid då h 111 de11 ringer och bestä ller Inom 24 tim mar Inom 4 timmar 
Va rdagar kl. 06-16 2 600 kr 2 800 kr 
Vardagar kl. 16-06 4 225 kr 4 625 kr 
l ördag, söndag eller helgdag kl. 00-24 5 400 kr 6 100 kr 

Fettavskiljare 

inom 2 da2ar 

1142 kr 
1 338 kr 

1926 kr 
2 514 kr 

474 kr 

Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg. 
Tömning ska göras minst en gång per år enligt Båstads kommuns Renhållningsordning. 
Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. 

Årlig Budad tömning • 
Brunnsst orlek kampanj inom 7 dagar 
0-0,49 kbm 1 075 kr 1 700 kr 

0,5 - 1,49 kbm 1 613 kr 2 550 kr 

1,5 - 2,99 kbm 3 226 kr 3 695 kr 
3,0 - 6,00 kbm 4 839 kr 5 308 kr 
Tillägg per kbm slam över 6 kbm 936 kr 1 249 kr 
* Tomning utfors arbetsdagar måndag-fredag, icke helgdagar. Bokas genom NSR:s kundse rvice. 

Avfallstaxa Båstad 2016 
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inom 2 dagar 

1 825 kr 

2 738 kr 

4 445 kr 

5 589 kr 
1 686 kr 

NYHET 
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Fosforfällor 
Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil. 

Tömning ska utföras i den omfattning som kommunen bestämmer. 

Tid på plats, per timme 
Behandlingsavgift för slamvolym, per kbm 

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar 
Ex. BOT-brunnar 

f Tömning i samband med kampanjtömning av slambrunn * 
*Avgiften avser tömning i samband med ordinarie tömning av slam avskiljare 
eller sluten tank. 

Toalettbodar 

Toalettbad inkl 1 kbm 
Toalettbad inkl 1 kbm +påfyllning av vatten 

Toalettbad inkl 1 kbm +påfyllning av vatten +städning 
Saneringsvätska, per liter 

Extra tjänster 

Slanglängd, per påbörjad 5 meter utöver 20 meter 
Bom körning 
Slamsugning, per timme 

Extrapersonal, per timme 

Alc1:1ttäA9 AiAg i:rnefer iel.e erefä1arie arBetstieL Tief 13å 13 lats . MiA 3 h 
MiAst 3 ti FAFflar. Pris 13e r tifflFRe 

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja 
Tömning ska ske minst en gång per år. Behållare tillhandahålles av NSR. 

70- eller 100-liters fat, per fat och tömning 
200-liters fat, per fat och tömning 

Tömning av latrin 

1 590 kr 

130 kr 

400 kr 

900 kr 

1 000 kr 
1 135 kr/timme 

130 kr 

110 kr 

550 kr 
1135 kr 

420 kr 

410 kr 

640 kr 

Latrin uppsamlas i 45-liters engångsbehållare. I abonnemanget ingår engångsbehållare med 

lock och plastsäckar. På hämtningsdagen ska abonnenten knyta ihop plastsäcken och sedan 
placera den väl förslutna behållaren vid hämtfordonets stannplats. 
Latrinkärl hämtas inte i klosettutrymme. 

Tömningar per 
Intervall år Total avgift/år 
Permanentboende. Varannan vecka året runt 26 4 915 kr 
Frit idsboende 

Vara nnan vecka v 14-39, va r fjärde vecka v 40-13 19 3 592 kr 

Serviceavgifter 
Enligt beslut i NSR:s styrelse 2015-XX-XX 

Ljuskällor, batterier och småelektronik från flerfamiljshus 

Små-el I Enbart 
paket• batteribox 

Tömningar 
per år Total avgift/år 

13 1 625 kr I 1 300 kr 
6 815 kr I 600 kr 
3 450 kr I 300 kr 

* Ljuskällor, batterier och småelektronik 

Tiii äggstjänst 

I Extratömning 250 kr 

HN!ill~ 

NYHET 

2015 

1 588 kr 
131 kr 

2015 
399 kr 

2015 

908 kr 
98 3 kr 

1 135 kr 
67 kr 

2015 

107 kr 
550 kr 

1 135 kr 
417 kr 

2015 

NYHET 
233 kr 

042-4001340 kundservice@nsr.se www.nsr.se 
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0 N!!!ill® 
PM - Förslag till ny avfallstaxa i Båstad 1 april 2016 

1. Inledning 
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och tjänster som erbjuds. 
Samtidigt eftersträvas en samordning mellan taxorna och tjänsterna i de fem kommuner där 

NSR ansvarar fö r insamlingen av hushållsavfa ll. 

