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Datum: 2016-11-02 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000014/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

 
Informationspunkter kommunstyrelsen 2016-11-09 
 
 
 
 
   
 
 
 
Båstad den 2 november 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160105\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\dk 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-11-02 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000010/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2016-10-05.  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och 
med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde 
kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras 
eller som remitterats för beredning.  
 

Förslag till beslut 
1. Beslutsloggen daterad 2016-11-02 godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad den 2 november 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Beslutslogg kommunstyrelsen 2016 
 
 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2016-08-30 
 
 
 
 
Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till teknik och servie 
§ 28, KS 2012-01-11 
OVK-besiktningar och ven-
tilationsanläggningar 

000085/ 
2012 

Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. De 
som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna 
ska åtgärdas omgående. 

Teknik- och 
service/ 
Båstadhem 

Båstadhem arbetar med detta 
tillsammans med Teknik- och 
service. 
 
 

Samman-
ställningen 
redovisas 
årligen för 
KS au. 

§ 21, KS 2015-01-14 
Fastställande av evene-
mangstid för 2015 (Utred-
ning gällande översyn av 
riktlinjer och policy för 
evenemang) 

001974/ 
2014 

Utredningen gällande översyn av riktlinjer och policy för evenemang ska 
vara klar att redovisas till kommunstyrelsen senast kvartal 3/2015 för att 
kunna gälla från och med 1 januari 2016. 

Teknik- och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Återkoppling till KS au i ok-
tober 2016. 

 

§ 109, KS 2015-04-15 
Avtal Sydvatten 

001572/ 
2013 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 om uppdrag till förvaltningen 
att ta fram ett nytt avtalsförslag med Sydvatten. 

Teknik- och 
service 

Informationspunkt på KS 
160907. 

Hösten 
2016. 

§ 311, KS 2015-12-02 
Överlämnande av badan-
läggningar i Torekov 

000088/ 
2014 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-02 om att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram erforderliga avtal för reglerandet av anläggningen, arrendefrågor 
samt återställningsansvaret. 

Teknik- och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Osäkert. 

§ 27, KS 2016-02-03 
Evenemangstid 2016 

001341/ 
2015 

Förvaltningen fick på KS 2016-02-03 i uppdrag att revidera Lokala ord-
ningsföreskrifter, Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Båstads 
kommun samt Taxa för upplåtelse av torgplats i Båstads kommun i vilka 
begreppet ”evenemangstid” används. 
 

Teknik- och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
KS 20161109 
 
Bordlades på KS au 160828, 
åter till au 161026 

Till KS för 
beslut hös-
ten 2016. 
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§ 105, KS 2016-05-11 
Policy för mat och måltider 
i Båstads kommun 

000502/ 
2015 

I samband med antagande av policyn för mat och måltider fick förvaltningen 
i uppdrag att genomföra en utvärdering i maj 2017.  

Teknik- och 
service 

Policy antagen på KF 160525. Till KS i 
maj 2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till kommunledningskontoret 
§ 137 – KS 2013-05-08 
CEMR-deklarationen 
(Handlingsplan) 

510/12 En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i 
CEMR-deklarationen. Handlingsplanen ska vara beslutad av KS senast mars 
2014.  
 

HR chefen  Löpande 
arbete 
pågår. 

§ 142, KS 2015-05-13 
Utredning – fattat beslut att 
stoppa ombyggnation av 
JV9 

000582/ 
2015 

Beslut i KS 13 april 2016: Ärendet följs upp i april 2017 med redovisning av 
förslag till åtgärder angående det rapporten tar upp. 

Kommunled-
ningskontoret 

 Uppfölj-
ning april 
2017. 

§ 237, KS 2015-09-09 
Hemmeslöv 10:10 mfl. 
(Tomtpriser – Heden) – 
uppdrag till förvaltningen 

001145/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att komma in med kalkyl på kvadratmeterpris 
för tomterna samt regler för tomtförsäljningarna. 

Kommunled-
ningskontoret 

Exploateringsingenjören 
handlägger. 
 
Information hållen på KS au 
160824. Ärendet åter till KS 
au för beslut 160928 och KS 
161012. 

Hösten 
2016. 

Tomtpriser – Östra Karup 
6:7  
 

001149/  
2016  

Båstads kommun har under lång tid planerat för att kunna erbjuda tomter 
till dem som vill bygga bostäder och framför allt för dem som vill bygga 
enfamiljshus. Nu har planeringen och utbyggnaden inom området Östra 
Karup 6:7 kommit så långt att det är tid för att fastställa priser på de tomter 
kommunen kommer att erbjuda.  

