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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 205 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2016-10-26 11av32 

Dnr KS 001259/2016 - 315 

Planbesked för Båstad 109:2, parkeringTrollbäckenområdet 

Beskrivning av ärendet Planuppdrag för upprättande av detaljplan för parkeringsändamål inom 
kvartersmark. 

Underlag till beslutet Bilaga 1. Detaljplan 1645 - Trollbäckenområdet. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen medger att detaljplan för Båstad 109:2, parkering 
Trollbäckenområdet, får upprättas samt att samråd får hållas. 

Föredragande 

Beslut 

2. Detaljplanen upprättas på exploatörens bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens 
pri o ri teri ngslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg, planarkitekt Henrik Eliasson och 
exploateringsingenjör Per Sellden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen medger att detaljplan för Båstad 109:2, parkering 
Trollbäckenområdet, får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på exploatörens bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens 
prioriteringslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2016-10-17 
Handläggare: Henrik Eliasson 
Dnr: KS 001259/2016 – 315 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Plan (Carina Ericsson) samt Kommunledningskontoret (Per Selldén)  
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Detaljplan 1645 – Trollbäckenområdet.   
 

Samråd har skett med: 
Per Selldén, Exploateringsingenjör. Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef. Roger Larsson, 
Stadsarkitekt. Naim Berisha, Bygglovhandläggare 
 

 
Detaljplan för Båstad 109:2, parkering Trollbäckenområdet - Begäran om 
planbesked 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planuppdrag för upprättande av detaljplan för parkeringsändamål inom kvartersmark.  
 
Bakgrund 
Detaljplanen för Trollbäckenområdet (1645) vann laga kraft 2012-06-07 varpå bygglov söktes 
2016-05-30. I bygglovsprocessen uppdagades att det inte fanns tillräckligt många 
parkeringsplatser inom kvartersmark för att tillgodose behovet för den ansökta bebyggelsen 
inom Båstad 109:576. Antalet parkeringsplatser är tillräckligt i detaljplan 1645 men av misstag 
har 12 p-platser planlagts som allmän platsmark. Eftersom det inte är möjligt att upplåta 
allmän platsmark för parkering till en privat aktör behöver detaljplanen ändras inom denna 
del. Ett annat alternativ hade varit att lägga parkeringsplatserna inom befintlig kvartersmark 
men detta kommer då ske på bekostnad av utemiljöer för de boende. Det bästa alternativet är 
därför att ändra detaljplanen i denna del till kvartersmark – parkering och därefter bilda en 
egen fastighet för det området.  
 
Området är 367 m2 stort och består idag av gatumark och natur. Området berörs av 
riksintresse för högexploaterad kust och kustzon enligt 4 kap 4§ MB, rörligt friluftsliv enligt 4 
kap 2§ MB samt friluftsliv enligt 3 kap 6§ MB. ÖP08 anger området som befintlig 
markanvändning. 
 

156



 
 

 

2 (3) 

 

 

Detaljplan 1645 med aktuellt område inom röd-streckad linje 
 
Övervägande/framtid 
Parkeringsplatserna är till för boende inom Båstad 109:576 och det finns inget allmänt intresse 
av 12 p-platser i denna del. Kommunen slipper dessutom driften när marken övergår från 
allmän platsmark till kvartersmark och en egen fastighet bildas för området. Mot bakgrund av 
detta föreslås att detaljplan upprättas för Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunstyrelsen medger att detaljplan för Båstad 109:2, parkering Trollbäckenområdet, 
får upprättas samt att samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen upprättas på exploatörens bekostnad. 
 
3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens prioriteringslista.  
 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ej behöver upprättas.   
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Båstad 2016-10-17 
 
 
Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 207 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

DnrKS001268/2016-300 

Fullskaleexperiment i Båstads hamn 

Sida 

12 av 32 

Beskrivning av ärendet Syftet med ett experiment i Båstads hamn är att se om det finns förutsättningar 
för att öka andelen allmänt tillgänglig markyta för social samvaro framför att 
använda den ytan till uppställning för bilar. 

Underlag till beslutet Projektplan (utkast) 

Förvaltningens förslag Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ett fullskaleexperiment i Båstads 
hamn. 

Föredragande Samhälls byggnads chef Lisa Rönn berg och planarkitekt Emma Johansson. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ett fullskaleexperiment i Båstads 
hamn. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2016-10-18 
Handläggare: Emma Johansson 
Dnr: KS 001268/2016 – 300 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Plan (Carina Ericsson), Kommunledningskontoret (Per Selldén, Mårten 
Nilsson) och Teknik och Service (Sven-Inge Granlund) 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Projektplan (utkast)  
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, Kristina Bell, Per Selldén, Mårten Nilsson, Sven-Inge Granlund, Ingemar 
Lundström, Andreas Jansson, Patrik Johansson 
 

 
Fullskaleexperiment i Båstads hamn 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med ett experiment i Båstads hamn är att se om det finns förutsättningar för att öka 
andelen allmänt tillgänglig markyta för social samvaro framför att använda den ytan till 
uppställning för bilar.   
 

Bakgrund 
Båstads hamn har begränsade ytor som ska täcka många behov. Idag används ca 30% av 
markytan i hamnområdet som bilparkering. I samband med pågående arbete med ny 
detaljplan har idéer om ett fullskaleexperiment väkts. Ett fullskaleexperiment innebär att i full 
skala, med enkla medel, testa nya idéer innan några större investeringar görs. Experimentet 
pågår under en begränsad tid och platsen ska sedan kunna återställas inom 48 timmar. 
 
Förslaget är att under två veckor, sommaren 2017 stänga av den stora parkeringsytan i 
Båstads hamn samt stänga en del av Strandpromenaden för all biltrafik som inte måste fram till 
verksamheterna (exempelvis varuleveranser). Platsen skulle under dessa veckor möbleras på 
ett sådant sätt att den blir trevlig att vistas på och så att Badhusparken och Stejleplatsen knyts 
ihop. 
 

Aktuellt 
Ett utkast till projektplan har tagits fram.  
 

171



 
 

 

2 (2) 

 

 
Ungefärlig avgränsning av område för fullskaleexperiment 
 
 
Övervägande/framtid 
För att fånga in allmänhetens och berörda verksamheters reaktioner samt för att inhämta 
kunskap kring hur parkerings- och trafiksituationen i övriga tätorten påverkas föreslår 
förvaltningen att ett fullskaleexperiment genomförs. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ett fullskaleexperiment i Båstads hamn.   
 
 
 
Båstad 2016-10-18 
 
 
Emma Johansson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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Projektplan 
Fullskaleexperiment i Båstads hamn 
 

Syfte 
Syftet med ett experiment i Båstads hamn är att se om det finns förutsättningar för att öka an-
delen allmänt tillgänglig markyta för social samvaro framför att använda den ytan till uppställ-
ning för bilar. 

