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Datum: 2018-05-15. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 001376/2017 – 903 
 
 

Val av justeringsperson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C). 
 
2. Till ersättare för justeringsperson väljs Ingela Stefansson (S). 
 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 29 maj kl. 17.00 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justerings-
personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och  
justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 
 
Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommun-
fullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella 
protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Philip Norrman, Nämndsekreterare  
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Datum: 2018-05-15 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 001377/2017 – 903 
 
 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 2018 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Dagordning godkänns.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om 
Dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Philip Norrman, nämndsekreterare  
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Datum: 2018-05-15. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 000029/2018 – 903 
 
 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde  
besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Philip Norrman, nämndsekreterare  
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Datum: 2018-05-15 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Handläggare: Philip 
Dnr: KS 000030/2018 – 900 
 
 
Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2018 
 
 
 A) Uppdatering av Eu-projekt. Carolina Holgersson Ivarsson 
 
B) Neddragning HVB-hem. Henrik Andersson 
 
C) Köpmansgatan. Hans Paganus 
 
D) Arvodesreglemente inför ny mandatperiod.  
 
E) Rapport om kulturföreningar/bidrag. Helene Steinlein 
 
F) Ekonomiskt bistånd. Per- Martin Boklund 
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Datum: : 2018-05-04. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001099/2017 – 300 
 
 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl – beslut om antagande 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl godkänns för antagande. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl har varit utställt för granskning. Inga remissin-
stanser, sakägare eller andra berörda har framfört någon erinran mot planförslaget. Nästa steg 
i planprocessen är beslut om antagande av detaljplanen. 
 

Bakgrund 
Fastighetsägaren inkom 2017-09-07 med en ansökan om planbesked med syfte att göra några 
mindre ändringar i gällande detaljplan. Ändringarna avser möjligheten att bygga underjordiska 
garage för att kunna skapa utemiljöer med högre kvalitet, en justering av en användningsgräns 
samt möjlighet att uppföra radhus på fastighet där gällande plan endast medger flerbostads-
hus. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-08 § 252 att förslag till detaljplan fick upprättas samt att 
samråd fick hållas. Samråd hölls under tiden 2018-02-12 till 2018-03-21 och inkomna syn-
punkter finns sammanställda och kommenterade i en samrådsredogörelse. Planförslaget revi-
derades efter samrådet och 2018-04-17 § 76 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att 
godkänna förslaget till detaljplan för att ställas ut för granskning. 
 

Aktuellt 
Granskning har hållits för detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl under tiden 2018-04-19 till 
2018-05-04. Inga remissinstanser, sakägare eller andra berörda har framfört någon erinran 
mot planförslaget. Inkomna yttranden finns sammanställda i ett granskningsutlåtande (bilaga 
X). 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Möjlighet ges att bygga underjordiska garage istället för markparkeringar vilket gör utemiljöer 
och rekreationsytor mer trivsamma. 
 
Verksamhet 
Ärendet avslutas och arkiveras efter att beslutet vunnit laga kraft. 
 

Ekonomi 
Planen finansieras i sin helhet av exploatören. 
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Verksamhetsområde 
Emma Johansson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Planbeskrivning 
2. Plankarta med illustrationskarta 
3. Granskningsutlåtande 

 
Samråd har skett med: 
Planchef 
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Antagandehandling 2018-05-08
                       Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m fl 

Detaljplan för 

Hemmeslöv 5:17 m fl 
i Hemmeslöv, Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Planbeskrivning

Standardförfarande
Antagandehandling 2018-05-08
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PLANHANDLINGAR
Planens	diarienummer	är	B17-903

Detaljplanen består av:
•	 Plankarta	med	planbestämmelser	och	illustrationskarta,	2018-

05-08
•	 Planbeskrivning,	2018-05-08	(denna	handling)
•	 Fastighetsförteckning,	2018-04-09
•	 Grundkarta	(utgör	underlag	till	plankartan),	januari	2018,				

kompletterad	mars	2018,	uppdaterad	maj	2018
•	 Samrådsredogörelse,	2018-04-05
•	 Granskningsutlåtande,	2018-05-08

Följande handlingar ingår också i ärendet och fi nns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
•	 PM	Geoteknik	01,	Sigma,	2018-02-08
•	 Översiktligt	planeringsunderlag,	Geoteknik,	SGI,	2001-03-19
•	 Beräkning	av	utomhusbuller	för	utbyggnad	av	bostäder	och	

verksamheter	vid	Båstads	nya	station	rev	D,	ÅF,	2013-12-18
•	 Bullerutredning	Hemmeslöv	5:2,	Reinertsen,	2015-02-17
•	 PM	Yttrande	om	sammanvägt	buller,	Hemmeslöv	5:14,	Båstads	

kommun,	ÅF,	2015-10-28
•	 PM	Dagvatten	Hemmeslöv	5:14	Tuvelyckan,	NSVA,	2015-10-02

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	 lera	dokument.	De	 inns	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	 inns	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)	 inns	bestämmelser	om	hur	det	ska	
gå	till	när	kommunen	tar	fram	detaljplaner.	Nedan	följer	en	kort	beskrivning.

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

Samråd
Denna	detaljplan	handlades	inledningsvis	med	begränsat	standardförfarande.	I	samrådsskedet	tas	
ett	förslag	fram	till	hur	området	ska	utformas	och	planläggas.	Samrådsförslaget	ställs	ut	i	kommun-
huset	och	på	det	bibliotek	som	ligger	närmast	planområdet.	Förslaget	skickas	också	till	berörda	myn-
digheter.	Kommunen	annonserar	i	NST	om	samrådet,	de	fastighetsägare,	företag	och	föreningar	som	
berörs	mest	 av	 förslaget	meddelas	med	post.	Alla	 som	vill	 får	 lämna	 in	 skriftliga	 synpunkter.	De	
synpunkter	som	kommer	in	sammanfattas	och	kommenteras	i	ett	granskningsutlåtande.	Begränsat	
standardförfarande	förutsätter	att	samtliga	i	samrådskretsen	godkänner	planförslaget	och	att	inga	
ändringar	görs	efter	godkännandet.	Om	samrådskretsen	godkänner	planförslaget	kan	det	sedan	gå	
direkt	till	antagande.	

Granskning
Då	inte	samtliga	i	samrådskretsen	godkänt	planförslaget	under	samrådet	övergår	handläggningen	
till	 standardförfarande.	Efter	samrådet	bearbetar	planhandläggaren	planen	utifrån	de	synpunkter	
som	kommit	 in	och	den	reviderade	planen	ställs	ut	 för	granskning.	Granskningsskedet	går	 till	på	
ungefär	samma	sätt	som	samrådet.	Återigen	får	alla	som	vill	lämna	in	skriftliga	synpunkter.	De	syn-
punkter	som	kommer	in	sammanfattas	och	kommenteras	i	ett	granskningsutlåtande.	

Antagande
De	som	har	lämnat	synpunkter	på	planförslaget	får	en	underrättelse	inför	antagandet.	Därefter	antar	
eller	avslår	kommunstyrelsen	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

14
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Båstad

Västra Karup Östra KarupTorekov

Hallands 
Väderö

Grevie

Förslöv

Båstads kommun

Översiktskarta
0 m 2000 m 4000 m

N

Planområdets läge och storlek
Planområdet	är	beläget	i	Hemmeslöv,	ca	4	km	från	Båstads	centrala	delar,	i	direkt	anslutning	till	
stationen.	Området	omfattar	fastigheterna	Hememslöv	5:17,	5:18,	5:23	samt	5:24	och	är	ca	14	500	
m2	stort.	Marken	nyttjas	idag	som	arbetsytor	i	samband	med	byggnadsarbeten	på	intilliggande	fast-
igheter.

Området	avgränsas	i	norr	och	väster	av	Semaforvägen.	I	söder	avgränsas	det	av	Inre	Kustvägen	och	
i	öster	av		Stinsgatan.	Planområdet	delas	i	två	delar	av	Dressinvägen,	som	inte	ingår	i	planområdet.	

Syftet	med	denna	plan	är	att	göra	det	möjligt	att	bygga	underjordiska	garage	till	 lerbostadshusen	
för	att	på	så	sätt	kunna	skapa	bättre	och	attraktivare	utemiljöer.	I	samband	med	detta	görs	mindre	
justeringar	av	egenskapsbestämmelserna	från	gällande	detaljplan.

Planområdet	ligger	i	Hemmeslöv,	direkt	väster	om	stationen,	och	är	cirka	14	500	m2	stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Samtliga	fastigheter	ägs	av	samma	privata	företag.	

15
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Gällande	detaljplan	antogs	och	vann	laga	kraft	under	2016.	I	samband	med	genomförandet	av	pla-
nen	har	det	framkommit	behov	av	att	bygga	underjordiska	garage	till	flerbostadshusen	för	att	på	
så	sätt	kunna	skapa	bättre	och	attraktivare	utemiljöer.

Huvudsyftet	med	detaljplanen	är	att	möjliggöra	byggandet	av	underjordiska	garage	till	bostadshu-
sen.	Detaljplanen	syftar	också	till	att	göra	mindre	justeringar	av	egenskapsbestämmelserna	för	att	
underlätta	genomförandet	av	detaljplanen.	

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE
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Planbesked	för	Hemmeslöv	5:17	m. l	beviljades	av	Kommunstyrelsen	2017-11-08	§	252.	Beslutet	
innebär	att	förslag	till	detaljplan	får	upprättas	och	samråd	får	hållas.	

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

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

Detaljplan
För	planområdet	 gäller	 idag	detaljplan	1671,	 som	vann	 laga	kraft	 20160607.	Planen	har	4	 år	 av	
genomförandetiden	kvar.	Gällande	bestämmelser	för	aktuellt	planområde	är	”Bostäder”,	”Bostäder,	
kontor”	samt	”Centrum,	bostäder	och	vård”.		Planområdet	korsas	av	ett	u-område	dvs.	mark	som	ska	
vara	tillgänglig	för	allmänna	underjordiska	ledningar.	

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Utsnitt ur gällande detaljplan med nu aktuellt planområdets avgränsning markerad med rött.
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Bevarandeplan
Planområdet	omfattas	inte	av	Båstads	kommuns	bevarandeplan.

Kulturmiljövårdsprogram
Planområdet	berörs	inte	av	kulturmiljövårdsprogram	för	Båstads	kommun.

Miljö- och energiprogram
Båstads	kommuns	miljö-	och	energiprogram	2012-2022	anger	strategiska	inriktningsmål	och	rikt-
linjer	för	Vatten,	Natur	&	Ekosystem,	Energi	&	Klimat,	Transporter	och	Bebyggd	miljö.	Inom	respek-
tive	område	 inns	målformuleringar	som	berör	aktuell	detaljplan:

•	 Tillgängligheten	för	gång-	och	cykeltra ik	ska	prioriteras	tillsammans	med	närheten	till	kollek-
tivtra ik.	Val	av	material	ska	utredas	för	att	nybyggnationen	ska	kunna	ske	på	ett	så	miljöanpas-
sat	och	resurssnålt	sätt	som	möjligt.	Dessa	kriterier	ska	vara	aktuella	under	byggnadernas	hela	
livslängd.	Utbyggnad	ska	göras	utan	att	det	har	negativ	inverkan	på	människors	hälsa	och	förut-
sättningar	för	biologisk	mångfald.

•	 Grönstruktur	och	tätortsnära	rekreation	ska	förbättras	och	utvecklas.	Bullerstörningar	ska	vara	
kartlagda	och	åtgärdade.	Radonförekomster	ska	vara	kartlagda.

•	 Hållbar	 förtätning	 före	utbredning	vid	exploatering	och	nybyggnation.	Vid	nyexploatering	ska	
skyddsvärda	naturområden,	 god	 jordbruksmark,	 strand,	 samt	kulturarv	 i	 ett	brett	perspektiv	
särskillt	skyddas.	Kulturarv	i	ett	brett	perspektiv	innefattar	allt	från	kulturbyggnader	till	ängs-
marker.

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

•	 Kommunen	bidrar	till	att	underlätta	för	enskilda	och	verksamheter	att	vidta	åtgärder	för	att	pro-
ducera	egen	energi	på	de	sätt	som	är	möjligt.	Åtgärder	för	att	underlätta	utbyggnad	av	småskalig	
energiproduktion	befrämjas.
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget	bedöms	som	förenligt	med	Miljöbalkens	3,	4	och	5	kapitel.	Planens	genomförande	be-
döms	inte	påverka	riksintressena	för	friluftsliv,	rörligt	friluftsliv	och	kustzonen	eller	möjligheterna	
att	uppnå	miljökvalietsnormer.	Området	bedöms	vidare	nödvändigt	för	kommunens	bostadsförsörj-
ning.	Stöd	för	bostadsbebyggelse	 inns	i	Båstads	kommuns	översiktsplan.

Riksintressen
Planområdet	ligger	 inom	område	som	som	omfattas	av	riksintresse	för	 friluftsliv	enligt	3	kap	6	§	
Miljöbalken	(MB),		riksintresse	för	det	rörliga	friluftslivet	enligt	4	kap	1,2	§§	MB	och	riksintresse	för	
kustzonen	enligt	4	kap	1,4	§§	MB.	Planen	bedöms	vara	förenlig	med	samtliga	riksintressen	då	place-
ring	av	nya	bostäder	sker	i	anslutning	till	be intlig	bebyggelse	och	då	möjligheterna	att	röra	sig	i	och	
genom	området	inte	påverkas.		

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

Miljökvalitetsmål
Ett	genomförande	av	detaljplanen	påverkar	ett	antal	miljökvalitetsmål.	Generationsmålet	är	ett	in-
riktningsmål	för	miljöpolitiken	och	anger	inriktningen	för	den	samhällsomställning	som	behöver	ske	
inom	en	generation	för	att	miljökvalitetsmålen	ska	nås.	Det	innebär	att	till	nästa	generation	ska	vi	
lämna	över	ett	samhälle	där	de	stora	miljöproblemen	är	lösta,	utan	att	orsaka	ökade	miljö-	och	hälso-
problem	utanför	Sveriges	gränser.	Generationsmålet	är	utfärdat	av	Naturvårdsverket	och	de inierat	
av	Riksdagen.	

Övriga	miljömål	som	kan	påverkas	av	ett	genomförande	av	detaljplanen	är:
Begränsad	klimatpåverkan:	"Halten	av	växthusgaser	i	atmosfären	ska	i	enlighet	med	FN:s	ramkon-
vention	för	klimatförändringar	stabiliseras	på	en	nivå	som	innebär	att	människans	påverkan	på	kli-
matsystemet	inte	blir	farlig.	Målet	ska	uppnås	på	ett	sådant	sätt	och	i	en	sådan	takt	att	den	biologiska	
mångfalden	 bevaras,	 livsmedelsproduktionen	 säkerställs	 och	 andra	mål	 för	 hållbar	 utveckling	 inte	
äventyras.	Sverige	har	tillsammans	med	andra	länder	ett	ansvar	för	att	det	globala	målet	kan	uppnås."	
Preciseringarna	handlar	om	att	begränsa	den	globala	medeltemperaturhöjningen,	något	som	påver-
kas	bland	annat	av	utsläpp	av	koldioxid	och	andra	växthusgaser.	-	Detaljplanen	skapar	möjlighet	för	
många	människor	att	bosätta	sig	i	ett	område	med	god	kollektivtra ik	vilket	skapar	förutsättningar	
för	ett	bilfritt	liv.
God	bebyggd	miljö:	”Städer,	tätorter	och	annan	bebyggd	miljö	ska	utgöra	en	god	och	hälsosam	livs-
miljö	 samt	medverka	till	 en	god	regional	och	global	miljö.	Natur-	och	kulturvärden	ska	 tas	till	vara	
och	utvecklas.	Byggnader	och	anläggningar	ska	lokaliseras	och	utformas	på	ett	miljöanpassat	sätt	och	
så	att	en	långsiktigt	god	hushållning	med	mark,	vatten	och	andra	resurser	främjas.”	Preciseringarna	
handlar	bland	annat	om	ett	sammanhållet	och	hållbart	perspektiv	på	sociala,	ekonomiska	samt	mil-
jö-	och	hälsorelaterade	frågor.	De	handlar	även	om	att	det	kulturella,	historiska	och	arkitektoniska	
arvet	i	form	av	värdefulla	byggnader	och	bebyggelsemiljöer	samt	platser	och	landskap	bevaras,	an-
vänds	och	utvecklas	-	Detaljplanen	syftar	till	att	möjliggöra	underjordiska	garage	för	att	på	så	sätt	
skapa	bilfria	utemiljöer	med	hög	kvalitet.	Detaljplanen	skapar	även	möjlighet	för	många	människor	
att	att	bosätta	sig	i	ett	område	med	god	kollektivtra ik	vilket	skapar	förutsättningar	för	ett	bilfritt	liv.