Kommunled-
ningskontoret  
 

Exploateringsingenjören 
handlägger.  
Uppe på KS au 160928. Till 
KS 161012 och KF 161026.  

Hösten 
2016.  
 

Kommungemensam policy 
för arbetskläder 

 Förvaltningen har i uppdrag att upprätta en kommungemensam policy som 
ser över och likställer resurser för arbetskläder. 

Skolchefen För handläggning i förvalt-
ningen. 

Hösten 
2016. 

§ 102, KS 2016-04-27 
Översyn av kommunens 
fastigheter 

000593/ 
2016 

Förvaltningen fick på KS 160427 i uppdrag att göra en översyn av kommu-
nens fastigheter. 

Kommunled-
ningskontoret 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Till KS au 
160928 
och KS 
161012. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Bildning och arbete 
§ 22, KS 2016-02-03 
Anvisning av flyktingar 
2016-2017 

001417/ 
2015 

På KS 2016-03-02 fick förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av 
tilldelade medel samt redogöra för det arbete som bedrivits. 

Bildningsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
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ning sker 
på KS i 
november 
2016. 

§ 30, KS 2016-02-03 
Integrationsplan för Bå-
stads kommun 

000189/ 
2016 

På KS 2016-03-02 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en integrations-
plan samt en plan för utvärdering av integration i kommunen. 

Bildningsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Hösten 
2016. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsskydd 
§ 61, KS 2015-02-11 
Utredning om sänkta in-
satstider vid akut sjuk-
domstillstånd 

000781/ 
2014 

Ärendet remitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som 
berör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta påverkar 
vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens arbetsmiljö. Vård och 
omsorgsnämnden har avslagit delen som påverkar vård och omsorgsar-
betsmiljö. 

Samhälls-
skyddschefen 

Förvaltningen fortsätter ut-
veckla åtgärder som syftar till 
att sänka insatstiderna. Skri-
velse tillsänd regionen om att 
uppfylla målet för insatstider 
i hela Båstads kommun med 
10-12 minuter. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning ska 
ske till KS 
hösten 
2016. 
 
Redovis-
ning gjord 
på KS au 
160525. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsbyggnad 
§ 98, KS 2015-03-11 
Planläggning av Lind-
ströms backe i Västra 
Karup 

000478/ 
2015 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i förvalt-
ningen.  
 
Vilande i avvaktan på av-
veckling av vattentäkten.   

Osäkert. 

§ 230, KS 2015-11-18 
Inriktningsdokument för 
Förslövs utveckling 

001467/ 
2015 

Förvaltning ges uppdrag att upprätta ett Inriktningsdokument för Förslövs 
utveckling. samt uppdraget att upprätta en uppdragsbeskrivning för cen-
trala Förslövs utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande 
möte för kommunstyrelsen. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

Beslut om samråd hösten 
2016. 

 
 

§ 127, KS 2015-04-15 
Inriktningsdokument för 
Båstads utveckling 

000496/ 
2015 

Enligt beslut i SK 150114 ska ett planprogram för Båstad centralort upprät-
tas. Uppdraget ersätter tidigare givna övergripande uppdrag som berört 
utvecklingen av Båstad centralort. Samtidigt gavs Samhällsbyggnad i upp-
drag att återkomma med en närmare beskrivning av erforderlig specialist-
kompetens, kostnader för konsultstöd samt finansiering av uppdraget i 
övrigt. 

Samhällsbygg-
nadschefen 
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§ 41, KS, 2016-03-09 
Inriktningsdokument för 
Grevies utveckling 

000032/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016-03-09 i uppdrag att upprätta ett 
inriktningsdokument för Grevies utveckling. Uppdragsbeskrivning antagen 
på KS 2016-04-13, § 76. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2017. 

§ 93, KS 2016-06-13 
Kommunalt huvudmanna-
skap av vägförening-
ar/samfällighetsföreningar 

000511/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2019-04-13 i uppdrag att göra en ut-
redning vad kommunalt huvudmannaskap får för konsekvenser samt att 
upprätta en tidsplan över hur detta skulle kunna genomföras. 

Samhällsbygg-
nad/ Teknik- 
och service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till vård och omsorg 
§ 114, KS 2016-05-11 
Demenscenter i Båstads 
kommun – Upphävande av 
beslut om Almgården 

000458/ 
2016 

På KS 2016-05-11 upphävdes tidigare beslut från 2014-09-10 om att skapa 
ett modernt demenscenter på Almgården och förvaltningen fick i stället i 
uppdrag att hitta alternativa placeringar med liknande innehåll. 