 
Effektmål 

 Fler besökare i hamnområdet 
 Fler som rör sig till fots eller med cykel 
 Färre bilrörelser i området och på angränsande gator 
 Minskad trängsel 
 Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikandet 
 Ökad flexibilitet i markanvändningen och ökad variation i verksamheter på ytan 
 Mer icke-kommersiell yta för allmänheten 
 Mer utrymme för cykelparkering 
 Kunskap om hur parkerings- och trafiksituationen påverkas i övriga tätorten 

 

Leveransmål 
Vid projektets slut ska detta åstadkommits:  

 Platsen har under två veckor varit iordningställd för social samvaro 
 Platsen har återställts 
 Experimentet har utvärderats 

 

Nulägesanalys 
I samband med pågående arbete med ny detaljplan har idéer om ett fullskaleexperiment väkts. 
Ett fullskaleexperiment innebär att i full skala, med enkla medel, testa nya idéer innan några 
större investeringar görs. Båstads hamn har begränsade ytor som ska täcka många behov. Idag 
används ca 30 % av markytan i hamnområdet som bilparkering, utöver det tillkommer väg-
mark. Ytan för experimentet är ca 6500 m2 stort. 
 
Att fånga in allmänhetens och verksamheters reaktioner efter ett genomförande visar om detta 
är något som är önskat och värt att satsa på fortsättningsvis. 
 

Genomförande 
Förslaget är att under två veckor, sommaren 2017 stänga av den stora parkeringsytan i Bå-
stads hamn samt stänga en del av Strandpromenaden för all biltrafik som inte måste fram till 
verksamheterna (exempelvis varuleveranser). Platsen skulle under dessa veckor möbleras på 
ett sådant sätt att den blir trevlig att vistas på och så att Badhusparken och Stejleplatsen knyts 
ihop. 
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Ungefärlig avgränsning av område för fullskaleexperiment 

 

Resurser 
 

Projektgrupp: 
 Emma Johansson (projektledare?) 
 Sven-Inge Granlund 
 Andreas Jansson 
 Jenny Hertsgård 
 Mårten Nilsson 
 Patrik Johansson 

 
 
Budget 
?? 
 

Tid 
Planering och förberedande av experimentet görs vinter och vår 2016-2017. 
Genomförandet av experimentet pågår under två veckor sommaren 2017. 
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Process 
Beslut om uppdrag  KS Nov 2016 
Förfinande av projektplan 
Godkännande av projektplan KS Kv 1 (jan?) 2017 
Planering, förberedelser 
Godkännande av utformning KS Kv 2 (april?) 2017 
Genomförande   sommar 2017 
Utvärdering 
Återkoppling   KS Kv 3 (sept?) 2017 
 

Intressenter 
Intressentanalys ska göras… 
 

Utvärdering/avslut 
Hur utvärderar vi? 
 
 
 
Båstad 2016-10-18 
 
 
 
Emma Johansson 
Planarkitekt 
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Friluftsliv
Befintligt riksintresse
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Friluftsliv
Förslag till nytt reviderat riksintresse
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Friluftsliv
Förslag till nytt reviderat riksintresse

Befintligt riksintresse
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OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I SKÅNE LÄN 
 
Områdesnummer och områdesnamn: 
FM 02 Hallandsås 
 
Kommuner: 
Båstad, Ängelholm och Örkelljunga 
 
Area: 
17 560 ha 
 
Huvudkriterier: 
Område med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och 
kulturmiljöer. 
 
Stödkriterier: 

• Intresseväckande natur- och kulturvärden 
• Stillhet/tystnad/låg ljudnivå 
• Tilltalande landskapsbild  
• Omväxling 
• Särprägel  
• Bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar 
• Lämplig terräng med variationsrik topografi 
• Naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens 
• Förutsättningar för att vårda området - förekomst av anläggningar eller 

service, såsom toalett, sopsortering, parkering, eldstäder, lägerplatser, 
vindskydd o.s.v. 

• Att det finns markerade leder och informationsskyltar 
• Förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m. 
• Möjligheterna att komma till och in i området samt vistas i eller i anslutning till 

området.  
• Möjlighet att bevara områden utan omfattande anordningar eller anläggningar 

(”vildmarksområden”) 
 
Friluftsaktiviteter: 
Vandring, strövande, promenader, bad, naturupplevelser, kulturupplevelser, 
fritidsfiske, orientering, geocaching, fågelskådning, ridning, övernattning/tältning. 
 
Beskrivning av områdets värden: 
Hallandsåsen är ett mycket dominerande inslag i landskapet och från dess höjder 
erbjuds fantastiska vyer över både Laholmsbukten i norr och Kullberg på andra sidan 
Skälderviken i söder. På högplatån samt på nord- och västsluttningen finns ett 
kuperat och mångskiftande natur- och kulturlandskap. Här finns även myrkomplex 
med höga naturvärden. Vid Båstad klyver Sinarpsdalen, med ett ålderdomligt präglat 
landskap, in i åsen. På den branta sydsluttningen i riksintressets östliga utlöpare blir 
landskapet mer skogsrikt. Västersjön och Rössjön är opåverkade näringsfattiga 
skogssjöar med klart vatten omgivana av lövskog. Nordöst om Rössjön skär ravinen 
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Trollehallar djupt i Hallandsåsens sluttning. På flera ställen har ravinen mer än trettio 
meter höga väggar där gnejsberggrunden är synlig långa sträckor. Norr om sjöarna 
finns strövområdet Djurholmen som domineras av bok- och barrskog samt den stora 
Djurholmamossen och en bäckravin med små vattenfall. 
 
Området är relativt otillgängligt och i stora delar kan man uppleva stillhet och ostörd 
natur. Enklare anläggningar för friluftslivet finns framförallt i naturreservaten i 
nordväst samt i strövområdet Djurholmen. Markerade strövstigar finns vid en handfull 
besöksmål och Skåneleden löper upp på åsen från Båstad för att så småningom vika 
av in i Hallands län. Man kan även vandra eller cykla längs småvägar och 
skogsbilvägar. Turridning arrangeras inom området. Västersjön och Rössjön lämpar 
sig väl för bad och fiske. Området nås i princip endast med bil.  
 
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden: 
Naturvärdena vårdas och består. Naturreservat inom området förvaltas enligt 
skötselplan. Befintliga leder inklusive Skåneleden bevaras och underhålls. Området 
lämnas fritt från ytterligare exploateringar. Naturvårdshänsyn tas i skogsbruket.  
 
Åtgärder, verksamheter och andra intressen som påtagligt kan skada områdets 
värden är särskilt bebyggelseexploatering, anläggande av vindkraft, täktverksamhet 
samt bullerstörande verksamheter. Försämring av vattenkvaliteten i sjöar och 
vattendrag kan skada områdets värden liksom störande friluftsaktiviteter i de mer 
orörda delarna av området. Hindrande bebyggelse och anläggningar i strandområdet 
vid sjöarna kan skada värdena påtagligt. 
 
Potential finns att ytterligare utöka tillgängligheten genom exempelvis bättre 
möjligheter att ta sig till området med kollektivtrafik samt genom 
informationsspridning. Fler enkla anläggningar för friluftsliv kan tillskapas.   
 
Planering och säkerställande: 
Inom området finns naturreservaten Axelstorp, Hallandsåsens nordsluttning, Korup 
med Älemossen och Lya Ljunghed, Lyadalen och Täppesås. Området berörs av 
Natura 2000-områdena Djurholmamossen, Hallandsås nordsluttning, Korup, 
Ledtorpet, Lya ljunghed och Älemossen, Lyabäcken, Århultsbäcken och Älemossen-
Hulrugered. 
 