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

Kommunerna	ansvarar	 för	att	kontrollera	 luftkvaliteten	och	att	 tillhandahålla	aktuell	 information	
om	föroreningsnivåerna.	(Naturvårdsverket	ansvarar	dock	för	miljökvalitetsnormerna	för	ozon.)	Bå-
stads	kommun	har	inga	problem	med	att	klara	miljökvalitetsnormerna	för	utomhusluft.	Denna	plan	
bedöms	inte	förändra	den	situationen.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från	och	med	december	2009	 inns	även	miljökvalitetsnormer	för	vatten.	Normerna	är	uppdaterade	
och	 fastställda	under	2017.	Dessa	 formuleras	på	olika	 sätt	beroende	på	vilken	 typ	av	vattenföre-
komst	det	gäller.	För	ytvatten	(det	vill	säga	kustvatten,	sjöar	och	vattendrag)	 inns	det	miljökvali-
tetsnormer	för	kemisk	och	ekologisk	status.	För	grundvatten	 inns	det	miljökvalitetsnormer	för	ke-
misk	och	kvantitativ	status.	Målet	var	att	alla	vattenförekomster	skulle	ha	uppnått	god	status	(både	
kemisk	och	ekologisk/kvantitativ)	den	22	december	2015.	Eftersom	det	blir	mycket	svårt	för	en	del	
vattenförekomster	 inns	vissa	möjligheter	till	undantag.	

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

Enligt	VISS	(Vatteninformationssystem	Sverige)	berörs	området	av	tre	grundvattengörekomster.	La-
holmsslätten	har	god	kemisk	och	kvantitativ	status,	Bjärehalvön	har	otillfredsställande	kemisk	och	
kvantitativ	status	samt	Laholm	som	har	otillfredsställande	kemisk	status	och	god	kvantitativ	status.

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

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

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

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

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

surser	nationellt	eller	lokalt																																			
•	 planförslaget	berör	inte	några	kända	fornlämningar

Planen	bedöms	sammantaget,	utifrån	behovsbedömningen,	inte	ge	en	sådan	miljöpåverkan	att	en	
miljökonsekvensbeskrivning	enligt	miljöbalken	6	kap.	11,	12	§§	behöver	genomföras.

Bedömningen	är	den	samma	som	för	gällande	detaljplan	för	området.	Under	samråd	och	granskning	
för	gällande	detaljplan	har	länsstyrelsen	inte	framfört	några	synpunkter	gällande	den	bedömningen.
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Bebyggelse
Historik 
Gällande	detaljplan	antogs	2016	och	2017	påbörjades	uppförandet	av	byggnader	i	området	runt	
nu	aktuellt	planområdet.

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

Den	nya	bebyggelsen,	som	är	under	uppförande,	i	anslutning	till	stationsområdet	har	ingen	skog	
att	växa	upp	 i	och	 får	därför	en	annan	karaktär.	Här	byggs	både	 lägenheter	och	 radhus	och	 lite	
längre	norrut	även	friliggande	villor.	Översiktsplan	och	planprogrammet	föreslår	dessutom	en	tä-
tare	bebyggelse	 i	närheten	av	stationen,	med	en	blandning	av	bostäder	och	centrumfunktioner,	
kontor	och	verksamheter.	

Kommersiell, offentlig och social service
Närmaste	skolor	är	belägna	knappt	3,5	respektive	4	km	bort	(Östra	Karups	skola	respektive	Strand-
ängsskolan	i	Båstad).	En	ny	förskola	är	under	uppförande	direkt	norr	om	planområdet.	Till	vårdcen-
tral	är	det	ca	4,5	km	och	till	apotek	och	bibliotek	ca	4	km.	Båstad	station	att	ligger	i	direkt	anslutning	
till	planområdet.

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

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

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken	inom	planområdet	är	flack	och	ligger	på	ca	+8	till	+9	meter	över	havet.	Området	används	
idag	som	arbetsyta	i	samband	med	byggnation	på	kringliggande	fastigheter.

Parker och torg 
Direkt	öster	om	planområdet	kommer	ett	torg	att	anläggas,	runt	detta	kommer	det	att	finnas	
verksamhetslokaler.

Allmän plats
Norr	om	planområdet	 inns	 ett	 naturområde	med	bland	annat	 stora	ekar.	Utanför	planområdet	
inns	även	lokalgator,	en	huvudgata	samt	ett	torg.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR
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Vattenområden
Inom	planområdet	finns	inga	vattenområden.	Ingen	del	av	marken	berörs	av	strandskydd.

Översvämningsrisk
Marken	inom	planområdet	bedöms	inte	riskeras	att	drabbas	av	översvämningar.	Höga	grundvatten-
nivåer,	som	tillfälligt	kan	höjas	vid	nederbörd,	kan	dock	lokalt	påverka	området	varför	det	är	viktigt	
att	inom	området	skapa	vägar	för	avledning	av	dagvattnet	så	att	det	inte	uppstår	skador	på	bebyggel-
se/anläggningar	vid	kraftiga	regn.	Höjdsättningen	av	området	ska	anpassas	så	att	tomtmark	anläggs	
högre	än	vägbanor	och	grönytor	i	området.	Underjordiska	garage	bör	uppföras	med	tät	konstruktion	
och	färdigt	golv	för	entréplan	ska	vara	minst	30	cm	över	anslutande	gata	för	att	byggnaderna	inte	ska	
skadas	vid	skyfall.	Parkerings-	och	grönytor	och	vägar	kan	därmed	användas	som	översvämningsy-
tor	och	sekundär	avrinningsväg	vid	extrem	nederbörd.

Geotekniska förhållanden
De	geotekniska	 förhållandena	bedöms	vara	relativt	gynnsamma	för	exploatering	med	bebyggelse.	
Överst	 inns	en	sandlig	mulljord	med	en	mäktighet	om	ca	0,5	meter.	Under	mulljorden	förekommer	
sedan	naturligt	lagrad	sand	med	 inslag	av	organisk	jord.	Den	organiska	jorden	kan	ge	upphov	till	
sättningar	vid	belastning	vilket	måste	beaktas	vid	grundläggning.	Sandsedimenten	har	en	mäktighet	
om	ca	8	meter,	på	djup	därunder	förekommer	glacial	lera.	Utifrån	erfarenheter	från	tidigare	geotek-
niska	utredningar	noteras	 att	 de	geotekniska	 förhållandena	är	sådana	att	 väg-	 och	 järnvägsinfra-
struktur	kan	ge	upphov	till	vibrationer	och	stomljud	som	upplevs	störande.	Uppmätta	grundvatten-
nivåer	i	närområdet	varierar	mellan	ca	1	och	2	meter	under	be intlig	marknivå.	Planområdet	ligger	
inom	nomalriskområde	för	radon.

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

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

Kulturmiljöer och fornlämningar
Arkeologiska	utgrävningar	har	genomförts	inom	och	i	anslutning	till	planområdet	i	samband	med	
framtagande	av	planprogrammet	 för	området	 vid	Båstads	 station	 samt	detaljplaneläggningen	 för	
Inre	kustvägen.	Inga	lämningar	eller	fynd	har	påträffats.

Gator och trafi k
Biltrafi k
I	direkt	anslutning	till	planområdet	har	det	under	2015	skett	stora	förändringar	i	och	med	utbygg-
naden	av	Inre	kustvägen	som	en	ny	koppling	mellan	Båstad/Hemmeslöv	-	Laholm/Skummeslöv	och	
som	anslutning	till	Båstads	nya	station.	Den	nya	vägen	är	en	viktig	del	av	utvecklingen	av	kustområ-
dena	i	både	Båstads	och	Laholms	kommuner	och	består	av	både	en	bilväg	och	en	gång-	och	cykelväg.	
Totalt	är	den	nya	vägen	ca	4,3	km	lång.	Inre	kustvägen	beräknas	enligt	Tra ikverkets	prognoser	för	
år	2035	tra ikeras	av	ca	8	000	fordon/dygn	ÅDT	(Årsmedeldygnstra ik),	av	denna	tra ik	beräknas	ca	
5	%	vara	tunga	fordon.	
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Parkering
Med	 utgångspunkt	 från	områdets	 direkta	 närhet	 till	 stationen,	 kommersiell	 service	 samt	 rekrea-
tionsområden	är	den	övergripande	ambitionen	med	den	gällande	detaljplanen	för	området	att	mini-
mera	boende	och	verksammas	behov	av	biltransporter,	och	därmed	bilparkeringsplatser.

Kollektivtrafi k
Med	invigningen	av	Båstads	station	i	december	2015	blev	planområdets	absoluta	närhet	till	tågtra i-
ken	längs	Västkustbanan	tydlig.	Båstads	station	tra ikeras	av	både	Öresundståg		och	Pågatåg.	Tågen	
tra ikerar	stationen	med	halvtimmestra ik	i	både	norr-	och	södersgående	riktning.	Den	nya	stationen	
och	förbindelsen	genom	Hallandsåstunneln	innebär	avsevärt	kortare	restider	och	bättre	turtäthet	
för	tågresenärer	vilket	är	viktigt	inte	minst	för	de	som	pendlar	dagligen.

För	att	koppla	omgivande	bebyggelseområden	till	stationen	angör	lokal	och	regional	busstra ik	om-
rådet.	Två	lokala	busslinjer,	501	och	525	(Skånetra iken)	förbinder	Båstads	centrala	delar	med	sta-
tionen	samt	Östra	Karup,	de	regionala	linjerna	225	och	226	(Hallandstra iken)	förbinder	Laholm-
Mellbystrand-Skummeslöv-Båstad	station	respektive	Laholm-Skottorp-Båstad.

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

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
I	anslutning	 till	planområdet	går	distributionsledning	 för	gas	 varför	detta	kan	vara	ett	 intressant	
energialternativ	för	bebyggelse	och	verksamheter	inom	området.	

El, telefoni och bredband
Distributionsledningar	för	el	samt	transformatorstation	 inns	i	anslutning	till	planområdet.	Skanova	
har	kabelanläggningar	(telefoni)	i	närheten	av	planområdet,	dessa	bedöms	inte	beröras	av	utbyggna-
den	av	området.	Utbyggnad	av	stadsnät	(bredband)	pågår	i	Hemmeslöv.

För	områdets	elförsörjning	har	 två	 transformatorstationer	anlagts	samt	 ledningsnätet	byggts	ut	 i	
samband	med	genomförandet	 av	 gällande	 detaljplan.	 Ledningsnät	 för	 telefoni	 och	 bredband	 har	
också	byggts	ut	inom	området.

Brandvattenförsörjning
Vid	utbyggnad	av	ledningsnätet	i	området	byggdes	brandposter	ut	enligt	gällande	riktlinjer.

Dricks- och spillvatten
Planområdet	ligger	inom	NSVAs	verksamhetsområde	för	distribution	av	dricksvatten	och	för	omhän-
dertagande	av	spillvatten.	Anslutningsmöjligheter	 inns	i	Stinsvägen,	Semaforvägen	och	Dressinvä-
gen.	Dricksvatten	kan	med	fördel	anslutas	i	Stinsvägen.
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I	likhet	med	spillvattenledningarna	ligger	även	vattenledningar	i	Mellanvägen	(be intlig	V250)	och	
Inre	kustvägen	(nylagd	V200).	

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

Planområdet	ligger	inom	NSVAs	verksamhetsområde	för	omhändertagande	av	dagvatten.	Dagvatten	
från	planområdet	 kommer	att	behöva	avledas	söder,	mot	Stensån,	via	Hemmeslövssjön.	Eftersom	
Stensån	är	ett	känsligt	ekosystem	och	av	riksintresse	för	naturvården	är	det	viktigt	att	dagvattnet	
fördröjs	och	renas	lokalt	innan	det	når	recipienten.

Avfallshantering
Hushållsavfall	hämtas	vid	respektive	fastighet.	Avfallshantering	sker	genom	Nordvästra	Skånes	Ren-
hållning	AB	(NSR).	Närmsta	återvinningsstation	 inns	vid	korsningen	Karupsvägen	-	Meteorvägen,	
knappt	2	km	från	planområdet,	somtillgodoser	källsorteringens	fraktioner.
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Störningar och skydd
Bullerpåverkan
På	grund	av	planområdets	närhet	till	Inre	kustvägen	och	Västkustbanan	är	delen	närmast	Inre	kust-
vägen	utsatt	för	bullerpåverkan.	För	att	klargöra	bullerförhållandena	har	beräkningar	genomförts	
dels	i	samband	med	detaljplaneläggningen	av	Inre	kustvägen	och	järnvägen	samt	dels	inför	arbetet	
med	gällande	detaljplan.

De	byggnader	som	ingår	i	nu	aktuell	detaljplan	är	byggnader	B,	C,	D	och	E.	Enligt	PM	upprättat	av	ÅF	
2015-10-28,	blir	det	den	ekvivalenta	ljudnivån	från	vägtra iken	vid	fasad	mot	Inre	kustvägen	59-60	
dBA.	Maxnivåerna	i	området	kommer	från	tågtra iken.	Enligt	utredningarna	blir	maximal	ljudnivå	
mot	innergårdarna	(angett	som	norrgavel	i	tabellerna)	68	dBA.	Förordningen	säger	att	buller	från	
spårtra ik	och	vägar	bör	inte	överskrida	60	dBA	ekvivalent	ljudnivå	vid	en	bostadsbyggnads	fasad,	
och	50	dBA	ekvivalent	ljudnivå	samt	70	dBA	maximal	ljudnivå	vid	en	uteplats	om	en	sådan	ska	anord-
nas	i	anslutning	till	byggnaden.	För	en	bostad	om	högst	35	kvadratmeter	gäller	i	stället	för	vad	som	
anges	i	första	stycket	1	att	bullret	inte	bör	överskrida	65	dBA	ekvivalent	ljudnivå	vid	bostadsbygg-
nadens	fasad.	I	PM	om	sammanvägt	buller	konstateras	att	med	rätt	planlösning	 inns	goda	förutsätt-
ningar	att	uppfylla	riktvärden	enligt	förordning	(2015:216)	om	tra ikbuller	vid	bostadsbyggnader.	

Utsnitt ut karta från bullerutredningen upprättad av Reinertsen 2015-02-17 som visar ekvivalent ljudnivå. 
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Tabell över ekvivalent ljudnivå för vägtrafi k (ÅF 2015-10-28)

Tabell över maximal ljudnivå från tågtrafi k (ÅF 2015-10-28)

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

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

Bebyggelse
Användning 
Användningen	inom	planområdet	är	bostäder,	för	fastigheten	Hemmeslöv	5:17,	centrum	och	vård,	
samt	för	delar	av	fastigheten	Hemmeslöv	5:18	kontor.	För	fastigheten	Hemmeslöv	5:17	ställs	krav	på	
att	byggnaden	ska	utformas	så	att	bottenvåningen	kan	inrymma	kommersiella	lokaler.