Vård- och 
omsorg 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till nämnderna 
§ 82 – KS 2015-03-11  
VA-ledningar Öllövsstrand 

1747/ 
2012 

Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de enskilda 
anläggningarnas status och kvalitet samt belastningsberäkning. 

Myndighets-
nämnden 

På remiss hos myndighets-
nämnden. 

Våren 
2016. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26 10 av 32 

KS § 204 Dnr KS 000297 /2005 - 315 

Detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. - Beslut om antagande 

Beskrivning av ärendet Syftet med denna "ändring av detaljplan" är att fullfölja detaljplanen för Östra 
Karup 6:7, dpl 1656, intention med enskilt huvudmannaskap för allmän 
platsmark. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Denna "ändring av detaljplan" ska läsas tillsammans med planbeskrivning för 
detaljplan 1656, laga kraftvunnen 2014-10-09. 

Planområdet ligger i Östra Karup och är cirka 184 000 m2 stort. 

Bilaga 1. Granskningsutlåtande, daterad 2016-10-12. 
Bilaga 2. Planbeskrivning avseende ändring av detaljplan, 2016-10-12. 
Bilaga 3. Ändring av plankarta med planbestämmelser, daterad 2016-10-12. 
Bilaga 4. Planbeskrivning, dpl 1656, laga kraft 2014-10-09. 
Bilaga 5. Illustrationskarta, dpl 1656, laga kraft 2014-10-09. 

Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslår i 
granskningsutlåtandet, daterat 2016-10-12. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslår i 
granskningsutlåtandet, daterat 2016-10-12. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

161017\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-10-12 
Handläggare: Camilla Nermark 
Dnr: KS 000297/2005 – 315 (B2015/418) 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunledningskontoret, Per Selldén, Mårten Nilsson 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Granskningsutlåtande, daterad 2016-10-12. 
Bilaga 2. Planbeskrivning avseende ändring av detaljplan, 2016-10-12. 
Bilaga 3. Ändring av plankarta med planbestämmelser, daterad 2016-10-12. 
Bilaga 4. Planbeskrivning, dpl 1656, laga kraft 2014-10-09. 
Bilaga 5. Illustrationskarta, dpl 1656, laga kraft 2014-10-09.   
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg – samhällsbyggnadschef, Per Selldén – exploateringsingenjör, Mårten Nilsson, 
exploateringsingenjör, Fredrik Jönsson – projektingenjör 
 

 
Ändring av detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. i Östra Karup, Båstads 
kommun, Skåne län – Beslut om antagande 
 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med denna ”ändring av detaljplan” är att fullfölja detaljplanen för Östra Karup 6:7, dpl 
1656, intention med enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark.  
 
Denna ”ändring av detaljplan” ska läsas tillsammans med planbeskrivning för detaljplan 
1656, laga kraft vunnen 2014-10-09. 
 
Planområdet ligger i Östra Karup och är cirka 184 000 m2 stort.  
 
Bakgrund 
Detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. fastigheter i Östra Karup (dpl 1656) vann laga kraft  
2014-10-09. 
 
När detaljplanen vunnit laga kraft påbörjades projektering av området och därefter har gator 
och VA byggts ut. I samband med att kommunen ansökte om fastighetsbildning för fastigheter 
inom planområdet uppdagades att det inte stod angivet någon administrativ bestämmelse på 
plankartan om vem som är huvudman för allmän platsmark. 
 
I planbeskrivningen (för dpl 1656) framgår det tydligt att enskilt huvudmannaskap ska råda 
för allmän platsmark. Men på grund av en redaktionell miss står det inte angivet på plankartan 
vem som är huvudman för allmän platsmark. Enligt Boverket och Lantmäteriet ska kommunalt 
huvudmannaskap råda när det inte står angivet någon administrativ bestämmelse om 
huvudmannaskap på plankartan. Plankartan är en juridisk bindande handling.  
 
Syftet med denna ”ändring av detaljplan” är att fullfölja detaljplanen för Östra Karup 6:7, dpl 
1656, intention med enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark.  
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2 (2) 

 

Denna ”ändring av detaljplan” ska läsas tillsammans med planbeskrivning för detaljplan 1656, 
laga kraft vunnen 2014-10-09. 
 
Beslut om planbesked, för att fastställa huvudmannaskapet inom detaljplan för Östra Karup 
6:7 m.fl, togs av Kommunstyrelsen 2016-04-13 § 69. Beslut om att sända ut planförslag på 
samråd togs av Kommunstyrelsen 2016-06-08. Därefter var ett planförslag utsänt för samråd 
under tiden 2016-06-20 till 2016-07-31. 
 