Ett antal vattendrag och sjöar omfattas av strandskydd. Delar av området omfattas av 
förordnande enligt 19 § dåvarande naturvårdslagen, sk. landskapsbildsskydd. 
Rössjön utgör djurskyddsområde för att skydda fågellivet.  
 
Andra riksintressen som berörs: 
Området berörs av riksintresse för naturvården N3 Hallandsåsen samt av riksintresse 
för kulturmiljövården L:K33 Salomonhög-St. Nötte.  
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Området ingår i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen, 
Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden, enligt 4 kap 1 och 2 §§ 
miljöbalken.  

Områdets avgränsning: 
Området angränsar till riksintresseområdet för friluftslivet Hallandsås i Hallands län. 
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OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I SKÅNE LÄN 
 
Områdesnummer och områdesnamn: 
FM 01 Bjärekusten-Skälderviken 
 
Kommuner: 
Båstad och Ängelholm 
 
Area: 
6700 ha 
 
Huvudkriterier: 
Område med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och 
kulturmiljöer. 
 
Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed 
berikande upplevelser. 
 
Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och 
därmed berikande upplevelser. 

Stödkriterier: 
• Intresseväckande natur- och kulturvärden 
• Tilltalande landskapsbild  
• Omväxling 
• Särprägel  
• Bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar 
• Naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens 
• Tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjade 
• Förutsättningar för att vårda området - förekomst av anläggningar eller 

service, såsom toalett, sopsortering, parkering, eldstäder, lägerplatser, 
vindskydd o.s.v. 

• Att det finns markerade leder och informationsskyltar 
• Förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m. 
• Möjligheterna att komma till och in i området samt vistas i eller i anslutning till 

området.  
 
Friluftsaktiviteter: 
Vandring, strövande, promenader, bad, båtliv, naturupplevelser, kulturupplevelser, 
fritidsfiske, fågelskådning, ridning. 
 
Beskrivning av områdets värden: 
Kusten längs Bjärehalvön och är varierad och erbjuder såväl sandstränder som 
klapperstensstränder och klippkust. Beteslandskapet längs kusten har lång 
kontinuitet och strandängarna har mycket art- och individrika växtsamhällen och 
utgör häckningsplats för många fågelarter. Bjärekusten har i tusentals år påverkats 
av mänskliga aktiviteter vilket skapat ett öppet landskap rikt på fornlämningar, inte 
minst från bronsåldern, vilka ofta har en framträdande plats i landskapet. Det öppna 
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odlingslandskapet på norra Bjärehalvön är ålderdomligt och erbjuder vida utblickar 
över havet. Vid Hovs hallar möter den yttersta delen av Hallandsåsen havet. Här 
finns dramatiska klippbranter, raukar, klapperstensfält och grottliknande formationer. 
På Bjärehalvöns spets ligger Knösen som med sina 154,7 meter över havet är en av 
Skånes högst belägna platser med en magnifik utsikt. Stensån leder till den 
nyanlagda våtmarken Klarningen som erbjuder möjligheter till rekreation. I områdetas 
södra delar finns fina badstränder, omfattande sanddynsystem och strövvänlig 
tallskog.  
  
Bjärehalvön och Skäldervikskusten är mycket populära utflykts- och turistmål för 
såväl lokalbefolkningen, regionens invånare som för landets semesterfirare. Området 
erbjuder goda möjligheter till vandring och Skåneleden går längs med havet genom 
hela riksintresseområdet. Det finns möjligheter till bad längs hela kusten och 
iordningställda badplatser finns på många platser. Den rika naturmiljön möjliggör 
naturstudier såsom fågelskådning. Viss möjlighet till vindsurfing, fiske, klättring och 
dykning finns. Ridning är en populär aktivitetet och det finns flera 
turridningsverksamheter på Bjärehalvön. På norra Bjärehalvön finns det gott om 
mindre vägar som lämpar sig väl för cykling. 
 
Längs kusten finns många angörningspunkter med toaletter, rast- och eldplatser. 
Campinganläggningar och stugbyar finns, och i samhällena erbjuds service i form av 
butiker, restauranger och hotell. Kustzonen är lättillgängligt med bil och 
parkeringsplatser finns på många ställen. Flera busslinjer trafikerar vägarna utmed 
kusten.  
 
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden: 
Naturvärdena vårdas och består. Naturreservat inom området förvaltas enligt 
skötselplan. Strandskyddet respekteras och tillsyn utövas vid behov. Stigar ner mot 
havet hålls framkomliga och Skåneleden bevaras och underhålls. Jordbruk och 
bebyggelseexploatering sker med stor hänsyn till natur- och kulturmiljövården.  
 
Åtgärder, verksamheter och andra intressen som påtagligt kan skada områdets 
värden är särskilt hindrande bebyggelse och anläggningar i strandområdet liksom 
negativ visuell inverkan av t ex master och vindkraft. För stort slitage i naturmarker 
och störande användning av vattenområden kan skada områdets värden. 
 
Potential finns att ytterligare utöka tillgängligheten till området genom exempelvis 
bättre möjligheter att ta sig till området med kollektivtrafik samt informationsspridning.  
 
Planering och säkerställande:  
Inom området finns naturreservaten Bjärekusten, Englandsdal, Södra Bjärekusten, 
Stora Hults strand och Ängelholms strandskog. Området berörs av Natura 2000-
områdena Bjärekusten och Ängelholms kronopark. 
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Stränderna längs kusten och områdets vattendrag omfattas till största delen av 
strandskydd, vid kusten delvis utökat på land till upp till 300 meter. Inom området 
finns förordnanden enligt 19 § dåvarande naturvårdslagen, sk. landskapsbildsskydd. 
Mindre delar av vattenområdet omfattas av fredningsområden för fisk enligt 
fiskelagen. 
 
Andra riksintressen som berörs: 
Området berörs av riksintresse för naturvården N1 Hallands Väderö med omgivande 
hav – kustområdet Torekov – Båstad – kustområdet Torekov – Vejbystrand, N2 
Nedre Stensån, N40 Rönneås dalgång – Ageröds mosse och N42 Ängelholms 
strandskog samt av riksintresse för kulturmiljövården M:36 Båstad-Norrvikens 
trädgårdar, L:K34 Gröthögarna-Segelstorp och L:K35 Dags hög.  
 
Området ingår i sin helhet i riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 1 och 4 §§ 
miljöbalken och i riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen, Kullaberg och 
Hallandsåsen med angränsande kustområden, enligt 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken.  