Placering 
Längs	Inre	kustvägen	placeras	byggnaderna	så	att	de	ger	en	bullerdämpande	effekt	för	 innergård	
och	innanför	belägna	byggnader.	På	fastigheten	Hemmeslöv	5:17	ska	byggnad	placeras	i	gräns	mot	
förgårdsmark	mot	Stinsvägen	för	att	skapa	ett	tydligt	gaturum.

Utformning
För	att	ge	en	hög	exploateringsgrad	i	det	stationsnära	läget	tillåts	relativt	höga	byggnader	inom	pla-
nområdet.	Närmast	stationstorget	tillåts	en	byggnadshöjd	på	17	meter.	Fastigheten	Hemmeslöv	5:18	
ges	en	något	lägre	byggnadshöjd	på	14	meter	för	att	möta	radhusen	söder	om	planområdet.	På	fast-
igheterna	Hemmeslöv	5:23	och	5:24	ges	möjlighet	att	uppföra	byggnader	med	en	byggnadshöjd	på	
18	respektive	24	meter.	Kvarteret	 ligger	 i	direkt	anslutning	till	be intligt	skogsområde	och	bebyg-
gelsen	tar	därmed	höjdmässigt	stöd	i	den	be intliga	trädvegetationen.	Byggnadshöjderna	från	gäl-
lande	detaljplan	har	räknats	om	till	totalhöjd	för	att	öka	tydligheten.	Byggnadernas	faktiska	höjd	blir	
oförändrad.

För	fastigheten	5:17	ställs	krav	på	att	byggnaden	ska	utformas	så	att	bottenvåningen	kan	inrymma	
kommersiella	lokaler.

8. PLANFÖRSLAG

Skissförslag på byggnation inom området (Bild Fredblads Arkitekter 2016)
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Mark och vegetation
Mark och vegetation
Det	är	viktigt	att	skapa	avledningsvägar	för	dagvattnet	så	att	det	vid	kraftiga	regn	inte	orsakar	skador	
på	bebyggelsen.	Höjdsättningen	av	området	och	bebyggelse	är	ett	viktigt	redskap	för	detta	och	hu-
vudprincipen	är	att	tomtmark	ska	anläggas	högre	än	anslutande	vägbanor	och	grönytor.	Parkerings-	
och	grönytor	samt	gator	kan	därmed	användas	som	översvämningsytor	och	sekundär	avrinningsväg	
vid	extrem	nederbörd.	Lägsta	nivå	för	färdigt	golv	är	0,3	meter	över	anslutande	gata.

Allmän plats
Planen	omfattar	inte	någon	allmän	platsmark.

Geotekniska förhållanden
De	geotekniska	förhållandena	bedöms	vara	relativt	gynnsamma	för	exploatering	med	bostadsbebyg-
gelse.	Uppmätta	grundvattennivåer	i	närområdet	varierar	mellan	ca	1	och	2	meter	under	be intlig	
marknivå.	Ett	geotekniskt	PM	har	under	februari	2018	tagits	fram	av	Sigma	för	att	kontrollera	möj-
ligheterna	för	byggande	av	underjordiska	garage	inom	planområdet	även	om	grundvattennivåerna	
skulle	stiga	på	 lång	sikt	på	grund	av	klimatförändringar.	Resultaten	visar	att	detta	är	 fullt	möjligt	
utan	permanent	grundvattensänkning.	I	detaljplanen	 inns	en	bestämmelse	om	att	grundläggning	
med	golvnivåer	under	marknivån	ska	utföras	så	att	be intlig	grundvattennivå	inte	påverkas	negativt.	
Syftet	med	denna	är	att	undvika	permanent	sänkning	av	grundvattnet	vilket	skulle	kunna	medföra	
påverkan	på	kringliggande	bebyggelse	och	naturvärden.	Bestämmelsen	gäller	inte	för	undanträng-
ningseffekten	av	grundvattnet	under	byggnaden.

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

Gator och trafi k
Antalet	bostäder	förändras	inte	jämfört	med	gällande	detaljplan	varför	tra ikbelastningen	bedöms	
bli	densamma.

Parkering
Detaljplaneförslaget	möjliggör	parkering	i	underjordiska	garage.	Parkering,	såväl	för	bilar	som	för	
cyklar,	ska	primärt	ske	inom	kvartersmark.	Med	utgångspunkt	från	områdets	direkta	närhet	till	Bå-
stads	station,	kommersiell	service	samt	rekreationsområden	är	den	övergripande	ambitionen	med	
planeringen	av	området	att	minimera	boende	och	verksammas	behov	av	biltransporter,	och	därmed	
bilparkeringsplatser.	Det	ska	 innas	god	tillgång	till	cykelparkering	i	bra	lägen,	dvs.	nära	entréer	till	
exempelvis	bostäder,	kontor	och	butikslokaler.	Vid	bostäder	ska	minst	hälften	av	de	cykelplatser	som	
anordnas	vara	lättillgängliga,	dvs.	i	markplan.			

Särskilda	mobilitetsåtgärder	 av	 exploatören	 som	 främjar	 cykling,	 kollektivtra ikresande	 eller	 ge-
mensamma	billösningar	ska	 innebära	att	kraven	på	 tillskapande	av	bilplatser	 inom	kvartersmark	
minskar.	Åtgärder	kan	exempelvis	vara	särskild	service	för	cyklister,	aktiv	information	om	kollektiv-
tra iken	eller	att	fastigheten	via	avtal	ansluter	sig	till	en	bilpool.
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Kollektivtrafi k
En	utbyggnad	enligt	planen	ökar	underlaget	för	be intlig	kollektivtra ik.	

Gång- och cykeltrafi k
I	planområdets	norra	del	 inns	ett	x-område	som	säkerställer	en	gen	gång-	och	cykelväg	för	allmän-
heten	till	järnvägsstationen.	

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

Buller
Eftersom	bullernivåerna	vid	kvarteren	närmast	Inre	kustvägen	ligger	precis	under	riktvärdena	i	För-
ordning	om	tra ikbuller	vid	bostadsbyggande	(2015:216)	görs	bedömningen	att	det	med	rätt	plan-
lösning	 inns	goda	förutsättningar	att	uppfylla	riktvärdena.

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

Även	bostäder	om	högst	35	m2	kan	byggas	i	de	mer	bullerutsatta	lägena.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Exploatören	avser	att	tillgodose	energiförsörjning	och	uppvärmning	kvartersvis	eller	husvis	genom	
värmepumpar	och	solceller.	

El, telefoni och bredband
Anläggningar	 inns	utbyggda	i	området	med	en	kapacitet	som	är	anpassad	för	att	klara	tillkommande	
bebyggelse.

Dricks- och spillvatten
Den	nya	bebyggelsen	kan	anslutas	till	det	be intliga	ledningsnätet	i	Stinsvägen,	Semaforvägen	och	
Dressinvägen.	Dricksvatten	kan	med	fördel	anslutas	i	Stinsvägen.

Dagvatten
Dagvatten	ska	ledas	via	be intliga	ledningar	i	 intilliggande	gator	och	hanteras	på	samma	sätt	som	
dagvattnet	från	intilliggande	område.	Vattnet	släpps	ut	i	och	renas	i	den	be intliga	Hemmeslövssjön	
innan	det	via	ett	reglerat	ut löde	når	Stensån.
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Samhällsbyggnad	bedömer,	med	stöd	av	behovsbedömningen	ovan,	att	konsekvenserna	av	planens	
genomförande	på	miljön,	hälsan	och	hushållningen	med	naturresurserna	inte	blir	betydande.

Folkhälsa
Inom	området	medges	en	stor	variation	i	typ	av	bebyggelse	vilket	kan	möjliggöra	olika	boende-	och		
upplåtelseformer.	 Bebyggelsen	 tillsammans	med	 områdets	 läge	 invid	 ina	 rekreativa	miljöer	 och	
goda	kollektiva	kommunikationer	gör	att	en	människor	med	olika	önskemål,	preferenser	och	ekono-
miska	förutsättningar	bedöms	kunna	bo	här.	

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

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

9. KONSEKVENSER

Avfallshantering
Den	nya	bebyggelsen	anpassas	till	att	klara	kommunens	krav	på	källsortering	och	avfallshantering.	
Avfallsutrymmen	för	 lerfamiljshus	bör	placeras	i	nära	anslutning	 till	körbar	väg,	för	 lerfamiljhus	
och	verksamheter	bör	särskilda	platser	avsättas	för	separata	avfallsutrymmen.
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Här	redovisas	de	organisatoriska,	tekniska,	ekonomiska	och	fastighetsrättsliga	åtgärder	som	erfor-
dras	för	ett	samarbete	och	ändamålsenligt	genomförande	av	detaljplanen.	

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen	handläggs	med	begränsat	standardförfarande		enligt	PBL	2010:900.	Samråd	genomförs	
under	våren	2018.	Antagande	bedöms	kunna	ske	under	sommaren	2018	under	förutsättning	att	alla	
i	samrådskretsen	godkänt	planförslaget	under	samrådsskedet.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen	omfattar	ingen	allmän	platsmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Fastighetsägaren	ansvar	för	att	initiera	och	 inansiera	eventuella	fastighetsbildningsåtgärder.

Servitut och rättigheter
Avtalsservitut	avses	upprättas	för	x-område.	Kommunen	ansvarar	för	detta.

Inom	planområdet	 inns	 ett	 u-område	 för	 allmänna	underjordiska	 ledningar.	 Inom	 detta	område	
inns	 en	be intlig	dagvattenledning.	Denna	kan	 tryggas	ytterligare	med	 ledningsrätt	 om	behov	av	
detta	bedöms	 innas.

Gemensamhetsanläggning
En	gemensamhetsanläggning	är	redan	bildad	enligt	gällande	detaljplan.	Nu	aktuellt	planförslag	med-
för	inte	 ler	antal	bostäder	än	nu	gällande	detaljplan.	Bedömningen	är	därför	att	ett	genomförande	av	
detaljplanen	inte	kommer	att	påverka	andelstalen	i	be intlig	gemensamhetsanläggning.

Ekonomiska frågor
Samtliga	 byggnationer	 och	 anläggningsarbeten	 inklusive	 bullerdämande	 åtgärder	 inom	 kvarters-
mark	bekostas	av	berörd	fastighetsägare.

Kostnader	som	är	förknippade	med	tillskapande	av	servitut	belastar	kommunen.

Planavtal
Planavtal	är	upprättat	mellan	Båstad	Tuvelyckan	AB	och	Båstads	kommun	för	att	reglera	plan-	och	
utredningskostnader.

Exploateringsavtal
Ett	exploateringsavtal	kommer	inte	upprättas	då	planen	inte	omfattar	någon	allmän	platsmark	och	
allmänna	anläggnningar	redan	är	utbyggda	i	området.

10. GENOMFÖRANDE
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Övriga avgifter
Bygglovs-	och	anslutningsavgifter	utgår	enligt	kommunens	taxor.	Planavgift	utgår	ej.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
VA-ledningar	 inns	utbyggda	in	området.	Vid	en	utbyggnad	i	området	ska	fastigheterna	anslutas	till	
det	allmänna	ledningsnätet.

Dagvatten	ska	omhändertas	enligt	principerna	i	VA-utredning,	upprättad	av	NSVA,	daterad	2015-10-
02.

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

El, telefoni och bredband
Ledningsnät	för	el,	telefoni	och	bredband	 inns	utbyggt	i	området.	

Eventuella	 lyttningar	 eller	 andra	 åtgärder	 som	 krävs	 för	 att	 säkerställa	 be intliga	 anläggningars	
funktion	ska	bekostas	av	exploatören/fastighetsägaren.	

Brandvatten
Brandvattenförsörjning	avses	lösas	genom	uttag	i	brandposter	i	det	allmänna	ledningsnätet.
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Denna	detaljplan	handläggs	med	standardförfarande.	

Efter	granskningen	går	planen	upp	för	antagande	i	kommunstyrelsen.	Beslutet	om	att	anta	planen	
sätts	upp	på	kommunens	anslagstavla.	Om	man	har	lämnat	in	synpunkter	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	ini-
tiativ	pröva	och	upphäva	planen.

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.

Planhandlingarna	har	utarbetats	av	planarkitekt	Emma	Johansson	på	Samhällsbyggnad	vid	Båstads	
kommun.	Dessutom	har	följande	tjänstemän	deltagit	i	planarbetet:	
•	 Lisa	Rönnberg,	dåvarande	samhällsbyggnadschef
•	 Olof	Selldén,	planchef
•	 Roger	Larsson,	stadsarkitekt,	samhällsbyggnadschef
•	 Susanna	Almqvist,	exploateringsingenjör	
•	 Maria	Axberg	Fagerlind,	bygglovhandläggare

SAMHÄLLSBYGGNAD

Emma	Johansson
Planarkitekt

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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PLANBESTÄMMELSER

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

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap 5 Ä 3

BostäderB

CentrumC

VårdD

KontorK

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 Ä 1

e1 Största exploatering är 1500 kvadratmeter byggnadsarea
e2 Största exploatering är 500 kvadratmeter byggnadsarea
e3 Största exploatering är 1100 kvadratmeter byggnadsarea
Underjordiskt garage med övertäckt bjälklag med en övre kant på max 0,3 meter över gatan
räknas ej in i byggnadsarean

Marken får inte förses med byggnad. Skärmtak över entré får
uppföras

0.0 Högsta totalhöjd i meter

Placering,  4 kap 16 Ä 1

p1 Byggnad ska placeras i gräns mot förgårdsmark mot Stinsvägen
samt Inre Kustvägen

Utformning,  4 kap 16 Ä 1

f1 Ej friliggande en- och tvåbostadshus
f2 Flerbostadshus. Byggnad ska utformas så att bottenvåningen kan

inrymma kommersiella lokaler mot Stationstorget
f3 Endast flerbostadshus
Murar och plank som ligger närmare än 4 meter från fastighetsgräns mot allmän platsmark får
ej överstiga 0,8 meter. Murar och plank på övrig tomtmark får ej överstiga 1,5 meter

Utfºrande,  4 kap 16 Ä 1

Lägsta nivå för färdigt golv för entréplan ska vara 0,3 meter över anslutande gata

Grundläggning med golvnivåer under marknivån ska utföras så att befintlig grundvattennivå
inte påverkas negativt

Markens anordnande och vegetation,  4 kap 13 Ä 1

n1 Parkering får anordnas i underjordiskt garage

Stªngsel och utfart ,  4 kap 9 Ä

Körbar förbindelse får inte anordnas

Skydd mot stºrningar ,  4 kap 12 Ä 1

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

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomfºrandetid,  4 kap 21 Ä

Genomförandetiden är 5 år räknat från den dag då planen vinner laga kraft

Markreservat ,  4 kap 6 Ä

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik

Beslutsdatum Instans

ANTAGANDEHANDLING 2018-05-08
Granskningsutlåtande

Illustrationskarta Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planarkitekt
Emma Johansson

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
i Hemmeslöv, Båstad
Hemmeslöv 5:17 m.fl.
Detaljplan för

Plankarta Illustration

Skala 1:1000 (A1)    1:2000 (A3)

Teckenförklaring illustration
Ny bebyggelse inom planområdet

Ny bebyggelse utanför planområdet

Träd inom planområdet

Träd utanför planområdet

Översiktskarta

Båstad

Förslöv

Grevie

Torekov

Planområdets
läge

100 m9080706040 503020100
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Detaljplan för  

Hemmeslöv 5:17 m.fl. 
i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län 
 

Granskningsutlåtande  
 

 

Detta detaljplaneförslag har varit utställt för granskning under tiden 2018-04-19 till 
2018-05-04 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun. 
Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. I detta 
granskningsutlåtande sammanfattas och kommenteras de synpunkter som har 
kommit in under granskningsskedet. Synpunkter som inkom under samråder finns 
sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelse daterad 2018-04-05. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Trafikverket 

E.ON har inget att erinra under förutsättning att man beaktar deras 
samrådsyttrande. 