Efter samrådet gjordes ett par mindre redaktionella justeringar och 2016-08-24 beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott §163, att sända ut planförslag på granskning. 
 
Ett planförslag var utsänt på granskning under tiden 2016-09-08 till 2016-10-05. Efter 
granskningen sammanställdes och kommenterades inkomna synpunkter (som inkommit 
under både samråd och granskning) i ett så kallat granskningsutlåtande. Se bilaga 1. 
 
Detaljplanen handläggs enligt standardförfarande. 
 

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat  
2016-10-12. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att Kommunstyrelsen godkänner och 
antar detaljplanen för Östra Karup 6:7 i Östra Karup, Båstads kommun, Skåne län. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslår i granskningsutlåtandet, 
daterat 2016-10-12.   
 
 
 
Båstad 2016-10-12 
 
 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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Ändring av 
Detaljplan för 

Östra Karup 6:7 m.fl 
i Östra Karup, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande

Ett detaljplaneförslag avseende ändring av detaljplan för Östra Karup 6:7 
m.fl.  fastigheter  i  Östra  Karup  har  varit  ute  på  samråd  2016-06-20 till
2016-07-31 och på granskning under tiden 2016-09-08 till 2016-10-05 för 
att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in syn-
punkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads 
kommun. Planen handläggs enligt standardförfarande. I detta gransknings-
utlåtande finns dels sammanfattningar av de synpunkter som har lämnats in 
under både samråd och granskning och dels Samhällsbyggnads kommentarer 
till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 

E.ON Elnät Sverige AB 

Södra Hallands Kraft 

Trafikverket 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB) 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2016-06-10, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Telia Sonera Skanova Access, meddelar att i tidigare samråd som berörde 
samma område så framgick följande: 
Området korsas av befintliga ledningstråk i väst-östlig riktning. Dessa 
ledningsstråk innefattar 2 st rikskablar samt en större lokalkabel. Befintliga 
ledningar måste flyttas för att planförslag skall kunna genomföras. Exploatör 
eller kommun skall bekosta flyttning av ledningar. 
Vårt svar nu är liknande: 
TeliaSonera Skanova Access AB (nedan Skanova) har tagit del av rubricerad 
plan. Skanova har kabelanläggning inom berört planområde, vilka ev 
kommer att beröras av planens genomförande. 

Bilaga 1
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2016-10-12 
 
  
 

2 (6) 
 

Skanova har med anledning av detta följande synpunkt som vi vill få införd i 
genomförandebeskrivningen: "Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för 
att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren.” 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. Genomförandebeskrivningen förtydligas 
med texten: "Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa 
Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighets-
ägaren.” 

Synpunkter på samrådshandlingen, daterad 2016-06-10, har 
inkommit från följande sakägare och andra besvärsberättigade 

Täppesås samfällighetsförening meddelar att vid beslut av Täppesås 
samfällighetsförenings  årsstämma 2016-07-10 ska ett skriftligt yttrande 
rörande ovan rubricerade detaljplanesamråd tas fram för insändande inom 
samrådets avslut 2016-07-31 gällande Täppesås samfällighetsförenings  
påverkan, indirekt eller direkt av ovan nämnda detaljplan. 

Synpunkter: 

  I den antagna detaljplanen för Östra Karup 6:7 m.fl. 
(Antagandehandling daterad 2014-06-16, Dpl 1656) på sidan 21 finns 
en bild som är tagen från Täppesås samfällighetsförenings 
gemensamma fastighet, bilden beskriver utsikten från närliggande 
strövområde. Täppesås samfällighetsförening är ett privat område och 
inget strövområde. Bilden skapar en missvisande bild av utsikten från 
detaljplaneområdet som avses och Täppesås samfällighetsförening vill 
att denna bild tas bort från dokumentet samt en avsiktsförklaring vad 
Båstads kommun menar med strövområde och om det ska finnas 
anvisade strövstigar och vandringsslingor som påverkar eller 
inbegriper Täppesås samfällighetsförening. 

 I den antagna detaljplanen för Östra Karup 6:7 m.fl. 
(Antagandehandling daterad 2014-06-16, Dpl 1656) på sidan 20 och 
24 nämns att det finns en Lanthandel i Östra Karup vilket inte längre 
stämmer. 

 Täppesås samfällighet är påkopplad på det kommunala avloppsnätet 
och den överbelastningsrisk som detaljplanedokumentet antyder 
behöver utredas närmare och konsekvenser kommuniceras till 
Täppesås samfällighetsförening. 