Områdets avgränsning: 
Området angränsar till riksintresseområdena för friluftslivet Laholmsbukten och 
Hallandsås i Hallands län. 
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Förord  
I och med de regeringsuppdrag som Naturvårdsverket, Havs- och 
vattenmyndighetet (HaV) och länsstyrelserna fick 2012 – 2014 påbörjandes 
översyn av områden för riksintresse friluftslivet. Uppdragen hade ett särskilt 
fokus på de långsiktiga behoven av tätortsnära natur och utifrån aktuell 
kunskap. I uppdraget låg också att det för varje område ska finnas en 
värdebeskrivning enligt myndigheternas uppdaterade riktlinjer. Arbetet med 
det reviderade underlagen har Naturvårdsverket och HaV fortsatt att bearbeta 
för att få en god övergripande bild av urvalet, dess styrkor och svagheter, 
statistik länsvis och nationellt och för att få en samlad redogörelse för motiv 
och principer bakom befintligt urval. Naturvårdsverket och HaV har för avsikt 
att fatta beslut om de nya och reviderade objekt som värderats och 
miljöbedömts under 2016.  
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Bakgrund 
Naturvårdsverket och HaV fick tillsammans med länsstyrelserna i regleringsbrev 
för 2012 och 2013 i uppdrag att genomföra en översyn av områden av 
riksinintresse för friluftslivet. Senast Naturvårdsverket tog beslut om områden 
av riksintresse för 
friluftslivet var 1987-1989 
och då togs beslut för 
områden av riksintresse för 
såväl naturvård som 
friluftsliv. 
 
 Länsstyrelserna lämnade 
under 2014 förslag på vilka 
områden länen ansåg 
borde vara av riksintresse 
för friluftslivet, efter 
riktlinjer för urvalet från 
Naturvårdsverket och HaV. 
Översynen resulterade i att 
länsstyrelserna föreslog 
107 nya 
riksintresseområden för 
friluftslivet.  171 befintliga 
områden föreslogs få ny 
avgränsning eller 
förändrades väsentligt på 
något annat sätt medan 34 
områden i allt väsentligt 
föreslogs vara kvar som 
tidigare. Inga områden 
föreslogs att upphävas. 
 
De oförändrade områdena 
har endast uppdaterats 
och har under våren 2016 
fått ett nytt beslutsdatum. 
Övriga förslag på nya och 
förändrade 
riksintreområden sänds nu 
på remiss till i första hand 
övriga s.k. 
riksintressemyndigheter 
och länsstyrelser i enlighet 
med 2 § hushållningsförordningen. Förslaget sänds också på samråd 
tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till berörda 
kommuner och intresseorganisationer i enlighet med 6 kap. 14 § miljöbalken.   

188



NATURVÅRDSVERKET  4(14) 
 
 
 

 
 
 
 

Riksintressets betydelse 
Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska områden som är av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.  Naturvårdsverket har tillsammans 
med HaV bl.a. ansvar för att ”peka ut” områden av riksintresse för naturvård 
och friluftsliv.  
 
Dessa bestämmelser i 3 kap. miljöbalken syftar till en långsiktigt lämplig 
hushållning med mark- och vattenområden. Enligt miljöbalken ska mark- och 
vattenområden användas för det eller de ändamål de är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Utpekande av 
områden av riksintressen är en viktig del i att detta syfte kan uppnås. Genom 
utpekandet kan och ska områden av nationellt intresse hävdas i den fysiska 
planeringen och i andra beslut om markanvändning som olika myndigheter 
fattar. 
 
Utpekandet av ett område av riksintresse för friluftslivet innebär inte ett 
ovillkorligt skydd av området eller att andra verksamheter inte kan tillåtas. 
Bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken utgår från att områden så långt möjligt 
kan nyttjas för flera ändamål, men att det utpekade områdets värde har 
företräde om samutnyttjande inte kan ske, d v s om en planerad åtgärd 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön på ett sådant sätt att möjligheterna 
att utöva friluftsliv påtagligt försämras. Denna bedömning sker i samband med 
planläggning enligt plan- och bygglagen där länsstyrelsen ska företräda de 
statliga intressena, respektive i samband med prövning om ändrad 
markanvändning vid beslut enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, väglagen, 
ellagen, rörledningslagen med flera lagar där 3 kap. miljöbalken ska tillämpas. I 
samband med planläggning kan staten genom länsstyrelsen, när det gäller 
översiktsplanen, i ett särskilt yttrande ange om kommunen inte beaktat 
riksintresset på lämpligt sätt, resp. vid detaljplanläggning, överpröva 
kommunens beslut om ett riksintresse riskerar att påtagligt skadas. 
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Friluftspolitiken  

Myndigheter, kommuner, ideella organisationer, näringsliv och markägare bidrar 
till att skapa förutsättningar för att människor kan utöva friluftsliv. I 
propositionen beskriver regeringen det övergripande målet: ” 
Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i 
naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla 
människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social 
gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.” 
I Framtidens friluftsliv1 betonas att det är kommunerna som bör verka för att 
tillgodose behovet av tätortsnära natur i den kommunala planeringen. Det är 
viktigt att kommunerna behandlar bevarande av och tillgång till tätortsnära 
natur i den kommunala översiktsplaneringen, särskilt i tätorter där konkurrens 
om mark är hög. Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för 
områdesskyddet och en samordnande roll i nationellt friluftslivsarbete. 
Myndigheten ska verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och 
utvecklas samt främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska 
dimensionen. 
 
Ansvar och roller   
Boverkets ansvarar för den generella uppsikten för 3. och 4 kap. MB och som 
samordnande myndighet för alla riksintressen. Det innebär att en regelbunden 
avstämning mellan myndigheterna är nödvändig. Naturvårdsverket och HaV 
ansvarar för att ha det nationella uppsiktsansvaret över utpekande av 
riksintresset friluftsliv enligt 3 kap. MB. Det innebär att myndigheterna har 
ansvar enligt hushållningsförordningen för uppsikt över hushållningen med 
mark och vattenområden inom sina verksamhetsområden. Naturvårdsverket 
ansvarar tillsammans med HaV för att fatta beslut om nya och reviderade 
riksintressen för friluftsliv samt att tillgängliggöra information om områdena. 
Samordning med andra riksintressemyndigheter och Boverket bör ske 
regelbundet. 
 
Länsstyrelsen har det regionala uppsiktsansvaret över riksintressen utpekade 
enligt 3 kap MB. I uppsiktsansvaret ingår att uppmärksamma behov av 
revideringar av befintliga områden och avgränsningar, föreslå nya eller 
upphävande av områden. Det görs utifrån dialog med kommuner och allmänhet 
vid beredning. Länsstyrelserna har som uppgift att verka för att riksintressen 
tillgodoses av kommunerna i den fysiska planeringen. Därefter ska 
riksintresseanspråket bevakas så att värden upprätthålls och utvecklas.  
I det löpande arbetet ska Länsstyrelsen hålla Boverket och Naturvårdsverket 
uppdaterade med aktuella underlag för riksintresseanspråken för friluftsliv vad 
gäller avgränsningar och värdebeskrivningar samt föreslå ytterligare områden 
som riksintressen för friluftsliv. 
  

                                                 
1 Framtidens friluftsliv. Regeringens proposition 200917/10:238. 
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Riksintresse friluftsliv 
För att ett område ska vara av riksintresse för friluftslivet ska det ha stora 
friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och 
kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för många. 
Urvalet av områden görs utifrån särskilda kriterier och i samråd med 
myndigheter på regional och lokal nivå. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser 
ska beaktas i samhällsplaneringen för att främja den långsiktigt mest lämpliga 
användningen  av mark och vatten. Regler om riksintressen gäller såväl vid 
planläggning som vid tillståndsprövning. En väl genomarbetad översiktsplan, 
framtagen i dialog mellan kommun och länsstyrelse och där konflikter mellan 
riksintressen belysts, kan ge vägledning i fråga om hur motstående riksintressen 
ska hanteras och prioriteras. 
 