Lantmäteriet 

Södra Hallands Kraft 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 

Försvarsmakten 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen har förtydligat och kompletterat 
handlingarna sedan samrådet och har med de aktuella handlingarna och nuvarande 
information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 

 

Inga övriga yttranden har inkommit under granskningstiden. 

Sammanfattning av ändringar efter granskningen 
Då inga synpunkter inkommit under granskningen har inga revideringar gjorts med 
undantag från redaktionella revideringar såsom omdöpning av handlingar från 
”Granskningshandling” till ”Antagandehandling” samt uppdatering av grundkarta. 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2018-05-07 
 
  
 

2 (2) 
 

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

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtandet ska skickas till följande: 
 Lantmäterimyndigheten 
 Trafikverket 
 E.ON 
 NSVA 

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

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande:  
 Länsstyrelsen 

 

 

Båstad 2018-05-07 

 

 

 

Emma Johansson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180424\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-05-08 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000877/2009 – 315 
 
 

Detaljplan för Varan 2:24 – beslut om förnyad utställning 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

1. Förslag till detaljplan för Varan 2:24 godkänns för att ställas ut för förnyad utställning. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget för Varan 2:24 har reviderats efter utställningen varför en förnyad utställning 
krävs. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-12 § 185 om upprättande av detaljplan för aktuellt om-
råde. 2011-04-12 beslutade kommunstyrelsen att arbetet med detaljplanen skulle föregås av 
en miljökonsekvensbeskrivning, för att utreda planens konsekvenser för Varan 20:1 och Fly-
mossen i sin helhet. Samråd hölls 2012-03-29 till 2012-05-10. Efter samrådet reviderades 
planförslaget. 2016-02-24 § 44 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna plan-
förslaget för granskning. Planen sändes ut på utställning under perioden 2016-05-06 till 2016-
06-05. Mot bakgrund av inkomna yttranden har nu planförslaget reviderats ytterligare varför 
en förnyad utställning krävs.  
 
Då detaljplanen påbörjats före 2 maj 2011 upprättas den enligt den äldre Plan- och bygglagen, 
ÄPBL (1987:10). 
 
Aktuellt 
Efter utställningen har planförslaget reviderats varför en förnyad utställning krävs. Framförallt 
har antalet nya tomter minskats och tomterna som tidigare föreslagits inom strandskyddat 
område har nu tagits bort. För övriga ändringar se utställningsutlåtandet, bilaga 4. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Grannar och allmänhet ges möjlighet att yttra sig över det reviderade planförslaget. 
 

Verksamhet 
Handläggningen av ärendet kan fortsätta enligt lagstadgad process. 
 

Ekonomi 
Planavtal har upprättats med exploatören om en fast kostnad för planarbetet. Denna kostnad 
har upparbetats. Enligt avtalet ska exploatören erlägga ytterligare en fast avgift för varje extra 
remiss som krävs i processen. 
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Miljökonsekvensanalys 
Se planbeskrivningen, bilaga 1. 
 
 
Verksamhetsområde 
Emma Johansson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Planbeskrivning 
2. Plankarta 
3. Illustrationskarta 
4. Utställningsutlåtande 

 
Samråd har skett med: 
Planchef 
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Utställningshandling 2018-04-16 

 

 

Detaljplan för  

Varan 2:24 m.fl. 
i Torekov, Båstads kommun, Skåne län 
 

 

Plan- och genomförandebeskrivning 
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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2018-04-24  

2 (16) 

Detaljplan för  

Varan 2:24 m.fl. 
i Torekov, Båstads kommun, Skåne län 
 

Planbeskrivning         
 

HANDLINGAR 
Planhandlingar 
Plankarta, dat. 2018-04-24 
Illustrationskarta, dat. 2018-04-24 
Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling), dat. 2018-04-24 
Utställningsutlåtande, dat. 2018-04-24 
Samrådsredogörelse, dat. 2014-09-23 
Behovsbedömning, dat. 2010-04-16 
Miljökonsekvensbeskrivning/hydrologisk utredning, dat. 2012-01-25 
Fastighetsförteckning, dat. 2012-01-27, aktualiserad 2016-04-18,  
uppdaterad 2018-05-09 
Grundkarta 2008-05 (utgör underlag till plankartan), aktualiserad 2014-09, 
uppdaterad april 2018 
Arkeologiskutredning, Rapport 2015:24   

BAKGRUND OCH SYFTE 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-12 § 185 om upprättande av detaljplan för 
aktuellt område och 2011-04-12 om att arbetet med detaljplanen skulle föregås av 
en miljökonsekvensbeskrivning, för att utreda planens konsekvenser för Varan 20:1 
och Flymossen i sin helhet. Under planförslagets samrådstid, 2012-02-22, påpekade 
bl.a. Länsstyrelsen, vikten av de naturvärden och narturpåverkan som planen skulle 
medföra. Mot bakgrund av inkomna yttranden har planen reviderats med påföljden 
att antalet tomter har minskats. Trots detta vidhöll Länsstyrelsen sina synpunkter 
under utställningen 2016 och antalet tomter har därför minskats ytterligare. Då 
inkomna yttranden resulterat i omfattande revideringar av planförslaget efter 
utställningen sänds planförslaget ut på förnyad utställning. 
 
Då detaljplanen påbörjats före 2 maj 2011 upprättas den enligt ÄPBL (1987:10). 

Syfte 
Syftet med planen är pröva möjligheten att uppföra ca 5 enbostadshus i närheten av 
Flymossen i den nordöstra delen av Torekov. Bebyggelsen ska placeras och utformas 
med stor hänsyn till områdets topografi, naturmiljö och landskapsbild.   
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FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 
Planförslaget bedöms vara förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens 
genomförande bedöms endast innebära en marginell påverkan på riksintressena för 
friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen eftersom planen endast omfattar ett 
mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse eller odling. Stöd för 
bostadsbebyggelse finns i kommunens översiktsplan. 

PLANDATA 
Planområdets läge och storlek 
Planområdet är beläget vid Lilla Stenlid, norr om Flymossen i de nordöstra delarna 
av Torekov. I norr avgränsas planområdet av Torekovs golfbana, i öster av befintlig 
bebyggelse, i söder av befintliga ägoslagsgräns och i väster av Flymossens 
strandskydd.  

Planområdet omfattar Varan 2:24 och är ca 8800 m2.  

Ägoförhållanden 
Alla mark inom planområdet är i privat ägo.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 

 
 

I översiktsplanen för Båstads kommun finns expansionsplaner avseende 
bostadsbebyggelse redovisade för delar av nu aktuellt planområde (se bild ovan). 
Översiktsplanen föreslår att bebyggelsen norr om Lilla Stenlid binds ihop med 
bostäder inom luckan av betesmark som idag delar av bebyggelsen. I den 
fördjupning av översiktsplanen som omfattar Torekov finns nämnd lucka i 
bebyggelsen utpekad som lämplig för förtätning och två stråk för vandring och 
cykling genom planområdet markerade.  
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Detaljplaner, skydd och förordnanden 
Större delen av planområdet omfattas av plan 1296 (upprättad 1968). Betsmarken 
invid bebyggelsen på den norra sidan av Lilla Stenlid är inte detaljplanelagd sedan 
tidigare. 

Inom betesmarken i planområdets norra del finns stenmurar som omfattas av 
biotopskydd enligt 7 kap 11 § MB. De nyanlagda murarna mot fastigheterna Varan 
2:28 och 2:29 påverkas av planförslaget och dispens från biotopskyddet kommer 
därför att sökas innan planen antas. Betesmarken omfattas även av förordnande om 
landskapsbildsskydd. Dispens från landskapsbildsskyddet kommer att sökas innan 
planen antas.  

Den södra delen av planområdet, planlagd som naturmark i gällande detaljplan, 
belastas av förordnande enligt 113 § byggnadslagen. Enligt 
övergångsbestämmelserna i Plan- och Bygglagen kommer detta förordnande 
upphöra att gälla efter utgången av år 2018. Detaljplanen förväntas antas efter 
årsskiftet varför ett upphävande av förordnandet inte bedöms vara nödvändigt. 

 

 
 
Flymossens nordöstra del omfattas av strandskydd, från fastighetsgränsen 
som delar våtmarken i två delar och ut till 100 meter från vattenområdets 
utbredningsgräns vid normalvattenstånd (se bild ovan). Det innebär att hela 
våtmarken och delar av sluttningarna mot norr och öster omfattas av strandskydd.  

Behovsbedömning i enlighet med bilaga 4 till MKB-
förordningen 
Kommunen har tagit fram en behovsbedömning som har samråtts med 
Länsstyrelsen under våren 2010. Länsstyrelsen gjorde vid samrådet bedömningen 
att man inte kunde utesluta att den förändrade hydrologin inom området skulle 
kunna påverka det närliggande Natura 2000-området och en miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, har därför upprättats. MKB:n baseras på en skiss där tomterna 
intill Flymossen tilläts breda ut sig längre ner i slänten än det nuvarande förslaget 
och konstaterar att en exploatering enligt skissen skulle innebära betydande negativ 
miljöpåverkan. I MKB:n föreslås att tomterna kortas av i djupled för att säkerställa 
att skogsridån mellan tomterna och mossen kan finnas kvar. I samrådsförslaget av 
detaljplanen hade slutsatserna av MKB:n delvis beaktats; i slänten sydöst om 
mossen höll sig tomterna ovanför den befintliga stenmur som finns men 
planförslaget reglerade två nya tomter norr om mossen. MKB:n fastslår att så länge 
trädridån med dess naturvärden får finnas kvar är de negativa miljökonsekvenserna 
av planens genomförande att betrakta som små vad gäller både naturmiljö, 
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landskapsbild och rekreation. Efter samråd och utställning har planförslaget 
reviderats ytterligare och nu tillåts bara en tomt öster om Flymossen.  

Vad gäller risken för en förändrad hydrologi och påverkan på Natura2000-området 
så bedöms inte planförslaget ha en negativ påverkan. Planförslaget bedöms inte 
heller påtagligt skada berörda riksintressen.  

De fyra tomterna som planeras inom betesmarken norr om Lilla Stenlid innebär, 
enligt MKB:n, endast en försumbar negativ miljökonsekvens.  

Förändringar av planförslaget efter samrådet  
Efter samrådet har planförslaget justerats i enlighet med det åtgärdsförslag som 
beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. Genom en minskad exploateringsgrad och 
justeringar av tomternas utbredning bedöms den potentiella risken för negativ 
påverkan på naturmiljön minska betydligt. Ingreppen begränsas till den övre delen 
av mossens sydöstra slänt där naturvärdena bedöms vara något lägre och på detta 
sätt bedöms samspelet mellan skogsmiljön och själva mossen kunna kvarstå. På 
detta sätt minskar de negativa konsekvenserna för naturmiljön och förslaget 
bedöms kunna genomföras utan betydande miljöpåverkan i detta avseende.  

Justeringarna av förslaget innebär att; 

 De två tomterna längst i nordväst, invid Lilla Stenlid, har tagits bort ur 
förslaget. De negativa konsekvenserna för naturmiljön som befarades kunna 
ske pga. närheten till mossen, och intrånget i det strandskyddade området, 
riskerar därmed inte att uppkomma.  

 Djupet på de fyra tomterna i den sydöstra slänten har minskats jämfört med 
i samrådsförslaget. Genom att öka avståndet mellan tomterna och mossen 
blir ingreppet i naturmiljön betydligt mindre och ett större område kan 
därmed bevaras på ett sätt som gynnar växt- och djurlivet.  

 För de fyra tomterna i söder anges planbestämmelser om att befintlig 
marknivå inte får förändras. 

Den vandringsstig som planerades för att tillgängliggöra området och därmed gynna 
de rekreativa värdena har ifrågasatts av Länsstyrelsen pga. mossens höga värde för 
fågellivet. Utifrån Länsstyrelsens bedömning och det faktum att det krävs dispens 
från strandskyddet för åtgärder som anläggning av stigar har kommunen och 
markägaren därför beslutat att någon utbyggnad av en stig inte ska genomföras. 

Förändringar av planförslaget efter utställningen  
Efter utställningen har planförslaget justerats ytterligare. Genom minskat antal 
tomter bedöms den potentiella risken för negativ påverkan på naturmiljön minska 
betydligt och förslaget bedöms kunna genomföras utan betydande miljöpåverkan i 
detta avseende. 

Justeringarna av förslaget innebär att: 

 De föreslagna fastigheterna inom strandskyddat område tas bort från 
detaljplanen. I den södra delen återstår endast en tomt som ligger utanför 
strandskyddat område. 

 Planområdet har begränsats för att endast omfatta tillkommande bebyggelse 
då tidigare planförslag inte inneburit några förändringar för befintlig 
bebyggelse jämfört med nu gällande detaljplan. 

 Byggnadshöjd och takvinkel ändras till nockhöjd för att minska oklarheter 
om hur höjderna ska beräknas och öka tydligheten.  
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 Nockhöjden regleras med plushöjd för den södra fastigheten för att öka 
tydligheten gällande hur hög byggnaden kan bli och minska otydligheten 
gällande vilken sida av byggnaden som ska vara beräkningsgrundande. 

 Bestämmelsen om bevarande av stengärdesgårdar omformuleras enligt 
Länsstyrelsens synpunkter. Planbeskrivningen kompletteras gällande 
dispens från biotopskyddet. 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om förordnande enligt 
113 § byggnadslagen. 

 Gatan till de tillkommande fastigheterna i norra delen av planområdet 
planläggs som kvartersmark och avses förvaltas som en 
gemensamhetsanläggning för de nya fastigheterna. 

 Bestämmelser om byggnadsareor omformuleras enligt 
Lantmäterimyndighetens synpunkter. 

 Planbeskrivningen ses över gällande gemensamhetsanläggning, 
marksamfällighet och samfällighetsföreningar. 

 Planförslaget kompletteras enligt Skanovas yttrande gällande flytt av kablar 
och anläggningar. 

 Efter dialog med exploatör och fastighetsägare ändras marken närmast 
fastigheterna Varan 2:27, 2:28, 2:29 och 2:30 till kvartersmark för 
bostadsändamål vilket möjliggör att nämnda fastigheter utökas med den 
marken. 

 Ett 6 meter brett u-område med prickmark läggs framför fastigheten Varan 
2:45  

 En bestämmelse om att skyddsnät ska finnas införs i gränsen mot golfbanan. 
 Den tillkommande fastigheten i planområdets södra del får en något utökad 

byggrätt där huvudbyggnaden tillåts vara högst 200 m2 och 
komplementbyggnaden får vara högst 50 m2. 
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
Mark och vegetation 
 

 
Bild mot nordväst med Flymossen i bakgrunden 

Planområdet är relativt plant i norr men övergår i en sluttning ner mot Flymossen 
på den södra sidan av Lilla Stenlid. I den östra delen invid bebyggelsen norr om Lilla 
Stenlid ligger ett mindre, flackt område med betesmark. De södra och västra delarna 
består i huvudsak av Flymossen med en mindre öppen vattenyta, ett stråk av 
våtmark samt ett skogsområde med blandad vegetation. Skogsområdet, som tidigare 
var betesmark, sluttar relativt kraftigt från Lilla Stenlid ner mot Flymossen och 
innehåller ett antal äldre stenmurar samt en smal stig.  

Flymossen är ett kustnära våtmarksområde som genomgått stora förändringar 
under 1900-talet. I början av 1800-talet bestod våtmarken av en öppen mindre sjö 
som dikades ur och delvis torrlades på tidigt 1900-tal. Våtmarken med omgivningar 
nyttjades därefter för bete men när betet upphörde började området successivt växa 
igen. Våtmarken blev också successivt blötare när dräneringssystemen inte 
underhölls. Under 1990-talet grävdes den sydvästra delen av Flymossen ut för att 
återskapa en öppen vattenyta. Det uppgrävda materialet användes för vallar runt 
om dammen och för att anlägga en liten ö ute i dammen. Uppläggningen av massor 
mellan de båda delarna av Flymossen innebar att de tidigare sammanlänkade 
vattenområdena skildes åt.  