Förra året gjordes en större genomgång av avfallstaxorna så i år föres lås enbart mindre, men dock så viktiga, justeringa r, rättelser och tillägg. 
Syftet med denna revidering är i fö rsta hand att förtydliga layout och texter men även att göra en översyn av priser och tjänster. 
I bifogat förs lag till taxefolder är rättelser och förs lag till förtyganden rödmarkerade. Större änd ringa r i taxor och tjänster förklaras nedan. 

Ledorden vid översynen har varit: Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning. 

Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella miljömålen. 

Förs laget är att den nya taxan ska börja gälla den 1 april 2016 då nya entreprenörer tar över 

fastighetsrenhållning och slamtömning i Båstad. 

Förslaget till ny taxa har tagits fram av en arbetsgrupp på NSR under ledning av LennartJensen, NSR AB. 

Slutförslag 2015-11-16 

2015-11-16 

~-~,~ ')___ 

.; 
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2. Taxekonstruktion och styreffekter 

2.1 Grundkonstruktion 
Båstads renhållningstaxa är uppdelad i tre delar: 
en grundavgift, en rörlig avgift och en avgift för valda tilläggstjänster. 

Grundavgiften bidrar till kostnader för drift av återvinningscentralen gällande det avfall som 
hushållen lämnar in. Den finansierar även behandling av hushållsavfall som lämnas på återvinnings

centralen, insam ling och behandling av grovavfa ll, farligt avfall och batterier från hushållen samt 

kostnader för kundservice, avfal1splanering, utveckling och information. 
Tilt hushållsavfall räknas avfall som normalt uppstår i ett hushåll, dock ej t.ex. större mängder 

bygg- och rivningsavfall. 

Nivån på grundavgiften baseras på antaganden om hur mycket abonnenter i olika boenden nyttjar 

återvinningscentralen och de övriga delar som avgiften skall finansiera medan den rörliga avgiften 

beror på valda kärlstorlekar och tömningsintervall. 

Taxans rörliga del skall täcka kostnaderna för tömning av kärl, behandling av avfallet och 

inköp och service av avfa llskärl. 

Taxan erbjuder ett antal tilläggstjänster {ex. vis dragväg, öppning av dörr/grind, 

SMS-tjänst och extratömningar) som debiteras separat för de abonnenter som vä ljer att nyttja dem. 

2.2 Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning 

Moms 
I angivna priser ingår 25 % moms. 

Återvinningspremie 
NSR gör årligen en sammanställning över intäkter från försäljningen av återvinningsmateria l som samlats in vid villafastigheter. Intäkterna återbetalas som 

en återvinningspremie til l de kunder som valt att ha fastighetsnära insamling i fyrfackskä rl. 

Intäkter för insamlade förpackningar och tidningar tillgodoräknas kunderna i form av en återvinningspremie som dras av från fakturan. 

ÅtervinninR:spremie 2015 2016 
Permanentboende -66 kr -67 kr 

Fritidsboende -17 kr -17 kr 
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Abonnemang för villahushåll 

Abonnemang för villahushåll och Abonnemang för fritidshus slås sa mman 
Tid igare har abonnemang för villahushå ll och fritidshus presenterats under två olika rubrike r i taxebroschyren. 
Då även ett fritidsh us är att betrakta som en villa och då det endast ä r tömningsinterva llen som skiljer sig åt beroende på om fastigheten används 

för permanent boende eller fritidsboende samlas de under rubriken Abonnemang fö r villahushåll. 

Presentatio nen blir därmed överskådliga re och gör det enkla re fö r kunde n att välja rätt abo nn emang. 