Regeringsuppdrag 2012 – 2014  
I regleringsbrevet 2012 fick Naturvårdsverket i uppdrag att göra enöversyn av 
vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken, särskilt med beaktande av de långsiktiga behoven av tätortsnära 
natur. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) våren 
2014. Utgångspunkten för att ett område ska bedömas som riksintresse för 
friluftslivet är att området har så stora friluftsvärden på grund av särskilda 
natur- och/eller kulturkvaliteter och tillgänglighet för allmänheten, att det är 
eller kan bli attraktivt för besökare från hela eller en stor del av landet eller 
utlandet, dvs. det har turistiskt intresse. I Framtidens friluftsliv2 anges att det är 
av stor vikt vid utpekade riksintresseområden att ny kunskap och nya 
bedömningar och att utgångspunkterna för områden av riksintresse för 
friluftsliv bör vara att områdena är viktiga för 
många människors friluftsliv och att de kan 
nyttjas ofta och mycket. Vilket var ett särskilt 
fokus på tätortsnära natur i de tre 
storstadsregionerna.  
 
Målen med översynen är en kvalitetshöjning av 
beskrivningen av områdena av riksintresse för 
friluftslivet, det gäller både befintliga områden 
och nya föreslagna områden. Med friluftsliv 
menas i detta sammanhang ”vistelse utomhus i 
natur- och kulturlandskapet för välbefinnande 
och naturupplevelser utan krav på tävling.” 3 
 
Naturvårdsverket tog tillsammans med HaV 
fram nya riktlinjer som innehöll kriterier som stöd vid urvalet av områden och 
för uppdatering och revidering av riksintressena. Utifrån riktlinjerna tog 
länsstyrelserna, i dialog med kommunerna, fram förslag på uppdateringar och 
nya utpekanden utifrån ny kunskap och aktuella förhållanden. Det ska tydligt 
                                                 
2 Framtidens friluftsliv. Regeringens proposition 20091710:238. 
3
 Förordning (2003:133). 
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framgå av värdebeskrivningarna för området motivet till riksintresset och 
förutsättningarna för att natur- och friluftslivsvärdena ska kunna behållas. 
Området ska vara avgränsat och vara inlagt på digital karta, geografiskt 
avgränsning redovisas i shapefil, och det skulle redogöras för samråd som 
hållits. Mer om kriterierna och deras tillämpning finns i Naturvårdsverkets 
handbok med allmänna råd (2005:5) och riktlinjer för översyn 2012-2014 av 
riksintressen för friluftsliv.4 I första hand inriktades arbetet på att se över 
områdets geografiska avgränsning och att uppdatera dokumentationen för 
områdena. I de fall områdets avgränsning inte var förenlig med kriterierna har 
förslag till ändrad avgränsning gjorts. Översynen ledde till att 107 nya områden 
föreslogs. Inga områden föreslogs utgå på grund av att värdena för riksintresset 
inte längre finns. I samband med översynen har antalet områden ökat från 215 
till 312.  
 
Riksintressen för friluftsliv – resultat reviderade områden 
 

 Totalt 
antal 

Oförändrade Mindre 
revideringar 

Större 
revideringar 

Nya 

Nationellt 312 34 88 83 107 

Stockholm 13 0 6 3 4 

Uppsala 5 0 1 1 3 

Södermanland 14 0 3 9 2 

Östergötland 8 1 5 1 1 

Jönköping 10 1 4 2 3 

Kronoberg 4 0 0 4 0 

Kalmar 13 2 5 6 0 

Gotland 14 1 0 5 8 

Blekinge 8 1 0 5 2 

Skåne 23 1 5 6 11 

Halland 16 7 2 6 1 

Västra 
Götaland 

54 3 15 12 24 

Värmland 12 1 0 7 4 

Örebro 10 1 1 1 7 

Västmanland 12 2 6 1 3 

Dalarna 29 9 10 1 9 

Gävleborg 9 1 4 2 2 

Västernorrland 32 0 6 3 23 

Jämtland 16 3 6 7 0 

Västerbotten 10 0 9 1 0 

Norrbotten 0 0 0 0 0 

 

                                                 
4 RIKTLINJER FÖR ÖVERSYN 2012-2014 AV RIKSINTRESSEN FÖR FRILUFTSLIV 
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Fortsatt arbetet med revidering av riksintresse för friluftsliv 
Utifrån det underlag som redovisades i samband med regeringsuppdraget har 
Naturvårdsverket försökt ta fram en god övergripande bild av: Urvalet av 
områden, dess styrkor och svagheter, statistik länsvis och nationellt, samlad 
redogörelse för motiv och principer bakom befintligt urval.  Naturvårdsverket 
har med hjälp av fyra studenter sammanställt, värderat och kvalitetssäkrat de 
från länsstyrelserna inkomna värdebeskrivningarna av riksintressen för 
friluftsliv. De kvantitativa sammanställningarna samt de kvalitativa 
värderingarna av föreslagna områden ska fungera som underlag i 
Naturvårdsverkets beslutsprocess om riksintressen för friluftsliv.  
kvalitativa värderingen grundar sig på följande bedömningspunkter, vilka 
återfinns i Naturvårdsverkets riktlinjer: 
• Kärnvärde 
• Avgränsning 
• Tillgänglighet 
• Åtgärder och förutsättningar för bevarande av värden 
 
Bedömningen av kärnvärdet görs utifrån hur väl värdebeskrivningen formulerar 
områdets särskilda värden för just friluftslivet, vilket är syftet med utpekandet 
av riksintresset. Slutligen klassificeras värdebeskrivningen i syfte att underlätta 
beslut om nya och reviderade riksintressen för friluftsliv.  Klassificeringen sker 
utifrån fyra olika kategorier: 
A. Klart för beslut 
B. Behov av mindre kompletteringar/uppdatering 
C. Behov av större kompletteringar/förändringar 
D. Felaktigt utpekande 
 
Resultatet av värderingen har lett till att Naturvårdsverket godkänt de objekt 
som bedömts klara i mars 2016. De områden vars värdebeskrivningar som hade 
behov av kompletteringar skickades åter till respektive länsstyrelse för 
komplettering under mars 2016 och för slutlig leverans juni 2016. 
 
Utpekande av RI är en sådan plan/program där miljöbedömning kan krävas. En 
behovsbedömning påbörjades våren 2014 och beslut togs då om att genomföra 
en miljöbedömning men denna påbörjades inte på grund av den snäva 
tidsplanen för regeringsuppdraget. Naturvårdsverket har nu upphandlat en 
miljöbedömning och låtit ta fram en miljökonsekvensbeskrivning med särskilt 
fokus på att utveckla en metod för hur ett utpekande av riksintresse för ett 
bevarandevärde kan genomföras.  
 