Det finns en öppen vattenyta i våtmarkens sydöstra del och för övrigt är området 
bevuxet med täta bälten av bladvass och bredkaveldun. Vid kanten av våtmarken 
växer buskar, exempelvis sälg och pors, och hela området är artrikt med avseende 
på örter, gräs och halvgräs. I sluttningen öster om våtmarksområdet växer en 
flerskiktad blandskog som domineras av löv med inslag av tall. Det finns högvuxna 
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träd av bland annat ek, björk och asp. Närmast i kanten mot befintliga bostäder finns 
flera grova exemplar av oxel. Ner mot våtmarken finns gott om död ved, både 
liggande och stående som högstubbar och torrakor. Buskvegetationen består 
framförallt av hägg och hassel. Det finns också gott om kaprifol som klättrar uppför 
träd och buskar. Vegetationen uppfattas som frodig, vilket sannolikt beror på den 
väst- och sydvända sluttningen samt att det på flera ställen finns utströmning av 
dag- och/eller grundvatten. Flera stengärdesgårdar korsar området och vittnar om 
den tidigare hävden. Motsvarande sammansättning av vegetationen finns norr om 
Flymossen, men här är vegetationen ytterligare tätare och bitvis mycket 
svårgenomtränglig. 

Under de senaste åren har kraftiga oväder och gallring av skogen påverkat området. 
Tillsammans har detta lett till att trädvegetationen idag är betydligt glesare än när 
planarbetet inleddes.    

Bebyggelse  

 
Bild mot nordöst med lägre villabebyggelse 

I skogssluttningen ner mot mossen finns tre fastigheter med friliggande 
enbostadshus. Längs med ömse sidor av gatan Lilla Stenlid ligger en rad med lägre 
villabebyggelse. Bebyggelsen utgörs i denna del mestadels av friliggande villor på 
medelstora-stora fastigheter om ca 1000- 1500 m². Det finns även några större, 
äldre hus på större tomter, norr om planområdet.  

Riksintressen 
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt Miljöbalken, MB, 3 kap 6 §, 
riksintresse för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap 1-2 § samt av riksintresse för 
kustzonen enligt MB 4 kap 1, 4 §. 

Genom en varsam planering och anpassning till områdets topografi, och genom 
beaktande av rekreationsstråk samt värdefulla vegetationselement, bedöms 
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detaljplanens genomförande inte påverka intentionerna i riksintressena. Se även 
MKB.  

Vattentäkter 
En bit öster om planområdet finns en av kommunens vattentäkter med tillhörande 
vattenskyddsområde. Enligt vattenmyndighetens statusklassning uppnås inte 
kvalitetskraven beträffande kemisk status för vattentäkten men detta är i huvudsak 
en konsekvens av jordbruket i området. Ingen del av planområdet ligger innanför 
skyddsområdet för vattentäkten och de föreslagna tomterna bedöms inte ha någon 
negativ effekt på vattentäkten. 

Arkeologisk utredning 
Länsstyrelsen meddelade 2010-07-01 att en arkeologisk utredning, enligt 
bestämmelserna i 2 kap 11§ lagen om kulturminnen, skall ske av området innan en 
ev. exploatering kan företas. Som skäl för beslutet anges att planområdet ligger i ett 
relativt fornlämningsrikt område och att det inte kan uteslutas att under mark dolda 
lämningar kan finnas inom planområdet. 

Inför utställningen har en arkeologisk utredning av det aktuella området 
genomförts. En grophärd hittades. Det konstaterades att området var påverkat av 
sentida aktivitet. Den stora mängden morän i området har bidragit till att eventuella 
arkeologiska lämningar, med undantag från grophärden inte har bevarats. 

Naturvärdesinventering 
Det har inte gjorts någon heltäckande inventering av områdets naturvärden, men 
både Flymossen och de omgivande sluttningarna mot norr och öster bedöms hysa 
potential för betydande naturvärden. I den miljökonsekvensbeskrivning som tagits 
fram bedöms värdena vara störst närmast våtmarken. I de övre delarna av den östra 
slänten växer huvudsakligen snår med björnbär och vegetationen har inslag av 
trädgårdsrymlingar. Miljöerna är dock sammantaget artrika och det finns sedan 
tidigare dokumenterad förekomst av bland annat flera mer eller mindre ovanliga 
fågelarter. De aktuella miljöerna är också ovanliga i det omgivande landskapet, 
vilket gör dem ytterligare betydelsefulla sett till den biologiska mångfalden.  

Geoteknik, radon och markföroreningar 
Marken i området består enligt SGU’s övergripande jordartskarta av morän med 
inslag av berg. Marken bedöms ur ett geotekniskt perspektiv vara lämplig att 
bebygga. 

Någon geoteknisk undersökning har inte genomförts inom planområdet, i de fall 
mer detaljerade undersökningar krävs ska det utföras i samband med 
detaljprojektering av bebyggelse/anläggningar. 

Gator och parkering 
Från Ängalagsvägen (väg 115) når man planområdet via Råledsvägen och Lilla 
Stenlid. Området kan även nås västerifrån via Flymossavägen vidare på Källrevägen 
och Lilla Stenlid. 

Parkering för befintliga bostäder sker inom respektive fastighet. 

Kollektivtrafik 
Busslinje 505 (Torekov-Hov-V Karup-Grevie-Förslöv) angör hållplats Lugnet längs 
Ängalagsvägen. Hållplatsen ligger ca 400 m sydväst om planområdet och trafikeras 
en gång/timme på vardagar och helger. Med linje 505 kommer man till Grevie och 
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efter byte når man Båstad och Ängelholm. Från Båstad går tåg en gång/timme 
vardagar och helger norrut mot Göteborg och söderut mot Malmö. Tåg går även från 
Förslöv, ca 15km från planområdet. 

Service 
Livsmedelsaffär, skola, förskola, vårdcentral, bensinstation och bibliotek finns i 
Torekov ca 1,3 km från planområdet. Bank finns i Båstad. 

Buller 
Trafikmängden på Lilla Stenlid är liten och den reglerade hastigheten låg (50 resp. 
30km/h), planområdet bedöms inte påverkas av buller från gatan. Planområdet 
ligger vidare så pass långt från Ängalagsvägen (väg 115) att buller från fordon på 
denna inte påverkar planområdet.  

Ledningsinfrastruktur 
Planområdet genomkorsas av kommunala ledningar för vatten- och spillvatten. 
Planområdet innefattas och ska ingå i VA-verksamhetsområde för Båstads kommun 
(NSVA). Spillvatten leds till huvudledning och vidare till reningsverk i Torekov. 
Planområdet kompletteras med brandvattenposter och VA-nätet dimensioneras för 
att kunna hantera brandvatten.  
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PLANFÖRSLAGET 
Disposition av det nya området 
Föreslagna bostäder byggs i form av ca 5 friliggande hus och parhus i en våning med 
möjlighet att inreda vind. Möjlighet finns även att uppföra radhus istället för 
friliggande hus i planområdets norra del. 

 
Illustration av planen  

Alternativ utformning med radhus i 
planområdets norra del.  

 

Bebyggelse 
Ny bebyggelse 
I den södra delen av planområdet, i sluttningen ner mot mossen, föreslås en 
friliggande villa. Huvudbyggnaderna inom tomten tillåts vara en våning exklusive 
suterrängvåning. Högsta nockhöjd för detta hus är +25,0 meter över havet för att 
inte bli för framträdande. Det finns även en bestämmelse om att marknivåerna ej får 
förändras inom vissa delar av denna tomt, för att undvika alltför mycket 
markutfyllnad. För denna tomt är högsta byggnadsarea 250 m² inklusive 
komplementbyggnad.  

Norr om Lilla Stenlid på betesmarken mellan befintlig bebyggelse föreslås tomter för 
fyra friliggande villor, planbestämmelserna medger även att radhus uppförs i denna 
del. Bebyggelsen tillåts bli en våning hög med möjlighet att inreda vind. Maximal 
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byggnadsarea för friliggande hus inklusive komplementbyggnad är 220 m². Om 
bebyggelsen uppförs som sammanbyggda hus är största totala byggnadsarea för 
området 1100 m². Vid dessa tomter ska ett skyddsnät på minst 5,5 meter finnas mot 
golfbanan för att förhindra att golfbollar slås in på bostadsfastigheterna. 

Takkupor och frontespiser får uppföras i begränsad omfattning men får inte uppta 
mer än en tredjedel av takets sammanlagda längd. Högsta nockhöjd för uthus och 
garage är 4,5 m.  

Exploateringsgrad 
Inom områden som regleras med planbestämmelsen e1 tillåts en maximal 
byggnadsyta på 1100 m2 om sammanbyggda hus uppförs. Om området istället 
bebyggs med friliggande hus är högsta tillåtna byggnadsarea 220 m2 inklusive 
komplementbyggnad. För planbestämmelsen e2 gäller att högsta byggnadsarea är 
250 m2 inklusive komplementbyggnad. 

Friytor och vegetation 
Stenmurar 
Stenmurarna i den norra delen av planområdet har försetts med planbestämmelsen 
n2 vilket innebär att de inte får rivas eller skadas. Befintlig stenmur i anslutning till 
fastigheterna Varan 2:28 och 2:29 kan komma att påverkas av planens 
genomförande. Dispens från biotopskyddet avses sökas gällande detta. 

Gator och parkering 
Tomterna inom betesmarken norr om Lilla Stenlid samt tomten längst i söder 
trafikmatas från Lilla Stenlid. Tomterna i den norra delen når Lilla Stenlid via en 
gata i en nybildad gemensamhetsanläggning. Den södra tomten når gatan via ett 
skaft på tomten som ansluter till befintlig stickväg från Lilla Stenlid. 

Parkering för de tillkommande bostäderna ska anordnas inom den egna tomten. 

Teknisk försörjning 
Vatten- och spillvattenledningar finns i området och nya fastigheter ska anslutas till 
det kommunala ledningsnätet.  

Dagvatten inom planområdet skall omhändertas lokalt inom respektive fastighet 
(LOD), detta anges i särskild planbestämmelse. Detaljerad höjdsättning skall ske så 
att regnvatten från byggnader och hårdgjorda ytor kan avledas till, och infiltreras på, 
grönytor inom tomt-/kvartersmark.  

I detaljplanen har ett område i planområdets södra del markerats med 
bestämmelsen ”u” vilket innebär att marken skall vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. Syftet med u-området är att säkerställa befintliga 
ledningars placering.  

Avfallshantering 
I norra delen är vändzonens radie så stor att renhållningsfordon kan vända. 
Vändsonen och tillfartsgatan ligger inom kvartersmark med bestämmelse ”gata” och 
ska skötas av en gemensamhetsanläggning. I den södra delen sker hämtning av 
avfall vid fastighetsgräns mot gata. Enligt renhållningsordningen ansvarar kunden 
själv för att kärlet kan hämtas. Detta kan ske genom att fastighetsägaren själv drar 
fram kärlet till fastighetsgränsen eller genom att köpa dragmeter av NSR enligt 
deras taxa. 
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Räddningstjänst 
Räddningstjänstens bilar kommer att kunna ta sig fram till alla planerade bostads-
hus. 

 

Strandskydd 
Detaljplanen omfattar inte strandskyddat område. 
 

Landskapsbildsskydd 
Ansökan om upphävande av landskapsbildsskyddet inom betesmarken avses 
lämnas in till Länsstyrelsen. 

KONSEKVENSER 
Miljökonsekvenser 
Planavdelning bedömer, med stöd av genomförd MKB, att konsekvenserna av 
planens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna 
inte blir betydande. Med de förändringar av planförslaget som genomförts efter 
utställningen bedöms den negativa påverkan på området bli än mindre och 
konsekvenserna därmed ytterligare begränsade.  

Planens genomförande kommer innebära att knappt 0,9 ha naturmark övergår till 
kvartersmark för bebyggelse. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära någon negativ påverkan på den 
vattentäkt och dess skyddsområde som ligger öster om planområdet. Planområdet 
är begränsat i omfattning och ligger relativt långt ifrån vattentäkten och den yttre 
gränsen för skyddsområdet. Dessutom möjliggör detaljplanen endast för ett mindre 
antal bostäder som alla skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  

Den marginella ökning av trafik på Lilla Stenlid som blir följden av detaljplanens 
genomförande bedöms inte medföra några omfattande negativa konsekvenser 
avseende buller och avgaser inom planområdet eller för omkringliggande 
bebyggelse. 
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Genomförandebeskrivning 
 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Samråd för planen hölls under 
våren 2012, utställning av detaljplanen skedde under sommaren-hösten 2014. 
Antagande bedöms kunna ske i början av 2019.  

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Detaljplanen innehåller ingen allmän plats. 

Fastighetsägaren ansvarar för detaljplanens genomförande i alla delar.  

Dispens från biotopskyddet samt landskapsbildsskyddet kommer att sökas. 
Exploatören ansvarar för eventuella kompensationsåtgärder i samband med dispens 
från biotopskyddet. Dispenserna ska vara avgjorda innan detaljplanen antas. 

Ny väg ligger inom kvartersmark och ska skötas av en nybildad 
gemensamhetsanläggning för de nya fastigheterna i planområdets norra del.  

Flyttningar och andra åtgärder som krävs för att säkerställa befintliga 
kabelanläggningars och ledningars funktion ska bekostas av exploatören. 

Exploatören ansvarar för att skydd mot golfbanan uppförs i samband med att 
fastigheten bebyggs. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsägaren ansvarar för samtliga fastighetsbildningsåtgärder som krävs för att 
genomföra detaljplanen samt inträde i befintlig vägförening och kostnader förenade 
med detta. Fastighetsbildning sker genom avstyckning från fastigheten Varan 2:24. 
Gemensamhetsanläggning ska bildas för den interna gatan i planområdets norra del. 
Fastighetsägaren ansvarar också för inträde i samt ev. ombildningsåtgärder för 
gemensamhetsanläggningen Perstorp GA:2 och/eller marksamfälligheten Varan s:1. 
Kostnader för detta fördelas på de fastigheter som har nytta av åtgärden.  

 

Förändringar  
Nedan beskrivs hur föreslagna förändringar påverkar fastigheter, 
gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga förhållanden inom 
planområdet. 

Fastighet mm Konsekvens 

Varan 2:27, 2:28, 2:29 och 
2:30 

Fastigheterna får möjlighet att köpa mark från Varan 
2:24 för att utöka fastigheterna. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 
Planavtal 
Planavtal är upprättat med fastighetsägaren angående plankostnader, tekniska 
utredningar, grundundersökningar, arkeologisk utredning, grundkarta, fastighets-
förteckning etc. vilka fastighetsägaren ska stå för.  

Exploateringsavtal 
Då detaljplanen inte innehåller någon allmän platsmark avses inte något 
exploateringsavtal upprättas.  

Övriga avgifter 
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa.  

TEKNISKA FRÅGOR 
Allmän platsmark 
Detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark 

VA 
Inom planområdet går kommunala huvudledningar för vatten och avlopp. 
Exploatören ansvarar för utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive  
dagvattensystem) i det nya området. Utbyggnaden av VA- ledningar i området sker 
från av kommunen anvisad anslutningspunkt.  

Kostnader för ev. erforderliga lantmäteriförrättningar för att säkerställa bl a VA-
ledningar med ny ledningsrätt faller på ledningsägaren.  

Dagvatten ska omhändertas lokalt inom respektive fastighet. 

El, tele och internet 
Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för utbyggnad av el-, teleledningar m fl. 
Eventuella flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa 
anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren. 