 Konsekvenser och möjligheter för Täppesås samfällighet gällande el, 
bredband/fiber, ledningsrätter och övriga servitut ska kommuniceras 
till Täppesås samfällighetsförening. 
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Kommentar: Synpunkter är mottagna och kommenteras nedan. 

 Planförfattarna till planbeskrivning tillhörande dpl 1656 daterad 
2014-06-16, syfte med bildtexten ”strövområde, vandringsled” etc var 
att beskriva intilliggande naturområde. Planbeskrivningen har vunnit 
laga kraft och någon borttagning av bild eller text kan dessvärre inte 
göras. Bildtexten stryks däremot över och kompletteras med 
”naturområde” istället. 

 Planbeskrivningen, daterad 2014-06-16, dpl 1656 upprättades när 
lanthandel fanns i samhället. Planbeskrivningen avseende ”Ändring av 
detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl.” förtydligas att lanthandeln 
numera är stängd. 

 NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är medvetna om VA-
problematiken i området och genomför just nu en så kallad 
saneringsplan för att ta reda på vilka åtgärder som ska göras för att få 
bäst effekt. Dessa åtgärder planeras att genomföras under de närmsta 
åren.” 

 I de ärenden Täppesås samfällighetsförening berörs kommer kontakt 
att tas av respektive instans. 

 

Synpunkter på granskningshandling, daterad 2016-08-11, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Lantmäteriet påtalar att det är av vikt för berörda fastighetsägare att förstå 
konsekvenserna av ändringen av detaljplanen. De fastighetsrättsliga 
konsekvenserna av att planen ändras till enskilt huvudmannaskap för allmän 
plats kan förtydligas i planbeskrivningen. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. Planbeskrivningen kompletteras med 
texten: ”Ett så kallat inträde i en gemensamhetanläggning medför en kostnad 
för den enskilda fastighetsägaren. 

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

Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst med 
hänsyn till den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i 
gemensamhetsanläggningen. 

Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt främst 
med hänsyn främst till den omfattning i vilken fastigheten beräknas använda 
anläggningen. 
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Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga 
lantmäteriförrättningar.” 

 

Södra Hallands Kraft har inget att erinra gällande rubricerat plansamråd 
(vänligen notera att när det gäller gas inom området så svarar Södra Hallands 
Kraft’s gasavdelning). 

Södra Hallands Kraft vill påtala att även om de inte har något att erinra begär 
de även fortsättningsvis att befintliga ledningar i luft, rör och kablar i mark 
samt transformatorstationer  ligger/står skyddat i u/E-område. Eventuell 
flytt, nu eller senare, av dessa utrustningar bekostas av 
markägaren/exploatören. 

Vidare konstateras att ett nytt E-område (utöver de två som redan finns) för 
en transformatorstation som kan leverera el till området med en ungefärlig 
storlek om cirka 1Ox10 meter finns med i sydvästra delen. 

Brännbara byggnader måste placeras minst fem meter ifrån denna yta. 

För den tilltänkta exploatören kan det vara intressant att veta att 
leveranstiden för en nyanslutning beräknas i dagsläget till åtta månader. 

Till sist önskar Södra Hallands Kraft att bli meddelade i god tid innan 
ledningsdragning blir aktuell då de vill komma in och förlägga ledningar på 
terassnivå. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodosedda. Planbeskrivningen 
kompletteras under rubriken ”Tekniska frågor”. 

 

Synpunkter på granskningshandling, daterad 2016-08-11, har 
inkommit från följande som inte är besvärsberättigade 

Fastighetsägare till Östra Karup 4:15 påtalar att gångvägar inom ”Natur-
marken”, intill dagvattenmagasinet i norr strax öster om förskolan, enligt 
illustrationsplan daterad 2014-06-16 inte är utbyggda enligt illustrationen 
och föreslår att en gångväg mellan fastigheterna Östra Karup 6:5 och 6:6 och 
dagvattenmagasinet anläggs. 

Kommentar: En illustration är just bara en illustration om hur området kan 
komma att byggas ut (baserat på plankartans bestämmelser). Synpunkten är 
dock framförd till Teknik & Service som kommer att beakta önskemålet i den 
fortsatta projekteringen och utbyggnaden av området. Visar det sig inte 
möjlighet att anlägga gångväg mellan fastigheterna Östra Karup 6:5, 6:6 samt 
dagvattenmagasinet kan möjlighet finnas i förlängningen av Kristallvägen, 
precis norr om fastigheterna Östra Karup 6:5 och 6:6. 
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Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
granskningsskedet  

Inkomna synpunkter medför följande revideringar av planförslaget; 

Planbeskrivningen kompletteras/ justeras: 

• Under rubriken Genomförande, ”Fastighetsrättsliga frågor - Ett så 
kallat inträde i en gemensamhetanläggning medför en kostnad för den 
enskilda fastighetsägaren. 