Miljöbedömningen påbörjades i april 2016 med ett avgränsningssamråd med 
de nationella myndigheterna med ansvar för utpekande av riksintressen. En 
samrådshandling sänds på remiss i september 2016 på samråd till nationella 
myndigheter, länsstyrelser, berörda kommuner och organisationer och en 
slutlig miljökonsekvensbeskrivning beräknas vara klar i oktober 2016. 
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Naturvårdsverket fattar beslut om de nya och reviderade objekt som 
kompletterats under hösten 2016. . I arbetet ingår inte Norrbottens län. 
 
Underlaget kommer att tillgängliggöras av Naturvårdsverket via VIC natur på 
skyddadnatur.naturvardsverket.se 
 

 Värdebeskrivningar 
 Beslut 
 Kartunderlag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fortsatt löpande arbete 
Efter denna stora genomgång och översyn av samtliga riksintresseområden för 
friluftslivet är det möjligt för länsstyrelserna att löpande se över och uppdatera 
dessa områden. I och med att det finns en nationell och länsvis statistik över 
riksintresseområden för friluftslivet bidrar det till att lägga grunden för en 
nationell nivå som Naturvårdsverket och HaV kommer att utgå ifrån vid den 
fortsatta vägledningen i arbetet med riksintresse för friluftsliv. För att löpande 
hålla befintliga områden aktuella och bevaka anspråken är ett önskvärt med ett 
intervall vart 4 -5 år för att se över avgränsning, områdets värden och 
utveckling. I och med att allt underlag i form av kartor och värdebeskrivningar 
nu görs tillgängligt på webben och att handläggare på länsstyrelserna själva har 
möjlighet att gå in och justera underlättar det ett kontinuerligt arbete med att 
vid behov löpande förtydliga och genomföra mindre revideringar av 
riksintressen.  
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Slutresultat länsvisa områden   
För att skapa överblick över områdena av riksintresse för friluftslivet på 
nationell- och länsnivå har uppgifter sammanställts om vilka friluftsaktiviteter, 
naturtyper och värden som finns representerade i respektive område och län. 
De aktiviter som nämns är hämtade från Naturvårdsverkets riktlinjer.5 
Naturtyperna utgörs av de vanligast förekommande naturtyperna i Sverige. 
Kategorierna odlingslandskap samt kulturlandskap har lagts till. Dessa åtskiljs 
från varandra eftersom friluftsvärdet i flera fall är knutet till platsens 
kulturhistoriska värden (fornminnen, kulturminnesmärken etc.) samtidigt som 
flera områden innehåller stora ytor jordbruksmark för vilka friluftsvärdena inte 
är knutna till sådana kulturvärden. Utifrån underlagen från revideringen har 
statistik från de olika länen sammanställts. 
 
Revidering 
De reviderade områdena har delats in i tre olika statuskategorier. Oförändrade 
områden är de områden som sedan tidigare blivit utpekade som riksintresse för 
friluftsliv, där avgränsningen och friluftsvärdena är desamma som tidigare. De 
reviderade områdena är befintliga områden där gränserna har dragits om, 
alternativt där friluftsvärdena har förändrats eller värdebeskrivningen har 
omformulerats. Därutöver föreslås ett antal nya områden. Av de inkomna 
värdebeskrivningarna är 18%  oförändrade områden, 48% reviderade områden 
samt 34% nya områden (se figur 1). 
 
Figur 1 Fördelning av status mellan de 312 riksintressen för friluftsliv. 

 
                                                 
5
 RIKTLINJER FÖR ÖVERSYN 2012-2014 AV RIKSINTRESSEN FÖR FRILUFTSLIV 
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Riktlinjer för översyn 2012-2014 av riksintressen för friluftsliv: 
Ett riksintresse för friluftsliv ska uppfylla ett eller flera huvudkriterier som står 
beskrivna i riktlinjerna: 
• Huvudkriterium 1: Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande 
upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer. 
• Huvudkriterium 2: Områden med särskilt goda förutsättningar för 
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. 
• Huvudkriterium 3: Områden med särskilt goda förutsättningar för 
vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. 
 
Figur 2 Antal angivna huvudkriterier i samtliga värdebeskrivningar. 

 
 
Friluftsaktiviteter 
I värdebeskrivningarna ska exempel på friluftsaktiviteter som kan utövas i 
riksintresset anges. Antal av de olika friluftsaktiviteter som förekommer i 
värdebeskrivningarna skiljer sig åt mellan länen vilket framkommer av figur 3. 
En aktivitet kan nämnas flera gånger i samma län. I sammanställningen räknas 
dock aktiviteten endast en gång per län, trots att den kan ha nämnts flera 
gånger inom länets olika riksintressen. Utövandet att friluftslivet utvecklas i 
snabb takt och en rad nya aktiviteter exempelvis geocaching, kiting, 
kajakpaddling, isklättring beskrivs av vissa län. Genom att beskriva 
förekommande aktiviteter och vilka förutsättningar som finns för att bedriva 
dessa och behov som finns för att utveckla förutsättningarna för friluftslivet 
visar på ett aktivt uppsiktsansvar av ansvarig myndighet.  
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Figur 3. Antal olika nämnda friluftsaktiviteter i värdebeskrivningarna per län. 

 
 
Naturupplevelser är den aktivitet som nämns flest antal gånger (286), följt av 
vandring, fritidsfiske, strövande, bad och kulturupplevelser som alla är nämnda 
mer än 200 gånger (se figur 4). Kategorin Andra aktiviteter inkluderar de 
aktiviteter som finns med som en kategori i statistikmallen men som omnämns 
i värdebeskrivningarna. Av dessa nämns naturstudier flest gånger. Exempel på 
andra aktiviteter är dressinåkning, grott-besök och pulkaåkning. 
 
Figur 4. Antal gånger varje aktivitet är nämnd i samtliga värdebeskrivningar. 
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Naturmiljöer 
För att få en bild över de föreslagna områdena har naturtyperna sammanställts. 
Sjöar och vattendrag är den naturtyp som nämns flest antal gånger i 
värdebeskrivningarna, nämligen 231 av 312 gånger (se figur 5). Fjäll nämns 
minst antal gånger, i 21 av värdebeskrivningarna. 
Kategorin Annan naturtyp inkluderar de naturtyper som inte finns med som en 
kategori i statistikmallen men som nämns i värdebeskrivningarna. De kategorier 
som har uppkommit under Annan naturtyp är hällmark, alvar, ospecificerad 
skog, gammelskog, klapperstensfält, rished, sandurfält, sanddynor och grottor. 
Hällmark och ospecificerad skog är de naturtyper som förekommer flest antal 
gånger, övriga benämns en till två gånger var. 
 
Figur 5. Antal gånger varje naturtyp är nämnd i värdebeskrivningarna. 

 
 
Överlappande skydd 
En stor del av de föreslagna riksintresseområdena omfattas redan av andra 
överlappande riksintressen (298 av 312). 301 områden omfattas av 
överlappande skydd, exempelvis naturreservat, nationalpark och Natura-2000 
(se figur 6 och 7). Det kan innebära att ett område som utpekats som 
riksintresse friluftsliv kan ha ett eller flera överlappande skydd på en del av den 
totala ytan. Det kan indikera att området har höga biologiska värden, 
kulturvärden eller utgör riksintresse inom andra områden som kan vara av 
motstående karaktär som energiproduktion, bostadsbyggande. 
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Figur 6. Andel riksintressen för friluftsliv med andra överlappande riksintressen 
inom samma område baserat på antal områden. 