Brandvatten 
Brandvattenförsörjning skall lösas inom området och bekostas av berörda fastig-
hetsägare. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har tagits fram av planarkitekt Anna Fogelklou på 
Samhällsbyggnad, Plan i Båstads kommun (samrådsskedet). Revidering av 
planförslaget inför utställning har genomförts av Johan Thein, Arkitekterna Krook & 
Tjäder, tillsammans med Samhällsbyggnad, Plan. Revideringar av planförslaget inför 
förnyad utställning har genomörts av planarkitekt Emma Johansson på 
Samhällsbyggnad, Plan i Båstads kommun. Dessutom har följande tjänstemän 
deltagit i planarbetet: 

Lisa Rönnberg, dåvarande samhällsbyggnadschef   
Emma Dahl, exploateringsingenjör (samrådsskedet) 
Magnus Sjeldrup (utställningsskedet) 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef (förnyad utställning) 
Maria Axberg Fagerlind, (förnyad utställning) 
 

 

 

Båstad 2018-04-24 

 

 

 

Emma Johansson     
Planarkitekt    
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PLANBESTÄMMELSER

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

GRÄNSER

Planområdesgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

BostäderB

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte bebyggas

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning

u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

e11100 Största totala tillåtna byggnadsarea inom området i m2 om
sammanbyggda hus uppförs. För friliggande enbostadshus är
högsta byggnadsarea 220 m2, inklusive komplementbyggnad, per
fastighet. Minsta tillåtna fastighetsstorlek för friliggande bostäder är
1000 m2.

e2 Endast en fastighet. Största tillåtna byggnadsarea är 250 m2

inklusive komplementbyggnad.

MARKENS ANORDNANDE (utformning av

kvartersmark)

Mark och vegetation

gata Gata

n1 Markytan skall möjliggöra infiltration av dagvatten
n2 Befintlig stengärdesgård får inte skadas eller rivas
n3 Befintliga marknivåer får ej förändras

Markhöjder inom planområdet ska anpassas till anslutande gata.
Dagvatten ska omhändertas lokalt (LOD)

Utfart, stªngsel

Skyddsnät med en minsta höjd på 5,5 meter skall finnas mot
golfbana

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Placering och utformning

Uthus och garage får inte uppföras närmare fastighetsgräns än 1 meter eller närmare gata än
6 meter. Högsta tillåtna nockhöjd för uthus och garage är 4,5 meter.

För friliggande enbostadshus gäller att huvudbyggnad inte får uppföras närmare
fastighgetsgräns än 4 meter.

Mindre takkupor och frontespiser får sammantaget inte uppta mer än en tredjedel av
fastighetens sammanlagda längd.
fril Endast friliggande enbostadshus. Endast en huvudbyggnad per

fastighet får uppföras.

Utformning

8,0 Högsta nockhöjd i meter
+25.0 Högsta nockhöjd i meter över nollplanet

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomfºrandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

Dnr: B 2014-805

Plannummer:

REGISTRERINGSDATUM

Planen antagen av:

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

Planen vunnit laga kraft:

Detaljplan för

i Torekov, Båstads kommun, Skåne län

UTSTÄLLNINGSHANDLING Normalt planförfarande

Emma Johansson

Planarkitekt

Upprättad: 180424

Planavdelningen i Båstads kommun

Varan 2:24  m fl

PLANKARTA

Skala  A1 1:1000  A3 1:2000

UPPLYSNINGAR

Planen är upprättad enligt ÄPBL 1987:10
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Detaljplan för  

Varan 2:24 m.fl.  
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
 

Utställningsutlåtande 
 

 

Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2012-03-29 till 
2012-05-10 samt för utställning under tiden 2016-05-06 till 2016-06-05 för att ge 
sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Plan-
förslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad, Plan i Båstads kommun.  Planen 
handläggs med normalt planförfarande. I detta utställningsutlåtande finns dels sam-
manfattningar av de synpunkter som har lämnats in och dels kommunens 
kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
E.ON Elnät Sverige AB 

Trafikverket har inget att erinra men informerar om pågående arbete med vägplan 
för Kattegattleden samt framhåller vikten av att beakta tillgängligheten och 
trafiksäkerheten mellan planområdet och planerade cykelled. 

  

58



UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2018-04-24 
 

2 (9) 

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande myndig-
heter m.fl. 
Länsstyrelsens synpunkter från samrådet kvarstår i huvudsak.  

Strandskydd  

Stora delar av planområdets västra del omfattas av strandskydd enligt 7 kap 13-14 
§§ miljöbalken. Länsstyrelsen ser i nuläget inga särskilda skäl för att strandskyddet 
ska kunna upphävas för att uppföra ny bebyggelse inom strandskyddsområdet. 
Kommunen har inte heller visat i planen att de planerade bostadshusen väger tyngre 
än strandskyddet. Länsstyrelsen bedömer att området har höga biologiska värden 
och fungerar som en spridningskorridor mellan kustområdet och inlandet. 
Fågellivet kring Flymossen är värdefullt. Länsstyrelsen erinrar om att strandskyddet 
är ett tungt vägande allmänt intresse och dess syften är långsiktiga. Särskilt stor 
restriktivitet för dispenser och hävanden ska, enligt lagstiftaren, gälla inom områden 
som omfattas av riksintresse för friluftslivet enligt 3 och 4 kap miljöbalken.  

Länsstyrelsen bedömer att planförslaget innebär att strandskyddet upphävs i strid 
med gällande bestämmelser, varför Länsstyrelsen kommer att ingripa vid sin 
statliga kontroll enligt 12 kap. 1 § punkt 4 ÄPBL. 

Landskapsbildsskydd  

Planområdet norr om gatan Lilla Stenlid omfattas av landskapsbildsskydd. Planen 
bör inte antas innan frågan om upphävande av landskapsbildsskydd har avgjorts. 
Länsstyrelsen häver inte förordnandet om landskapsbilden skulle ta skada av den 
planerade exploateringen.  

Biotopskydd  

Kommunen anger att det finns biotopskyddade stenmurar inom planområdet och 
vill skydda dem med bestämmelsen n 1 - "befintliga stenmurar omfattas av det 
generella biotopskyddet enl MB 7: 11 och får ej rivas eller skadas". Länsstyrelsens 
synpunkter från samrådet kvarstår där Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen 
önskar bevara murarna, men bedömer att murarna söder om gatan Lilla Stenlid inte 
ligger i jordbruksmark och därmed inte omfattas av biotopskyddet. Då samtliga 
murars status vad gäller biotopskydd är beroende av platsens förutsättningar bör 
planbestämmelsen entydigt ange att murarna ej får rivas eller skadas. Dispens för 
eventuella genombrott eller annan påverkan på biotopskyddade murar norr om 
Lilla Stenlid bör sökas snarast och planen bör inte antas innan frågan om dispens 
har avgjorts.  

Förordnande enligt 113 § byggnadslagen  

Delar av fastigheten Varan 2:24 är belastad av förordnande enligt 113 § 
byggnadslagen. Det gäller den del av planförslaget som ligger söder om Lilla Stenlid 
och som omfattas av detaljplan upprättad 1968 och fastställd som byggnadsplan av 
Länsstyrelsen 17 april 1975 (dnr 11.082-2372-74). Med stöd av 113 § 
byggnadslagen förordnade Länsstyrelsen att ägarna till fastigheten Varan 2: 24 utan 
ersättning skall upplåta obebyggd mark av fastigheten som i detaljplanen är utlagt 
som väg- eller parkmark. Detta förordnande kommer enligt 
översgångsbestämmelser för PBL att upphöra att gälla efter utgången av år 2018. 
Kommunen har därför att ansöka om att upphäva förordnandet, helt eller delvis, för 
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fastigheten Varan 2:24. Länsstyrelsen informerar om att förordnandet måste 
upphävas innan fastighetsförrättning är möjlig. 

 

Kommentar:  

Strandskydd: Kommunen har tagit del av Länsstyrelsens synpunkter och vidare gjort 
en omarbetning av planen för att kunna tillgodose strandskyddets syften. Alla 
föreslagna tomter inom strandskyddat område tas bort från detaljplanen.  

Landskapsbildsskydd: För att öka tydligheten byts byggnadshöjd och takvinkel till 
nockhöjd, i söder regleras nockhöjden med plushöjd för att ytterligare öka tydligheten. 
Enligt kommunens bedömning är angivna höjder en god anpassning för områdets 
landskapsbildskydd.  

Biotopskydd: Bestämmelsen om bevarande av stengärdesgårdar omformuleras enligt 
Länsstyrelsens synpunkter. Dispens från biotopskyddet avses sökas för de murar som 
påverkas av planförslaget. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om förordnande enligt 113 § 
byggnadslagen. 
 

Lantmäterimyndigheten ser ett stort värde i att genomförandefrågorna redovisats 
på ett tydligt sätt i planhandlingarna så att berörda fastighetsägare förstår vilka 
åtgärder (lantmäterihandlingar m.m.) som kommer att bli nödvändiga och vem som 
kommer stå för olika slag av kostnader (framtida underhåll av gemensamma 
anläggningar, marklösen, förrättningskostnader m.m.). Arbetsprocessen blir inte 
rationell om berörda fastighetsägare inte kunnat läsa ut dessa uppgifter under 
planprocessen. Följden blir då istället att dessa frågor måste behandlas på nytt i 
efterföljande lantmäteriförrättningar vilket också leder till längre 
genomförandetider. 

Plankarta och bestämmelser  

Generellt bör tillåtna storlekar och byggnadsareor relateras till fastighet istället för 
tomt om det är det som avses.  

Lantmäteriet anser att det är otydligt vad som avses med ett kvarter i bestämmelsen 
om största tillåtna byggnadsarea. Rekommendationen är därför att relatera 
bestämmelsen på annat sätt.  

Befintlig bebyggelse inom vissa fastigheter ligger delvis inom prickmark. Detta 
medför att bebyggelsen blir planstridig. Lantmäteriet rekommenderar att 
detaljplanen justeras efter befintliga förhållanden.  

Det finns en mindre sträcka om ca 10 meter av vägen Lilla Stenlid som kommer 
sakna detaljplan enligt nuvarande utformning. Lantmäteriet rekommenderar att 
även detta område tas med i detaljplanen. 

Planbeskrivningen  

Lantmäteriet vill uppmärksamma att det för Varan 2:24 gäller ett förordnande enligt 
113 § byggnadslagen. Detta kan medföra problem när allmän platsmark enligt 
byggnadsplanen i ny detaljplan ska utgöra kvartersmark.  

Det bör anges om väg till Varan 2:10 är tänkt att ingå i Perstorp ga:2, om den ska 
tryggas med servitut eller överföras genom fastighetsreglering till fastigheten. 

60



UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2018-04-24 
 

4 (9) 

Plankartan bör utifrån avsikten kompletteras med eventuella markreservat 
alternativt utgöra allmän plats. Det anges i planbeskrivningen att ny väg ska 
överlåtas till samfälligheten Varan s:1 utan kostnad. Lantmäteriet ser ett problem i 
att överlåta marken till samfälligheten då detta kan kräva samtliga delägares 
medgivande. Det är tveksamt om man utan medgivande kan överföra marken enligt 
fastighetsbildningslagens regler. Alternativet är att marken fortsatt ingår i Varan 
2:24 så som naturmarken gör. Oavsett vem som äger marken är rätten till området 
tryggad om det ingår i en gemensamhetsanläggning.  

Generellt blandas begreppen ihop i planbeskrivningen. Perstorp ga:2 är en 
gemensamhetsanläggning vilken förvaltas av samfällighetsföreningen Svenstorps, 
Perstorps och Varans vägförening. Marken som utgör väg genom området ingår i 
marksamfälligheten Varan s:1. Marksamfälligheten har inte samma delägarkrets 
som gemensamhetsanläggningen Perstorp ga:2. Det finns vad 
Lantmäterimyndigheten ser ingen samfällighetsförening som förvaltar Varan s:1.  

Det anges i planbeskrivningen att fastighetsägaren ska betala omprövning av 
Perstorp ga:2, ledningsrätter, samt iordningställande av allmän platsmark. 
Detaljplanen binder inte fastighetsägaren till att betala kostnaderna. Lantmäteriet 
anser att detta eventuellt kan regleras i ett exploateringsavtal. 

Kommentar: Samhällsbyggnad har tagit till sig Lantmäteriets yttrande och en 
tydligare fördelning på ansvarsfrågan kommer att redovisas i planbeskrivningen. 
Gatan till de tillkommande fastigheterna i norra delen av planområdet planläggs som 
kvartersmark och avses förvaltas som en gemensamhetsanläggning för de nya 
fastigheterna. 

Plankarta och bestämmelser:  

Bestämmelser om byggnadsareor omformuleras enligt Lantmäterimyndighetens 
synpunkter. 

Planområdet har begränsats för att enbart omfatta tillkommande bebyggelse. 
Befintlig bebyggelse och vägar ingår därför inte längre i detaljplanen. 

Planbeskrivningen: 

Gällande förordnande enligt 113 § byggnadslagen se svar till Länsstyrelsen. 

Varan 2:10 och angränsande mark ingår inte längre i planområdet. Tillfartsväg till 
fastigheten får anordnas enligt gällande detaljplan. 

Planbeskrivningen ses över gällande gemensamhetsanläggning, marksamfällighet och 
samfällighetsföreningar. 

Detaljplanen omfattar inte längre någon allmän platsmark varför omprövning av 
Perstorp ga:2, ledningsrätter, samt iordningställande av allmän platsmark inte längre 
är aktuellt. 

Efter revidering omfattar planen ingen allmän platsmark varför något 
exploateringsavtal inte avses upprättas. Fastighetsägaren ansvara för alla 
fastighetsrättsliga åtgärder. 

 

TeliaSonera Skanova Access framför att de ha kabelanläggning inom planområdet 
vilken kan komma att beröras av planens genomförande och vill därför att följande 
text skrivs in i planbeskrivningen: "Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för 
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att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren.”  

Kommentar: Planförslaget kompletteras enligt Skanovas yttrande. 

 

NSR framför att diametern ska vara minst 18 meter i vändzoner och utöver detta 
ska det finnas en hindersfri zon på 1,5 meter. Den hindersfria zonen ska även vara 
fri från träd, buskar etc. De rekommenderar inte backvändning på platser där barn 
kan komma att vistas. Och påpekar att vändzonerna måste vara fria från parkering. I 
övrigt hänvisas till utdrag ur renhållningsordningen. 

Kommentar: Planområdet har begränsats kraftigt och omfattar inte längre några 
allmänna vägar. Kommunen bedömer att en vändzon med 18 meters diameter tar upp 
orimligt stor plats i detta läge. Då gatan planläggs som kvartersmark finns möjlighet 
för NSR att, om vändzonen anses vara för liten, ställa krav på att sophanteringen ska 
ske vid fastighetsgräns mot allmän väg.  

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande sakägare 
och andra besvärsberättigade 
Ägarna till Varan 2:28 framför att de inte motsätter sig framtida bebyggelse men 
att de har synpunkter som de önskar ska beaktas i det fortsatta planarbetet. 

Radhus passar inte in i bebyggelsen då de skulle innebära en radikal förtätning av 
området och därmed ändra karaktären på ett negativt sätt. Planen ska inte tillåta 
radhusbebyggelse. 

Det område som föreslås som naturmarksområde framför den egna fastigheten bör 
vara lika brett som vid fastigheterna Varan 2:29 och 2:30. De anser även att det 
räcker med tre friliggande villor istället för fyra alternativt att tomterna görs 
mindre.  

Kommentar: Radhusen har en byggnadsarea som motsvarar en fjärdedel av 
fastigheten (borträknat gemensamma ytor) vilket är samma som gäller för den 
befintliga bebyggelsen.  

Efter dialog med exploatör och fastighetsägare ändras marken närmast fastigheterna 
Varan 2:27, 2:28, 2:29 och 2:30 till kvartersmark för bostadsändamål vilket möjliggör 
att nämnda fastigheter utökas med den marken. 