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

Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst 
med hänsyn till den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i 
gemensamhetsanläggningen. 

Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt 
främst med hänsyn främst till den omfattning i vilken fastigheten 
beräknas använda anläggningen. 

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga 
erforderliga lantmäteriförrättningar. 

 

I övrigt medför inkomna synpunkter inga revideringar av planförslaget 
frånsett små redaktionella justeringar såsom t ex text under rubriken ”Efter 
samråds- och granskningsskede” samt omdöpning av planhandlingar från 
”Granskningshandling” till ”Antagandehandling”. 

 

Underrättelse inför antagandet och utlåtande sänds till 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 

TeliaSonera Skanova Access 

Täppesås Samfällighetsförening 

E.ON Elnät Sverige AB 

Södra Hallands Kraft 

Trafikverket 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB) 

Lantmäteriet 

Fastighetsägare till Östra Karup 4:15 

som yttrade sig över planförslaget under samråd och granskning 
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Underrättelse efter antagandet sänds till: 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 

TeliaSonera Skanova Access 

Täppesås Samfällighetsförening 

E.ON Elnät Sverige AB 

Södra Hallands Kraft 

Trafikverket 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB) 

Lantmäteriet 

Fastighetsägare till Östra Karup 4:15 

som yttrat sig under samråd och granskning 
 
 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en 
besvärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner 
som berörs, samt de personer och organisationer som kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga. 

Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till: 

Länsstyrelsen i Skåne län 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

 Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i detta 
granskningsutlåtande, daterat 2016-10-12. 

 

 

Båstad 2016-10-12 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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Ändring av
Detaljplan för 
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Planbeskrivning

Karta eller bild på planområdet

Standardförfarande
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Antagandehandling 2016-10-12
Ändring av detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. i Östra Karup

PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2016/418

Detaljplanen består av:
•	 Ändring av plankarta med planbestämmelser, 2016-10-12
•	 Planbeskrivning avseende ändring av detaljplan, 2016-10-12 (denna handling)
•	 Granskningsutlåtande, 2016-10-12
•	 Fastighetsförteckning, september 2016
•	 Grundkarta (utgör underlag till plankartan), oktober 2016
•	 Planbeskrivning, dpl 1656, laga kraft 2014-10-09
•	 Illustrationskarta, dpl 1656, laga kraft 2014-10-09

Detaljplan, 1656, laga kraft vunnen 2014-10-09, består av:
•	 Plankarta med planbestämmelser, 2014-06-16
•	 Illustrationskarta, 2014-06-16
•	 Planbeskrivning, 2014-06-16
•	 Samrådsredogörelse, 2010-01-15
•	 Utlåtande, 2014-06-16
•	 Behovsbedömning, 2009-03-10
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

Samråd
Denna	ändring	genom	tillägg	 till	detaljplan handläggs enligt standardförfarande. I samrådsskedet 
tas ett förslag fram till hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kom-
munhuset och på det bibliotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda 
myndigheter. Kommunen annonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar 
som berörs mest av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla 
som	vill	får	lämna	in	skriftliga	synpunkter.	De	synpunkter	som	kommer	in	sammanfattas	och	kom-
menteras i ett granskningsutlåtande efter granskningsskedet.

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

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

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

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

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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Båstad

Västra Karup

Östra Karup

Torekov

Hallands 
Väderö

Grevie

Förslöv

Båstads kommun

Översiktskarta
0 m 2000 m 4000 m

N

Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Östra Karup, Båstads kommun, vid Hallandsåsens nord-sluttning och 
omfattar cirka 18,4 ha, 184 000 m2.

Syftet med denna ”ändring av detaljplan” är att fullfölja detaljplanen för Östra Karup 6:7, dpl 1656, 
intention med enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark inom planområdet.

Denna	 ”ändring	av	detaljplan”	 ska	 läsas	 tillsammans	med	planbeskrivningen	 för	detaljplan	1656,	
laga kraft vunnen 2014-10-09.

Planområdet ligger i Östra Karup och är cirka 184 000 m2 stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheterna Östra Karup 6:7 och Gräsryd 6:1 ägs av Båstads kommun. Östra Karup 7:17 ägs 
av Wiwa förvaltning. Andra fastigheter inom planområdet är i enskild ägo. Samfälligheten Östra 
Karup S:6 finns inom området.
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             Ändring av detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. i Östra Karup

Detaljplan	för	Östra	Karup	6:7	m.fl.	fastigheter	i	Östra	Karup	(dpl	1656)	vann	laga	kraft	
2014-10-09.