 
 
Figur 7. Andel riksintressen för friluftsliv med andra överlappande skydd inom 
samma område baserat på antal områden. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 209 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 000976/2016 - 200 

Arrendeavtal för telemast i Malenskogen 

Sida 

13 av 32 

Beskrivning av ärendet Telia Sonera AB har, genom Rejlers Sverige AB (Fredrik Kuniholm) framställt 
önskemål om att arrendera mark för att uppföra en telemast på Båstads 
kommuns fastighet Hemmeslöv 44:1. Placeringen önskas i direkt anslutning till 
fastighet 44:316 (Hotell Riviera Strand) i Malenskogen. Arrendetiden önskas 
längre än 5 år, vilket är en längre tidsperiod än förvaltningen genom delegation 
har rätt att ingå avtal om. Ärendet om att teckna avtal lyfts därför till 
kommunstyrelsen. Avtalsförslag återges i bilaga 1. 

Underlag till beslutet Avtalsförslag inklusive tre bilagor, bilaga 1 
Karta över mastens täckningsområde, bilaga 2 

Förvaltningens förslag 1. Godkänner avtalet. 

Beslut 

2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att 
underteckna bilagt avtalsförslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänner avtalet. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att 
underteckna bilagt avtalsförslag. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-10-14 
Handläggare: Sven-Inge Granlund 
Dnr: KS 000976/2016 – 200 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtalsförslag inklusive tre bilagor, bilaga 1 
Karta över mastens täckningsområde, bilaga 2   
 

Samråd har skett med: 
Verksamheten för samhällsbyggnad 
 

 
Arrendeavtal för telemast i Malenskogen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Telia Sonera AB har, genom Rejlers Sverige AB (Fredrik Kuniholm) framställt önskemål om att 
arrendera mark för att uppföra en telemast på Båstads kommuns fastighet Hemmeslöv 44:1. 
Placeringen önskas i direkt anslutning till fastighet 44:316 (Hotell Riviera Strand) i 
Malenskogen.  Arrendetiden önskas längre än 5 år, vilket är en längre tidsperiod än 
förvaltningen genom delegation har rätt att ingå avtal om. Ärendet om att teckna avtal lyfts 
därför till kommunstyrelsen. Avtalsförslag återges i bilaga 1.  
 
Bakgrund 
Det får anses vara väl känt att mobiltäckningen för Riviera- och Hemmeslövsområdet har mer 
att önska och att behovet av bättre täckning är reellt. Fastighetsägaren till Hotell Riviera Strand 
och Telia Sonera AB förde inledningsvis samtal om att uppföra en mast för mobiltäckning inom 
fastighet 44:316. Då detta inte var möjligt enligt gällande detaljplan för nämnd fastighet 
ställdes frågan om arrende till Båstads kommun eftersom detaljplanen utanför fastighet 
44:316 ger möjlighet att uppföra en mast. Det ligger i operatörens intresse att en mobilmast 
ska ha en sådan placering där täckningen är som störst. Bilaga 2 visar teoretiskt mastens 
täckningsområde. 
 
Aktuellt 
Avsikten är att endast uppföra en mast (Slime Line Monopol) på kommunens mark. All övrig 
teknisk utrustning inklusive ledningar kommer att placeras i eller inom fastigheten 44:136 
(Hotell Riviera Strand). Fördelen med detta är att det inte behöver uppföras någon teknikbod 
eller inhägnad på kommunens mark. Masten som är en ”rundmast” kommer att ha en diameter 
om max 60 cm i botten och en höjd av 25 meter, detta framgår i bilagorna till bilagt 
avtalsförslag. Den kommer även ha en kulör av mörkbrunt eller mörkgrönt för att smälta in i 
miljön av grov tallskog.  
 
Övervägande/framtid 
Undertecknad har diskuterat olika placeringsalternativ med både samhällsbyggnadskontoret 
och representanter för Telia Sonera. Efter att ha utrett förutsättningar ur detaljplaner, 
mobilmastens täckningsområde och olika placeringsalternativ konstateras att aktuell placering 
är ”minst dålig”. Lägger vi till det faktum att behovet av bättre mobiltäckning är reellt och att 
operatören väljer en mast med tillhörande tekniska lösningar med en så liten påverkan på 
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omgivningen som möjligt, föreslår förvaltningen att arrendeavtal enligt bilagt avtalsförslag 
tecknas.  
 
Om Båstads kommun och Telia Sonera AB inte kommer överens om att ingå ett arrendeavtal 
kan Telia Sonera AB som alternativ ansöka hos Lantmäteriet om fastighetsbildningsåtgärd för 
ledningsrätt. Skäl till varför detta inte är gjort, anges av Telia Sonera vara att det är en mer 
kostsam och tidskrävande process. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna bilagt 
avtalsförslag.   
 
 
 
2016-10-14 
 
 
Sven-Inge Granlund  
Avdelningschef 
Teknik och service 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 210 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2016-10-26 14 av 32 

Dnr KS 000368/2016 - 350 

Motion - Alternativ lösning för trafiksituationen i Båstad tätort 
under högsäsong 

Beskrivning av ärendet En motion har inkommit från Moderaterna om alternativa lösningar för 
trafiksituationen i Båstad under högsäsong. Motionärerna föreslår ett antal 
punkter att uppdra till förvaltningen att utreda vidare. 

Underlag till beslutet Motion - Genomfartstrafiken i Båstad tätort under högsäsong 
Utdrag ur åtgärdsvalsstudie för väg 115 genom Båstad, KSOOOl 73/2016. 

Förvaltningens förslag 1. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter och förutsättningar att 
anlägga en parkeringsplats för evenemangs besökare öster om Öresjön. 

Föredragande 

Notering 

Beslut 

2. I övrigt anses motionen besvarad. 

Gatu- och trafikingenjör Andreas Jansson. 

Christer de la Matte (M) avtår från att delta i beslutet. 

Kommunstyrelsens arbetskatt föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter och förutsättningar att 
anlägga en parkeringsplats för evenemangs besökare öster om Öresjön. 

2. I övrigt anses motionen besvarad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2016-10-14 
Handläggare: Andreas Jansson 
Dnr: KS 000368/2016 – 350 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Motion – Genomfartstrafiken i Båstad tätort under högsäsong 
Utdrag ur åtgärdsvalsstudie för väg 115 genom Båstad, KS000173/2016.  
 

Samråd har skett med: 
 
 

Motion - Alternativ lösning för trafiksituationen i Båstad tätort under högsä-
song 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit från Moderaterna om alternativa lösningar för trafiksituationen i Bå-
stad under högsäsong. Motionärerna föreslår ett antal punkter att uppdra till förvaltningen att 
utreda vidare.  
 
Aktuellt 
I åtgärdsvalsstudien för väg 115 genom Båstad som avslutades i februari 2016 är rekommen-
derade åtgärder definierade. Förvaltningen anser att förslagspunkterna 2 och 5 i motionen 
ligger i linje med åtgärdsvalsstudiens rekommenderade åtgärd 3.2, ”Utreda hinder och möjlig-
het för en infarts-/evenemangsparkering öster om Båstad”, som kommunen är genomförande-
ansvarig för. 