Kommunen gör bedömningen att fyra friliggande villor, enligt planförslaget, 
samspelar bra med den täthet och utnyttjandegrad som finns i befintlig bebyggelse. 

 

Ägarna till Varan 2:32 framför att tomtgränsen mot Varan 2:32 inte stämmer med 
den överenskommelse som gjorts mellan fastighetsägaren och exploatören. För 
övrigt protesterar fastighetsägaren mot bebyggelse i det vackra naturområdet med 
så rikt djurliv. 

Kommentar: Då planområdet minskats och de flera av de föreslagna tomterna 
strukits från planen förutsätter planens genomförande inte längre någon justering av 
gränserna för fastigheten Varan 2:32. Alla föreslagna tomter inom det strandskyddade 
området har tagits bort från planförslaget. 
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Ägarna till Varan 2:45 anser att det är väsentligt att, så långt det är möjligt, största 
möjliga hänsyn tas till befintlig bebyggelse. För fastighetsägarna handlar det främst 
om hur den nya tomten kommer att bebyggas. De framför att ju närmare deras 
västra tomtgräns byggnader placeras ju större blir intrånget avseende utsikt liksom 
eventuella andra störningsmoment. De framför önskemål om att området med 
prickad mark ska vara lika bred framför deras fastighetsgräns som för övriga 
fastigheter för att på så vis undvika att garage eller uthus placeras så nära att det 
uppenbart innebär ett störande intrång. De anser även att det skulle vara lämpligt 
att förlägga huvudbyggnaden på aktuell tomt längre västerut på tomten för att 
minimera intrånget vad gäller utsikten. På så vis skulle man på ett positivt sätt 
utnyttja den naturliga lutningen på tomten.  

Fastighetsägarna påpekar att de höjder som anges i planbeskrivningen inte stämmer 
med bestämmelserna i detaljplanen och att maxhöjden inte finns med som 
planbestämmelse. De anser att det är av väsentlig betydelse att högsta totalhöjd 
anges som maxhöjd över havet efter nivåkurvorna för såväl huvudbyggnad som för 
garage/uthus för att undvika att man genom terrassering/utfyllnad kan höja 
marknivån, som sedan tas som utgångspunkt för att mäta byggnadshöjd. Av 
detaljplanen framgår endast att befintliga marknivåer ej får förändras inom n3 som 
endast omfattar den delen av tomterna som är prickad och ej får bebyggas. 

Fastighetsägarna sammanfattar sina önskemål om förändringar i planförslaget: 

 Tomten väster om fastigheten Varan 2:45 bör ha samma remsa med prickad 
mark som samtliga övriga tomter. 

 Bebyggelsen bör förskjutas västerut på tomten. 

 Samtliga byggnaders högsta tillåtna totalhöjd definierad såsom maxhöjd 
över havet bör absolut anges.  

Kommentar: Planförslaget revideras och ett 6 meter brett u-område med prickmark 
läggs framför fastigheten Varan 2:45 vilket innebär att ingen byggnad får placeras 
närmare aktuell gräns än 6 meter. 

För att garantera tillgängligheten till bostaden är det viktigt att byggnadens placering 
på tomten inte är allt för låst utan att detaljplanen tillåter att placeringen 
detaljstuderas i samband med bygglovet. 

Detaljplanen revideras så att den anger högsta tillåtna nockhöjd i meter över havet för 
aktuell tomt. 

 

Torekovs Golfbana AB informerar om att de sedan 2010/2011 investerat i 
säkerhetshöjande ombyggnationer av banan. Merparten av dessa åtgärder har gjorts 
för att bygga bort och/eller förbättre säkerheten för boende på och i omedelbar 
närhet till golfbanan. Del av detta arbete avser hål 6 som ligger i direkt anslutning 
till området som omfattas av den föreslagna detaljplanen. De avråder från 
nybyggnation i direkt anslutning till golfbanan så som föreslås i detaljplanen, 
eftersom detta skapar nya och betydande säkerhetsproblem och framtida 
potentiella konflikter. 

Kommentar: En bestämmelse om att skyddsnät ska finnas införs i gränsen mot 
golfbanan. 
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Sammanfattning av ändringar 
 Alla föreslagna fastigheter inom strandskyddat område tas bort från 

detaljplanen. I den södra delen återstår endast en tomt som ligger utanför 
strandskyddat område. 

 Planområdet har begränsats för att endast omfatta tillkommande bebyggelse 
då tidigare planförslag inte inneburit några förändringar för befintlig 
bebyggelse jämfört med nu gällande detaljplan. 

 Byggnadshöjd och takvinkel ändras till nockhöjd för att minska oklarheter 
om hur höjderna ska beräknas och öka tydligheten.  

 Nockhöjden regleras med plushöjd för den södra fastigheten för att öka 
tydligheten gällande hur hög byggnaden kan bli och minska otydligheten 
gällande vilken sida av byggnaden som ska vara beräkningsgrundande. 

 Bestämmelsen om bevarande av stengärdesgårdar omformuleras enligt 
Länsstyrelsens synpunkter. Planbeskrivningen kompletteras gällande 
dispens från biotopskyddet. 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om förordnande enligt 
113 § byggnadslagen. 

 Gatan till de tillkommande fastigheterna i norra delen av planområdet 
planläggs som kvartersmark och avses förvaltas som en 
gemensamhetsanläggning för de nya fastigheterna. 

 Bestämmelser om byggnadsareor omformuleras enligt 
Lantmäterimyndighetens synpunkter. 

 Planbeskrivningen ses över gällande gemensamhetsanläggning, 
marksamfällighet och samfällighetsföreningar. 

 Planförslaget kompletteras enligt Skanovas yttrande gällande flytt av kablar 
och anläggningar. 

 Efter dialog med exploatör och fastighetsägare ändras marken närmast 
fastigheterna Varan 2:27, 2:28, 2:29 och 2:30 till kvartersmark för 
bostadsändamål vilket möjliggör att nämnda fastigheter utökas med den 
marken. 

 Ett 6 meter brett u-område med prickmark läggs framför fastigheten Varan 
2:45  

 En bestämmelse om att skyddsnät ska finnas införs i gränsen mot golfbanan. 
 Den tillkommande fastigheten i planområdets södra del får en något utökad 

byggrätt där huvudbyggnaden tillåts vara högst 200 m2 och 
komplementbyggnaden får vara högst 50 m2. 
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Underrättelse inför antagandet och utställningsutlåtande sänds 
till 
Lantmäteriet 
Skånetrafiken 
Bjäre Kraft 
Naturskyddsföreningen Bjäre 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA 
Region Skåne 
NSR 
TeliaSonera Skanova Access 
Ägarna till Varan 2:8 
Ägarna till Varan 2:12 
Ägarna till Varan 2:13 och 2:14 
Ägarna till Varan 2:11 
Ägarna till Varan 2:15 
Ägaren till Varan 2:18 
Ägarna till Varan 2:21 
Ägarna till Varan 2:22 
Ägarna till Varan 2:24 
Ägarna till Varan 2:27 
Ägarna till Varan 2:28 
Ägarna till Varan 2:29 
Ägarna till Varan 2:30 
Ägarna till Varan 2:31 
Ägarna till Varan 2:32 
Ägarna till Varan 2:44 
Ägarna till Varan 2:45 
Ägarna till Varan 2:46 
Boende på Flymossavägen 69 
Brf Bjäreterassen 
Lars Svensson 
Torekovs Byaråd 
Torekovs Kultur- och Miljöförening 

Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till 
Länsstyrelsen 
Ägarna till Varan 2:10 
Ägarna till Varan 2:13 och 2:14 
Ägaren till Varan 2:18 
Ägarna till Varan 2:28 
Ägaren till Varan 2:32 
Ägaren till Varan 2:44 
Ägaren till Varan 2:45 
Torekovs Golfbana, Perstorp 3:28 
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Kommunstyrelsen föreslås besluta att 
Planförslaget godkänns för förnyad utställning i enlighet med denna 
samrådsredogörelse. 

 

Båstad 2017-04-24 

 

 

 

Emma Johansson    
Planarkitekt      
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2018-05-08. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001342/2017 – 315 
 
 

Detaljplan för Vistorp 7:19 – beslut gällande betydande miljöpåverkan 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) kommer därför inte att upprättas. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
En behovsbedömning har upprättats för detaljplanen för del av Vistorp 7:19. Planen bedöms 
inte medföra betydande miljöpåverkan och en MKB behöver därför inte upprättas. Dock kom-
mer viktiga frågor redovisas utförligt i planbeskrivningen. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-10 § 8 att förslag till detaljplan för del av Vistorp 7:19 
får upprättas samt samråd får hållas.  
 

Aktuellt 
En behovsbedömning för planområdet har upprättats och har efter möte med länsstyrelsen 
kompletterats ytterligare. Detaljplanen berör ett antal frågor som kommer att behöva redovi-
sas närmare i planbeskrivningen, framförallt lokaliseringsbedömningen då planen inte har 
stöd i gällande översiktsplan. Dock bedöms inte en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vara 
motiverad då planen inte bedöms påverka riksintressen negativt, inte påverkar skyddade kul-
tur- och naturvärden eller område av betydelse för hushållningen med natur- och samhällsre-
surser. Bedömningen är att de viktiga frågorna kan redovisas tillräckligt ingående i planbe-
skrivningen. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Viktiga frågor kommer att utredas och redovisas även om de inte hanteras inom ramarna för 
en MKB. 
 

Verksamhet 
De viktiga frågorna kommer att utredas och redovisas i planbeskrivningen 
 

Ekonomi 
Bedöms inte påverka projektets ekonomi. 
 
Miljökonsekvensanalys 
Se behovsbedömningen, bilaga 1. 
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Verksamhetsområde 
Emma Johansson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Behovsbedömning 
 
Samråd har skett med: 
Planchef, översiktsplanerare 
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Kommunstyrelsen  2017-12-08 
Dnr: 001342/2017-315
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Kommunstyrelsen  2017-12-08 
Dnr: 001342/2017-315
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Datum
2018-04-24

Diarienummer
B17-1345

Behovsbedömning
bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning
enligt Plan- och bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor  2 o 4

Planens beteckning

Planens syfte

Planområde

     BÅSTADS KOMMUN 
     Samhällsbyggnad
     0431-770 00

Detaljplan för del av Vistorp 7:19 m fl i Förslöv, Båstads kommun, Skåne 
län

Planen syftar till att möjliggöra etablering av verksamheter i Förslöv 
samhälle då det råder brist på verksamhetsmark i hela kommunen. 
Marken är ej detaljplanelagd. I Båstads översiktsplan, ÖP 2008, (som är 
under omarbetning) är marken utpekad som möjlig expansion för 
närliggande golfbana. En utbyggnad av golfbanan är ej aktuell längre. 

Planområdets
läge

Tågstation
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Ja Nej Om ett ja --> miljöbedömning 

Natura 2000 x

x

Syftet är att tillskapa 
verksamhetsmark. Vilka 
verksamheter som kommer att 
etableras i området är inte känt i 
nuläget.

Ingen eller 
liten

Inverkan Betydande 
påverkan

Kommentarer

Platsen

Den befintliga miljöns 
känslighet i jämförelse 
med nuvarande 
användning och tidigare 
plan 

x Marken inom planområdet är ej 
detaljplanelagt. Planområdet har 
fungerat som ett upplag för 
jordmassor från Projekt Hallandsås. 
Trafikverket har inför Projekt 
Hallandsås avslut terrasserat 
området.

Radon x Marken inom området är klassat som 
ett normalriskområde med avseende 
på förekomst av markradon.

Geologi x Geoteknisk undersökning har inte 
genomförts. Enligt översiktliga 
geotekniska sammanställningskartor 
kan konstateras att den norra delen 
av planområdet består av postglacial 
mellansand-grovsand, sen södra 
delen av ospecificerad glacial lera. 
Mitten av planområden består av 
morän, sandig. Då Trafikverket 
använt marken inom planområdet 
som upplag för jordmassor från 
Projekt Hallandsås är det troligt att 
marken inom planområdet till största 
del numera består av massor från 
tunnelbygget. Det finns inga kända 
grundläggningsproblem i området. 
Respektive verksamhet förutsätts 
göra den geologiska undersökning 
de behöver vid exploatering av 
tomtmark.

Skredrisk x Nej

Detaljplan för tillståndspliktig 
verksamhet enligt MKB-f  bil 3

Bedömning enligt kriterierna i bilaga 2 o 4 MKB-förordningen. Inverkan--> ta med i planbeskrivning, 
Betydande --> = Avgränsning för miljöbedömning  (MKB)
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Översvämningsrisk x Området i anslutning till Vadebäcken 
kan vid höga flöden i bäcken 
påverkas av översvämningar. Dock 
är ingen byggnation planerad i 
närheten av bäcken. Utredningar har 
gjorts av Jordbruksverket, Dnr 
2710408/10, 2011-03-18 samt 
NSVA, PM ang Dagvattenhantering 
2013-06-12

Ljusförhållanden på plats x Goda ljusförhållanden

Lokalklimat x Gott lokalklimar
Markföroreningar x På området har sten och 

krossmaterial från tunnelarbetet 
hanterats. Massorna har enligt 
kommunens miljöcontroller under 
Hallandsåsprojektet bedömts vara 
rena varför risken för föroreningar 
bedöms vara liten.

Buller från omgivningen x Trafikbuller från väg 105 samt 
tågtrafik öster om planområdet 
förekommer.

Förekomst av 
verksamheter som medför 
risk för omgivningen i eller 
i närheten av planområdet

x Det pågår ingen verksamhet inom 
området i dagsläget. Genom 
området går väg 105 som är 
rekomenderad väg för farligt gods. I 
gränsen till planområdet går 
järnvägen. Detta bedöms inte 
medföra några konflikter med tänkt 
markanvändning för verksamheter.

Grönytor i tätort x Marken har varit ianspråktagen av 
Projekt Hallandsås och dess 
verksamhet.

Tätortsnära 
rekreationsområde

x Marken har varit ianspråktagen av 
Projekt Hallandsås och dess 
verksamhet.

Kommunal naturvård x Omfattas ej av kommunala insatser
Kommunal kulturvård x Omfattas ej av kommunala insatser
Nuvarande verksamhet  
riskerar att överträda 
miljökvalitetsnormer

x Det finns ingen verksamhet inom 
området idag. 

Riksintresse kulturmiljö x Nej
Regionalt intresse 
kulturmiljö

x Nej

Arkeologi x Inom planområdet finns 
fornlämningarna RAÄ nr Förslöv 
107:1, 108:1 samt 109:1. 
Kommunen förutsätter att dessa 
hanterats i samband med 
Trafikverkets verksamhet inom 
området.

Riksintresse naturmiljö x Nej
Särdrag i naturen x Nej
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Strandskydd x Planområdet tangerar strandskyddet 
längs Vadebäcken. Eventuellt kan 
planområdet komma att utökas mot 
Vadebäcken för att tillskapa ytor för 
dagvattenhantering. Om så blir fallet 
kommer strandskyddet behöva 
hanteras.

Naturresrevat x Nej
Djurskyddsområde x Nej
Växtskyddsområde x Nej
Biotopskydd x Nej
Miljöskyddsområde x Nej
Vattenskyddsområde x Nej
Naturminne x Nej

Riksintressena bedöms inte 
påverkas negativt av att området 
detaljplaneläggs för verksamheter. 
Tidigare verksamhet som upplag av 
massor under Trafikverkets Projekt 
Hallandsås har påverkat området 
som idag är utan naturvärden. 
Kommunen förutsätter att 
registrerade fornlämningar inom 
området har hanterats i samband 
med Trafikverkets verksamhet inom 
området. Alternativet att inte 
detaljplanera marken tillför inga 
värden för området. 
Området identifieras inte som en 
värdekärna inom riksintresset eller 
område som kommunen identifierat 
som La eller Lb område, dvs med 
höga natur- och kulturvärden (med 
undantag för strandskyddat område). 
Bedömningen görs utifrån att 
påverkan på landskapsbilden inte 
påverkas negativt om krav på 
utformning ställs i detaljplanen. De 
strukturer & samband och områden 
& objekt som finns inom planområdet 
idag är svaga men kan bevaras och 

xRiksintresse friluftsliv, 
rörliga friluftslivet, kustzon
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Påverkan
Projektets omfattning
Är planen del av ett större 
projekt

x Nej

Miljöpåverkan av det 
överordnade projektet

x Nej

Dagvattenhantering x Dagvatten ska i så stor utsträckning 
som möjligt omhändertas lokalt med 
fördröjnings- och reningsmagasin 
innan vattnet når recipienterna 
Vadebäck och Möllebäck.