När detaljplanen vunnit laga kraft påbörjades projektering av området och därefter har gator och 
VA byggts ut. I samband med att kommunen ansökte om fastighetsbildning för  fastigheter inom 
planområdet uppdagades att det inte stod angivet någon administrativ bestämmelse på plankar-
tan om vem som är huvudman för allmän platsmark. I planbeskrivningen (för dpl 1656) framgår 
det tydligt att enskilt huvudmannaskap ska råda för allmän platsmark. Men på grund av en re-
daktionell miss står det inte angivet på plankartan vem som är huvudman för allmän platsmark. 
Enligt Boverket och Lantmäteriet ska kommunalt huvudmannaskap råda när det inte står angivet 
någon administrativ bestämmelse om huvudmannaskap på plankartan. Plankartan är en juridisk 
bindande handling. 

Syftet med denna ”ändring av detaljplan” är att fullfölja detaljplanen för Östra Karup 6:7, dpl 1656, 
intention	med	enskilt	huvudmannaskap	för	allmän	platsmark.	Denna	”ändring	av	detaljplan”	ska	
läsas tillsammans med planbeskrivning för detaljplan 1656, laga kraft vunnen 2014-10-09.

Efter samråd och granskning
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2016-06-20 till 2016-07-31 och granskning 
under	tiden	2016-09-08	till	2016-10-05.	Då	planförslaget	drivs	enligt	”Standardförfarande”	sam-
manställs inkomna synpunkter från både samråd och granskning i ett så kallat granskningsutlå-
tande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse har således inte gjorts. Inkomna synpunkter 
har ändå beaktats och i möjligaste mån tillgodosetts under planprocessens gång. Planbeskrivning-
en förtydligades efter samrådet i några avseenden. Bland annat under rubriken Genomförande, 
tekniska frågor, med att eventuell flytt av befintliga ledningar ska bekostas av kommunen / fastig-
hetsägaren	samt	att	NSVA	nu	genomför	en	så	kallad	saneringsplan	avseende	VA-nätet.	Dessutom	
har planbeskrivningen förtydligats med att lanthandeln i Östra Karup numera är stängd samt bild-
text, sid 21, i planbeskrivningen, daterad 2014-06-16 redaktionellt justerats.

Östra karup,tekis 1:8000

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE
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Beslut	om	planbesked,	för	att	fastställa	huvudmannaskapet	inom	detaljplan	för	Östra	Karup	6:7	m.fl,	
togs av Kommunstyrelsen 2016-04-13 § 69. Beslut om att sända ut planförslag på samråd togs av 
Kommunstyrelsen 2016-06-08. 2016-08-25 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om att stäl-
la ut planförslaget på granskning.

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska ut-
vecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, beskrivs det aktuella planområdet 
som den mest attraktiva bostadsmarken i Östra Karup.

Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner.

Detaljplan
För	planområdet	 gäller	 idag	detaljplan	1656,	 som	vann	 laga	kraft	2014-10-09.	Detaljplanens	 ge-
nomförandetid	går	ut	2019-10-09.	Detaljplan	1656	ska	läsas	tillsammans	med	denna	”ändring	av	
detaljplan”. 

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. 

En fullständig avvägning av den underliggande detaljplanens förenlighet med Miljöbalkens 3, 4 och 5 
kapitel	finns	redovisat	i	planbeskrivningen	avseende	”Detaljplan	för	Östra	Karup	6:7	m.fl	fastigheter	
i Östra Karup, Båstads kommun” (dpl 1656).

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN

Bakgrund
2014-10-09	vann	detaljplan	för	Östa	Karup	6:7	laga	kraft.	Detaljplanen	möjliggör	byggnation	av	
cirka 60 nya tomter för friliggande villabebyggelse, cirka 23 nya tomter för friliggande villabebyg-
gelse eller parhus, cirka 15 nya bostäder i radhus och cirka 60 lägenheter i flerbostadshus. Totalt 
cirka 158 bostadsenheter.

Intentionen med detaljplan 1656 är att kommunen inte ska vara huvudman  för allmän platsmark, 
dvs att enskilt huvudmannaskap ska råda. I plan- och genomförandebeskrivningen tillhörand dpl 
1656 ”Östra Karup 6:7 m.fl. i Östra Karup” förtydligas  bland annat ansvars- och kostnadsfördel-
ning mellan t ex kommun och gemensamhetsanläggning.