 
Motionärerna föreslår förvaltningen att utreda fordonsbegränsade zoner och begränsning av 
genomfartstrafik till Prästliden på väg 115 genom Båstad, förslagspunkt 1, 3 och 4. Väg 115 är 
en allmän väg med statligt väghållarskap, fordonsbegränsade zoner eller genomfartbegräns-
ningar genom trafikreglering bedöms av förvaltningen inte vara möjlig att genomföra. 
 
Båstads kommun gör redan i dagsläget begränsningar för den allmänna trafiken på de kom-
munala vägarna i Båstads tätort under sommartid, i evenemangsområdet. Exempelvis är delar 
av Hamngatan och Kyrkogatan endast öppen för behörig trafik. 
 
Båstads kommun ansöker och bekostar varje år, med godkännande från Trafikverket, uppsätt-
ning av evenemangsskyltar söderifrån på E6 trafikplats Hjärnarp i syfte att leda evenemangs-
besökare till Prästliden via väg 105, Hov och väg 115 och därigenom avlasta Köpmansgatan för 
genomfartstrafik till Prästlidens parkeringsplats. 
 

Övervägande/framtid 
Det är rimligt att anta att ett attraktivt och fungerande parkeringsalternativ öster om Båstad 
tidvis kan minska trafikmängden på Köpmansgatan genom Båstad. Av Trafikverket genom-
förda trafikmätningar visar att en stor del av trafiken längs Köpmansgatan under högsäsong 
och perioder med evenemang är dagsbesökare till Båstad. En majoritet av dagsbesökarna be-
döms komma österifrån från E6 och parkerar på Prästlidens parkeringsplats, en resa som 
måste ske på Köpmansgatan genom hela Båstads tätort. 
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Båstads kommun arbetar tillsammans med Skånetrafiken aktivt med att förbättra utbudet och 
möjligheterna att resa med kollektivtrafik till Båstad och besöksmål i kommunen för dagsbe-
sökare. Kollektivtrafikåtgärder bedöms ha  potential att minska trafikmängden i Båstad.  
 
Några exempel på genomförda åtgärder under sommaren 2016: 

 Linje 501, Tidtabellsanpassning av linje 501 för att klara långsammare trafiktempo. 
 Linje 523, Utökat turutbud Båstad-Torekov inkl. kvälls- och helgtrafik. 
 Linje 502, Införande av natur- och kulturbuss Båstad-Norrviken 

 
En ytterligare åtgärd som planeras inför 2017 är en förlängning av linje 501 från Båstads buss-
station till Båstads torg/Prästliden och som därigenom kommer att fungera som en matarbuss 
till och från Båstads station genom hela Båstads tätort, med attraktiv tågpassning. 
 

 
 
Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter och förutsättningar att anlägga 
en parkeringsplats för evenemangsbesökare öster om Öresjön. 
 

2. I övrigt anses motionen besvarad.  
 
 
 
Båstad den 14 oktober 2016 
 
 
Andreas Jansson  
Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och Service 
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2016 -04- 2 0 
Dnr ... ~>. .. ~~~~.(o~\ 
Sk.~~.~;; .. ~~.~ _, ""' 

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-03-05 
Alternativ lösning för trafiksituationen i Båstad tätort under högsäsong 
Genomfartstrafiken i Båstad tätort. 
Trafiksituationer i Båstad tätort under högsäsong och speciellt under 
evenemangsveckor är inte acceptabel speciellt på Köpmansgatan. Under juli månad 
passerar c:a 15.000 fordon/dygn varav ett hundratal tunga fordon. Detta skall jämföras 
med en årsmedeldygnstrafik på 8.000 fordon/dygn. 
Under många år har man försökt komma till rätta med detta men någon hållbar lösning 
under högsäsongen har ännu inte presenterats eftersom Köpmansgatan är det enda 
alternativet för genomfart i Båstad tätort. 
Den stora parkeringen på Prästliden fylls med fordon som kommer från väster 
(Italienska vägen) och dels med fordon som kommer från öster via Köpmansgatan. För 
att begränsa genomfartstrafiken från öster via Köpmansgatan måste fördonsflödet 
begränsas. Detta kommer att skapa en bättre trafiksäkerhet och miljö i och runt 
Köpmansgatan. 
Om vi tänker oss att nuvarande evenemangsområde under högsäsong utvidgas med en 
fordonbegränsad zon med parkeringsplatser väster, Prästllden, och en öster om Båstad 
tätort. Istället för att parkera bilen på Prästliden ("Västra parkeringen") när man 
anländer österifrån (E6:an) skall en parkeringsplats finnas i området mellan entre 
Båstad och Öresjön ("Östra parkeringen"). En matarbuss kan trafikera 
sträckan mellan de två parkeringsplatserna med antal stop utmed Köpmansgatan. 
Informationstavlor skall klart informera om de två huvdparkerinsalternativen, dels från 
väster kommande trafik Prästliden ("Västra parkering") och från öster kommande trafik 
"Östra parkeringen". Det skall också tydligt framgå att genomfartstrafik är "begränsad". 
Genom detta förslag anser Moderaterna att fler kommer att välja tåg med anslutande 
kollektivtrafik samt att minskagenomfart av fordon i Båstad tätort. 

. & 
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Förslag 
 
Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Att uppdra till förvaltningen att utreda hur en fordonsbegränsad zon, väster & öster i 
anslutning till evenemangsområdet skall se ut vid högsäsong. Evenemangsområdet skall    
också ingå i fordonsbegränsningen, 

2. Att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att lägga en parkeringsplats i området 
mellan entré Båstad och Öresjön. 

3. Att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med Trafikverket beskriva hur man begränsar 
genomfartstrafiken från öster från E6:an till Prästliden vid högsäsong. 

4. Att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med Trafikverket beskriva hur man informerar 
fordonstrafikanter om genomfartsbegränsning och anvisning till parkeringsplatser under 
högsäsong. 

5. Att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten med matartrafik mellan parkerings- 
platserna Prästliden (”Västra parkeringen”) och ”Östra parkeringen” med stop utmed 
Köpmansgatan vid högtrafik.   

 
Bjäre Båstad Moderaterna 

 
 
Daniel Olofsson          Christer Linden           Birgitta Abelin          Ann Elofson 
 
 
Christer de la Motte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        2 (2)                                                                                           

225


	7.Detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. - Beslut om antagande
	8.Detaljplan för Båstad 109:2, parkering Trollbäckenområdet
	9.Fullskaleexperiment i Båstads hamn
	10.Samråd - Utpekande av områden av riksintresse för friluftsliv
	11.Arrendeavtal för telemast i Malenskogen
	12.Motion - Alternativ lösning för trafiksituationen i Båstad tätort under högsäsong
	13.Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun
	14.Medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser/sociala mötesplatser i Förslöv
	15.Medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser/sociala mötesplatser i Förslöv
	16.Motion - Stöd till Sjöfartsmuseet i Torekov
	Namnlös
	18.Motion - Inrättande av politisk enhet för Kultur och Fritid
	19.Nämndsplan 2017 för kommunstyrelsen
	20.Förslag till revidering av budget 2017 och plan 2018-2019