Fyrfackskärl 
Idag töms båda fyrlackskä rlen hos permanentboende i Båstad varan nan vecka. Det vanligaste töm ningsintervallet för fyrfackskärl i övriga NSR -kommuner 

är att Kä rl 1 töms varannan vecka och Kärl 2 var fjärde vecka. Förutom att tömning av Kärl 2 var fjä rde vecka är fullt tillräcklig för de flesta hushållen 
innebär glesare tömning även minskad miljöbelastn ing i form av minskade transporte r. NSR föres lår att detta alternativ införs även i Båstad. 

Vid fritidsboende töms båda fyrfackskärlen 19 gånger per år idag. NSR föreslår att kundera ges möjlighet att välja abonnemang med tömning av 
Kärl 2 t ill 10 gånger per år på motsvarande sätt som vid permanent boende. 

Abonnemang för permanentboende 

Behållarstorlek 
Kärl, liter 

370+370 I kärl 

240+240 I kärl 

370+370 I kärl 

240+240 I kärl 

Abonnemang för fritidsboende 

Behållarstorlek 
Kärl, liter 

370+370 I kärl 
240+240 I kärl 

370+370 I kärl 
240+240 I kärl 

26 
26 

19 

19 
19 

Grund-

av ift 
800 kr 

800 kr 

800 kr 

800 kr 

10 

19 
19 

Rörlig Återvinnings- Total 
av ift remie av ift/år 

2 000 kr -67 kr 2 733 kr 

1480 kr -67 kr 2 213 kr 

2 300 kr -67 kr 3 033 kr 
1 780 kr -67 kr 2 513 kr 

Återvinnings- Total 
remie av "It/år 

-17 kr 2 273 kr 
-17 kr 1823 kr 

-17 kr 2 508 kr 
-17 kr 2 053 kr 

•Kärlen töms varannan vecka under vecka 14-39 och v.u fjärde vecka under resten av året, vecka 40-13. (19 tömn/år) 
Alternativt töms kä rl 2 var fjärde vecka under vecka 14-39 och va r åttonde vecka under resten av året, vecka 40-13. (10 tömn/år) 

NYHET 

NYHET 

NYHET 
NYHET 
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Tömningsintervall för fritidshus 
Idag anges att kärlen töms varannan vecka under perioden 1 april* 30 september och var fjärde vecka under resten av året, 
NSR föreslår att tömningen utförs fasta veckonummer för att ange en mer exakt tömningsperiod, Detta förenklar och förtydligar för kunden, 
entreprenören och NSR:s kundservice. 

Övriga abonnemang 
Fastighetsägare som har godkänd hemkompost kan abonnera på tömning av restavfallskärl 4 ller 13 gånger per år. NSR föreslår att priserna blir samma för 
både permanentboende och fritidsboende eftersom tjänsten är densamma.Detta innebär en mindre prishöjning för permanentboende. 

Dragväg - Villahushåll, flerfamiljshus och verksamheter. 
Prissättningen för dragväg vid villor är idag inte linjär vilket är ologiskt och försvårar uträkningen och förståelsen av avgiften. Idag blir det dyrare och dyrare 
per lO*meters intervall. NSR föreslår en övergång till linjär prissättning, 10 kr per kärl, tömning och per påbörjat lO~tal meter. Detta innebär samtidigt en liten 
sänkning av priset för villahushåll med lång dragväg. 
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Abonnemang för flerfamiljshus och verksamheter 

Mat- och restavfall 
Enligt kommunens renhållningsordnlng ska mat- och restavfall tömmas minst en gång varannan vecka vid flerfamiljshus och verksamheter. 
Jdag finns abonnemang där tömn ing av mat- och restavfall endast sker var fjärde vecka under vecka 40-13. För att uppfylla renhållningsordningens bestämmelser 
föreslår NSR att ta bort dessa abonnemang, som tillsammans bara tecknats av 19 abonnenter, och i stället erbjuda tömning varje eller varannan vecka året om. 
NSR föreslår att abonnenter som väljer tömning varannan vecka ges möjlighet att under sommaren (vecka 24-35) teckna sommartömning som innebär att kärlen 
töms varje vecka. Sommartömning kan tecknas både på mat- och restavfallskärl. 