Sedan planbeskrivningen (daterad 2014-06-16) tillhörande detaljplanen för Östra Karup 6:7 m.fl. 
upprättades har utbudet av service förändrats i samhället. Bl a har lanthandeln lagt ned. En ökad 
inflyttning i Östra Karup och dess närhet stärker samhället och genererar i sin tur möjlighet till att 
såväl handel som annan service/verksamhet att etablera sig långsiktigt i samhället.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR
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             Ändring av detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. i Östra Karup

Huvudmannaskap
Planförslaget innebär att det på plankartan anges en administrativ bestämmelse om att kommu-
nen	ej	är	huvudman	för	allmän	platsmark.	Det	innebär	att	intentionen	med	laga	kraft	vunnen	de-
taljplan följs och fastställs även juridiskt sett på plankartan.

Eftersom planförslaget är en så kallad ”ändring av detaljplan” ska detta förslag läsas ihop med plan-
beskrivningen för gällande detaljplan, detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. i Östra Karup, Båstads kom-
mun, Skåne län, dpl 1656.

8. PLANFÖRSLAG

Konsekvenserna	av	detaljplan	 för	Östra	Karup	6:7	m.fl.	 har	beskrivits	 i	 planbeskrivningen	 tillhö-
rande	detaljplan,	1656	som	vann	laga	kraft	2014-10-09.	Denna	”ändring	av	detaljplan”	innebär	att	
intentionen	i	detaljplan	1656	fastställs	även	juridiskt	sett	på	plankartan.	Detta	görs	genom	att	ange	
en	så	kallad	administrativ	bestämmelse	-	Kommunen	är	inte	huvudman	för	allmän	plats.	Dvs	inom	
planområdet kommer enskilt huvudmannaskap att råda.

9. KONSEKVENSER

De	övergripande	genomförandefrågorna	(såsom	organisatoriska,	tekniska,	ekonomiska	och	fast-
ighetsrättsliga åtgärder) behandlas och beskrivs i planbeskrivningen tillhörande detaljplan 1656 
(Östra Karup 6:7 m.fl i Östra Karup) som vann laga kraft 2014-10-09.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen	handläggs	med	standardförfarande	enligt	PBL	2010:900	(PBL2013/14	CU:31).	Sam-
råd har genomförs under sommaren 2016 och granskning har skett under hösten 2016. Antagande 
bedöms kunna ske under hösten/vintern 2016.

Genomförandetid
Genomförandetiden börjar den dag planen vinner laga kraft och slutar 2019-10-09. Genomförande-
tiden är därmed densamma som för detaljplan 1656.

Fastighetsrättsliga frågor
Ett så kallat inträde i en gemensamhetanläggning medför en kostnad för den enskilda fastighetsäga-
ren.

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

Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst med hänsyn till den nytta som 

10. GENOMFÖRANDE
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Antagandehandling 2016-10-12
Ändring av detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. i Östra Karup

Denna	”ändring	av	detaljplan”	handläggs	enligt	standardförfarande.	Efter	granskningen	kan	plan-
handläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och sedan lämna över förslaget till 
politikerna.	De	som	lämnat	synpunkter	på	planförslaget	under	samråd	eller	granskning	får	en	under-
rättelse	inför	antagandet.	Därefter	antar	eller	avslår	kommunstyrelsen	detaljplanen.

Planhandlingarna	har	utarbetats	av	planarkitekt	Camilla	Nermark	på	Samhällsbyggnad	vid	Båstads	
kommun.	Dessutom	har	följande	tjänstemän	deltagit	i	planarbetet:	
•	 Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
•	 Olof Selldén, planchef
•	 Per Selldén, exploateringsingenjör 
•	 Malin Svensson, kartingenjör

SAMHÄLLSBYGGNAD

Lisa	Rönnberg	 	 	 	 	 Camilla	Nermark
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

varje fastighet har av att vara delägare i gemensamhetsanläggningen.

Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt främst med hänsyn till den om-
fattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Tekniska frågor
Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas och / eller Södra Hallands 
Krafts kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är medvetna om VA-problematiken i området och 
genomför just nu en så kallad saneringsplan för att ta reda på vilka åtgärder som ska göras för att få 
bäst	effekt.	Dessa	åtgärder	planeras	att	genomföras	under	de	närmsta	åren.
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Tillhör:
Ändring av
Detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. i Östra Karup, 
Båstads kommun, Skåne län
Antagen av KS: 
Laga kraft:

Bilaga 4 
Dpl 1656
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