Matavfall 
Kärl med matavfall bl ir ofta tunga vilket är ett arbetsmiljöproblem för våra chaufförer. 
NSR föreslår att förtydliga att de minsta kärlen (140 liter} ska tecknas av verksamheter, ex.vis. restauranger med mycket matavfall, 
och att de större kärlen (190-liter) är att föredra vid flerfamiljshus. 

Markbehållare för mat- och restavfall 
Ägare till framförallt flerfamiljshus har visat på intresse att samla in hushå llsavfa ll i markbehållare. 
NSR föreslår att det införs en taxa för hämtning av hushål!savfall från markbehållare för att möta detta intresse. 
NSR föreslår samtidigt en taxa för tömning av restavfall i 1000-liters plastkärl. 

Säckhantering 

Insamling av restavfall i 160-liters säck är olämpligt ur arbetsmiljösynpunkt då säckarna är tunga och otymliga och då det finns risk att skadas av avfallet i säcken. 

NSR avser att under 2016 arbeta för att ersätta resterande säckar med kärl och föreslår att priserna för säckhämtning höjs för att inspirera fler att välja kärl. 

Fyrfackskärl för mindre flerfamiljshus och verksamheter 

Sedan 2015 kan mindre flerfamiljshus och verksamheter abonnera på två 370-liters fyrfackskärl, som är ett enkelt, platsbesparande och ekonomiskt alternativ 
till att ha insamling av åtta fraktioner i separata kärl. Då det samtidigt minskar miljöbelastningen genom färre transporter föreslår NSR att det införs en taxa med 
två 660-liters fyrfackskärJ. 

Abonneman 
660+660 liter 

Grovavfall 

Tömnine:ar/år 
Kärl 1 I Kärl 2 

26 13 

Rörlig 
avR:ift 

5 450 kr 

Villakunder som önskar fler grovavfallshämtningar än de sex per år som ingår i grundavgiften och ägare till flerfamiljshus och verksamheter kan idag 
beställa "minuthämtning" av grovavfall, vilket betyder att man betalar en framkörningsavgift inkl. 5 min lastning och därpå en avgift per 1astningsminut. 
Hämtningen görs efter beställning vid varje tillfälle. 
NSR föreslår att taxan ska erbjuda möjligheten att ha schemalagd hämtning för att förenkla för kunder som önskar många minuthämtningar per år. Kunden slipper 
då kontakta NSR varje gång man önskar grovavfallshämtning. Schemalagd hämtning innebär en miljövinst då entreprenören kan optimera sina hämtningturer. 
Om entreprenören kan hämta mer grovavfall vid varje hämtningstillfälle innebär detta färre transporter, en miljövinst. NSR föreslår därför att taxan sänks. 

Container - Restavfall 

Förra året togs möjligheten att nyteckna containerabonnemang bort för att locka kunderna att välja kärl, dels för att tömning då kan göras när ordinarie 
renhållningsfordon är i området, dels för att risken för att grovavfall hamnar bland restavfallet minimeras. 
NSR föreslår att möjligheten att nyteckna container för restavfall återinförs då det visat sig att det finns ett mindre antal kunder där container är det bästa 
alternativet. Utplacering av nya containers kommer bara att rekommenderas i undantagsfall. 

Container - Restavfall 

NSR föreslår att priserna för att ställa ut och hämta hem containers anpassas till kostnaderna. 
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Abonnemang för trädgårdsavfall samt evenemangstaxa 

Trädgä rdsavfall 
Idag kan kunder välja en kärlstorlek, 370 liter, och två tömningsintervall, varannan eller var fjärde vecka under perioden vecka 9-48. 
Då man väljer att ha tömning var fjärde vecka är risken stor att kärlet fylls till brädden vilket innebär att de blir tungt och svårhanterligt för chauffören. 
NSR avser därför att arbeta för att fler ska gå över till tömning va rann an vecka. Detta är också standard i de andra NSR-kommunerna. 

NSR föreslå r att taxan erbjuder ett 190-liters kärl med 20 tömningar per år för kunder mindre tomt eller mindre mängd t rädgårdsavfall. 

För att locka fler att vä lja 190-liters kärl med 20 tömningar per år i stället för 370-liters kärl med 10 tömningar per år föreslår NSR att priset på det sistnämnda 
abonnemanget höjs en aning och att priset för den som ha r 370-liters kärl med 20 tömningar sänks. 

Tilläggstjänster och andra avgifter 

Extratömning inom tre arbetsdagar 
NSR föreslår att priset för extratömning av 

containers samordnas mel lan kommunerna 

och revideras för att uppnå kostnadstäckn ing. 
Det är samma entreprenör som tömmer 

containers i kommunerna. 

Lock-i-lock 

Storlek 2015 I 2016 
3 kbm 1 000 kr I 970 kr 
6 kbm 1 415 kr I 1 625 kr 
Bkbm 1 760 kr I 2 060 kr 

Lock-i-lock gör det möjligt att öppna kärlet från två hå ll vilket är en utmärkt lösning för många kunder. Dessutom kan det förbättra arbetsmiljön för chaufförerna. 
NSR föreslår att kunderna ges möjlighet att abonnenera på lock-i- lock. 

Tim priser 
I undantagsfall timdebiteras kunder. Det är en möjlighet som utnyttjas mycket sä llan. 
NSR föreslår att priserna höjs för att uppnå kostnadstäckning. 

Pris per påböriad timme 2015 I 2016 
Flakbil/Servicebil med förare 720 kr I 900 kr 
Renhållningsfordon {sopbil) med förare 1000kr I 1250kr 
Extraman 280 kr I 350 kr 
Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 

Slamtömning 
NSR föreslår att möjligheten att beställa akuttömning Inom 4 resp. 24 timmar från beställning inför för att förbättra servicen mot slamkunderna. 

När NSR:s kundservice är stängt kan kunden beställa akuttömning via entreprenörens jourtelefonnu mmer. 
I gällande taxa erbjuds bara akuttömning utanför ordinarie arbetstid. 

NSR föreslå r att t impriset för slamtömning anpassas t ill kostnader förtjänsterna. Det är samtidigt en samordn ing med övriga NSR-kommuner. 

NSR föreslår att priset fö r saneringsvätska till toa lettbodar höjs för att 

uppnå kostnadstäckn ing. Används sällan. 
I 2015 I 2016 I 

67 kr 130 kr 
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2.3 Styreffekter 
Föreliggande förslag till renhållningstaxa för 2016 är i huvudsak ett förtydligande av förra årets taxa samtidigt som servicegraden ökas 

och miljönyttan förstärks genom att nya abonnemang införs. 

3. Taxeuttag och konsekvenser 

3.1 Taxeuttag 
Då förslaget inte innehåller några stora förändringar bör det totala taxeuttaget inte ändras jämfört med 2015. 
Det totala taxeuttaget för 2016 beräknas bli ca 27 Mkr. 

3.2 Konsekvenser 
Konsekvenserna förtaxekollektivets olika kundgrupper kan sammanfattas enligt följande: 

*Villahushåll får möjlighet 

*att beställa hämtning av grovavfall utöver den hämtning som ingår i grundavgiften. Detta är en serviceförbättring för kunder med mycket grovavfall. 

*till färre tömningar av Kärl 2 vilket lägre pris och bättre miljönytta. 
*till nya alternativ för hämtning av trädgårdsavfall. Även om antalet hämtningar ökar bör transporterna minska pga. effektivare turplanering, 

Avgiften för dragväg ändras och blir lägre för flertalet abonnenter. 

* Flerfamiljshus och verksamheter får möjlighet 

"'att abonnera på större fyrfackskär! för insamling av åtta fraktioner vilket ger bättre service, sänkt kostnad och färre transporter. 

* att ha 1000-Jiters kärl och markbehållare vilket minskar transporterna. 

* att välja container för restavfall vilket ger kunder med mycket restavfall ännu ett alternativ. 

* att få schemalagd hämtning av grovavfall vilket minskar transporterna. 

* Slamkunder får möjlighet 

*att beställa akuttömning av sin brunn inom 24 resp. 4 timmar vilket är en servicehöjning till gagn för dem som ex.vis. drabbas av översvämning. 

Helsingborg 2015-11-16 

Lennart Jensen, NSR AB 
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