Påverkan på 
trafiksituationen inom och 
utom planområdet

x Trafiksituationen kommer att 
påverkas. Människor kommer att ta 
sig till och från sin arbetsplats inom 
planområdet. Godstrafik till och från 
verksamheter kommer att ske.

Påverkan på stads-/ 
landskapsbilden

x Landskapsbilden kommer att 
förändras då man kommer att 
bebygga mark som idag är 
oexploaterad.

idag är svaga men kan bevaras och 
utvecklas till grönområden med 
dagvattenhantering och gröna 
kantzoner genom detaljplanen för att 
skapa ett sammanhang med det 
omgivande området. I dagsläget 
saknar platsen ett sammanhang i 
omgivningen. Friluftsliv och turism 
påverkas inte negativt eftersom 
området idag är utan värde för 
besöksnäringen. Utvecklingen av 
området kan snarare stärka 
kopplingen till kustområdet genom 
att det måste skapas en säker 
övergång för gående och cyklister 
från Förslövs samhälle och 
närliggande station till planområdet. 
Värdena inom området för RI rörligt 
friluftsliv anses inte skadas påtagligt 
då planområdet i dagsläget inte är 
tillgängligt för allmänheten pga. 
höjdskillnader och att ytan är 
oattraktiv att vistas på. Riksintresset 
ska inte hindra tätortens eller 
näringslivets utveckling om inte 
riksintressets värden skadas 
påtagligt. 
Verksamhetsområdet blir en viktig 
utveckling av Förslövs tätort och 
skapar arbetsplatser både för 
Förslöv och för Grevie.
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Utnyttjande av -mark x Planförslaget innebär hushållning av 
mark då marken redan är starkt 
påverkad av verksamhet och idag 
inte kan nyttjas för 
jordbruksverksamhet. Att på lång sikt 
återställa marken till jordbruksmark 
bedöms inte vara möjligt då 
verksamheten som bedrivits på ytan 
samt de efterföljande 
markbearbetningarna medfört en 
icke reversibel påverkan.

Utnyttjande av -Vatten x Tar inga vattenområden i anspråk. 
Ansluts till kommunal 
vattenförsörjning.

Utnyttjande av -Övriga 
naturresurser

x Tar inga övriga naturresurser i 
anspråk.

Alstrande av - avfall x En utbyggnad av verksamheter 
innebär oundvikligen att 
restprodukter och avfall uppkommer. 
Hanteringen i det aktuella området 
bedöms dock kunna hanteras på ett 
effektivt vis då det ligger i anslutning 
till befintlig tätortsbebyggelse.

Alstrande av - föroreningar x Då området innebär en exploatering 
av verksamheter så kommer trafiken 
i området att öka och därmed också 
emissionerna. Den förväntade 
ökningen anses som rimlig.

Alstrande av - störningar x Planerade verksamheter bedöms ej 
ge ökade störningar i förhållande till 
Projekt Hallandsås som tidigare 
bedrivit verksamhet på platsen. Den 
förväntade ökningen anses som 
rimlig.

Risker x Väg 105, öster om planområdet, 
samt Västkustbanan trafikeras 
dagligen av transporter av farligt 
gods.

Hälsa x Om verksamheter som kan riskera 
att påverka människors hälsa 
etablerar sig i området kommer 
frågan prövas i samband med 
verksamhetens miljöbedömning 
samt vid anmälan/tillståndsprövning 
och vid bygglov. 

Miljö x Om verksamheter som kan riskera 
att påverka miljön etablerar sig i 
området kommer frågan prövas i 
samband med verksamhetens 
miljöbedömning samt vid 
anmälan/tillståndsprövning och vid 
bygglov. 
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Risk för överträdelse av 
miljökvalitetsnormer

x Nej

Ger planen möjlighet till 
miljöpåverkande 
verksamheter

x Om miljöpåverkande verksamheter 
ska etableras inom planområdet 
kommer de att prövas i en specifik 
miljöbedömning

Avser planen reglera 
miljöpåverkande 
verksamheter

x Nej

Har planen betydelse för 
andra planers 
miljöpåverkan

x Nej

Överensstämmelse med 
kommunens miljöstrategi

x Planen överensstämmer med den 
kommunala miljöstrategin.

Överensstämmelse med 
kommunens ÖP

x Planen överensstämmer ej med 
översiktsplanens intentioner där 
marken är utpekad som möjlig 
utbyggnad av intilliggande golfbana. 
Båstads kommuns översiktsplan, 
ÖP2008, är under omarbetning. En 
utvidgning av befintlig golfbanan är ej 
längre aktuell.

Planens eventuella 
positiva inverkan på 
miljön, hälsa mm

Ställningstagande Översiktlig sammanfattning, 
• planförslaget överensstämmer ej med översiktsplanens intentioner. ÖP 
2008 är under omarbetning.
• planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och 
rörligt friluftsliv
• planen kommer att möjliggöra etablering av verksamheter nära befintligt 
verksamhetsområde samt tågsstation.
• planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden 
internationellt, nationellt eller lokalt 
• planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- 
och samhällsresurser nationellt eller lokalt.                                    
• planen bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovsbedömning, 
inte ge en sådan miljöpåverkan att en miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ behöver 
genomföras.  

Planen kommer att möjliggöra en etablering av verksamheter strax väster 
om befintligt verksamhetsområde samt Pågatågsstation. De nya 
verksamheterna kommer att genererar fler arbetstillfällen i samhället. 
Planområdets närhet till Pågatågsstationen kommer att underlätta för 
personal som pendlar till och från sitt arbete. Ett ökat resande med 
kollektivtrafik är positivt ur miljöhänsyn och främjar ett hållbart samhälle.
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Emma Johansson
Planarkitekt

Underskrift Datum 2018-04-24
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Datum: 2018-05-09 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: B2017-299 

 
 

Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken, Båstads kom-
mun, Skåne län – antagande 
 
 

Förslag till beslut 
 

 Planförslag för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter, i Norrviken, antas i enlighet med de 
revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-05-09. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i Norrviken, cirka 2 km nordväst om Båstad tätort, inom den så kallade 
”nedre platån” utmed Kattviksvägen, se nedanstående bild. 
 

 
 
Området omfattar delar av fastigheterna Boarp 2:26, 2:27, 2:28 och är cirka 0,58 ha ( 5 800 m2) 
stort. Planområdet avgränsas av Kattviksvägen och havet i norr och en norrvänd bokskogsbe-
vuxen brant i söder. I väster avgränsas planområdet av lövskog och i öster av Kattviksvägen. 
 
2017-03-20 inkom Norrviken Kust Moder AB med en förfrågan om planbesked avseende del av 
fastigheten Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken. Intressenten avser uppföra 66 garage med 
carport samt servicebyggnader avsedda för miljöhantering i anslutning till de 9 flerbostadshus 
som just nu håller på att byggas. 

Ungefärlig av-
gränsning av 
planområde 
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Marken där garage, carport och miljöhus avses uppföras är idag delvis planlagt som prickmark 
inom kvartersmark för bostäder, hotell (BK1), och avsett för interngata samt längsgående par-
keringsfickor, samt delvis för friluftsområde/trädgårdsanläggning (N). Detaljplan, 1615, vann 
laga kraft 2010-04-29. 
 
Då sedumtak avses att anläggas på garage, carport och miljöhus bedöms den visuella effekten 
av byggnaderna att minskas. Att placera fordon under gröna tak förhindrar reflektioner och 
ökar mängden grönyta för fastigheterna. 
 
Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter, Norrviken nedre, syftar till att möjliggöra 
garageplatser med carport och förråd samt serviceutrymmen för miljöhantering mellan ga-
ragebyggnaderna. 
 

Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för del av Boarp 2:26 m.fl fastigheter i Norrviken får 
ställas ut på samråd beviljades av Kommunstyrelsen 2017-06-07 §149. Ett planförslag har va-
rit utsänt för samråd under tiden 2017-12-07 till 2018-01-22.  Då planförslaget drivs enligt 
”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både samråd och granskning i 
ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse gjordes så-
ledes inte. Inkomna synpunkter beaktades ändå och tillgodosågs i möjligaste mån i gransk-
ningsförslaget.  
 
Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende. 
 
Ett  granskningsförslag   var utställt  för granskning  under tiden 2018-03-01 till och med 
2018-04-03. Efter granskningen har inkomna synpunkter under samråd och granskning sam-
manställts och kommenteras i ett så kallat granskningsutlåtande. Se bilaga 1.  Inkomna syn-
punkter efter granskningsskedet har inte föranlett några större justeringar av planförslaget 
inför antagandet. Förutom omdöpning av planhandlingarna har planbeskrivningen komplette-
rats med text angående dricks- och spillvatten samt plankartan justerats avseende prickmark 
mot Kattviksvägen för att tillgodose ett byggnadsfritt avstånd om 12 m. 
 

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2018-05-09. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående ”Konsekvenser av beslut” föreslår Sam-
hällsbyggnad att kommunstyrelsen godkänner och antar detaljplanen för del av Boarp 2:26 
m.fl. fastigheter i Norrviken, Båstads kommun, Skåne län. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation med sedumbeklädda tak för att dölja både fordon och avfall-
skärl bedöms den visuella påverkan minskas vilket i sin tur leder till ett positivt inslag i miljön 
och därmed göra platsen attraktivare att både bo och verka på. 
 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålet 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner” uppfylls. Byggnation av 
garage och carport sker i anslutning till planerad byggnation och dess utformning gör att de 
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bedöms smälta in i naturmiljön. Uppställda fordon döljs genom sedumklädda tak som också 
genererar olika ekosystemtjänster såsom t ex bullerdämpning, luftrening och hjälp med dag-
vattenhantering. 
 
Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. 
 
Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan är tecknat 
mellan kommun och intressent. 
 

Miljökonsekvensanalys 
En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) togs fram av Sweco 2008. Sammanfattningsvis 
konstateras att detaljplanen 1615 (laga kraft vunnen 2010-04-29) som omfattar ett ett större 
markområde, i huvudsak påverkar de naturvärden som finns i den fuktiga askskogen mellan 
sluttningen nedanför Norrviken Trädgårdar och Kattviksvägen. Naturvårdsintressena 
representerar dock ett mycket smalt bevarandeperspektiv i form av vissa hotade lavar och 
mossor. Detta måste vägas mot det breda bevarandeintresse som Norrviken Trädgårdar 
representerar. De värdefulla sluttningszonerna ovan- och nedanför trädgårdarna kommer 
endast att beröras i mycket begränsad omfattning.  
 
Det nu aktuella planområdet är beläget utanför de värdefulla sluttningszonerna. 
 
 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & service, Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2018-05-09 
2. Planbeskrivning, daterad 2018-05-09 
3. Plan- och illustrationskarta, daterad 2018-05-09  
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson – samhällsbyggnadschef, Olof Selldén – planchef  
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Detaljplan för  

del av Boarp 2:26 m.fl fastigheter 
i Norrviken, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande

Ett detaljplaneförslag avseende del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter har varit ute på 
samråd  2017-12-07  till  2018-01-22  och  på  granskning  under  tiden  2018-03-01 
till 2018-04-03 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att 
lämna in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads 
kommun.  Planen handläggs med standardförfarande. I detta granskningsutlåtande 
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 (granskningsskedet) 

Lantmäteriet (granskningsskedet) 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden (granskningsskedet) 

Myndigheten Samhällsskydd Beredskap samt E.ON Elnät Sverige AB avstår 
från att erinra sig (samråds respektive granskningsskede) 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2017-12-06, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen framför följande synpunkter kopplade till 11 kap. 10-11 §§ PBL 

Riksintressen 

Aktuellt område berörs av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB, 
riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB, riksintresse för det rörliga 
friluftslivet enligt 4 kap. 1-2 §§ MB samt riksintresse för högexploaterad kust enligt 
4 kap. 1,4 §§ MB. Länsstyrelsen kan konstatera att marken till största del redan är 
ianspråktagen inom planområdet och att exploateringens omfattning är relativt 
begränsad. Utifrån föreliggande handlingar anser därför Länsstyrelsen att aktuellt 
planförslag inte påtagligt skadar berörda riksintressen. Länsstyrelsen vill dock 
understryka att området vid Norrviken bär på stora natur-, kultur- och 
friluftsvärden och att en fortsatt exploatering med stor sannolikhet riskerar att 
påtagligt skada dessa och, i förlängningen, berörda riksintressen. 

Bilaga 1
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Miljökvalitetsnormer för vatten / Risk för översvämning 

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur dagvattnet inom området ska hanteras. I 
planhandlingarna nämns både sedumtak och infiltration men då större delen av 
planområdet kan förväntas bli hårdgjort bör det även beskrivas vilka volymer som 
kan förväntas - både nu och i ett förändrat framtida klimat -samt visa på att de ytor 
som behövs för hanteringen finns. Detta speciellt då området inte ingår i 
verksamhetsområde för dagvatten. Med tanke på den relativt branta slänt som 
ligger söder om planområdet bör det av handlingarna även framgå hur extrem 
nederbörd ska hanteras. 

Länsstyrelsen anser vidare att planhandlingarna tydligare behöver beskriva hur 
parkeringen och den tillkommande biltrafiken förväntas påverka 
miljökvalitetsnormerna för vatten, samt hur detta relaterar till  
dagvattenhanteringen. 

Strandskydd 

I samband med planläggningen inträder strandskydd för havet med 100 meter och i 
detaljplanen föreslås strandskyddet upphävas med en planbestämmelse. För att 
upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en detaljplan förutsätter att det 
finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d §§ MB. För upphävande att det aktuella 
strandskyddsområdet åberopar kommunen som särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § 
MB punkt 1 och 4. 

Länsstyrelsen gör samma bedömning som kommunen att ett upphävande av aktuellt 
strandskyddsområdet inte bedöms innebära något intrång i allmänhetens nyttjande 
av markområdet enligt allemansrätten.  Förutsättningarna för djur- och växtlivet 
bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. Strandskyddets syften kan tillgodoses 
genom det resterande strandskyddade området norr om vägen som löper längs med 
kusten. Dock finner Länsstyrelsen att ett tillämpligt särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § 
MB bör vara punkt 2, dvs att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast  
strandlinjen. 

Länsstyrelsens övriga synpunkter 

Skyddade arter 

Den fridlysta arten större vattensalamander förekommer inom Norrviken-området.  
Kommunen menar dock att arten inte förekommer i eller i anslutning till 
planområdet, och hänvisar i detta avseende till utredningar från 2008 och 2012 
samt till en dom från Mark- och miljööverdomstolen daterad 2016-02-03. 
Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bör framgå ifall förutsättningarna 
på platsen sedan dess har förändrats på ett sätt som kan ha betydelse för den större 
vattensalamandern. 

Länsstyrelsens bedömning 

Förutsatt att planhandlingarna uppdateras enligt ovan så att det visas att platsen är 
lämplig för den förändring som föreslås har inte Länsstyrelsen några synpunkter 
utifrån 11 kap. 10- 11 §§ PBL. 

 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses i granskningshandlingen. 
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Åtgärder behövs för att förbättra statusen hos flera av vattenförekomsterna. Det kan 
dock inte åstadkommas genom denna detaljplan, utan kräver andra åtgärder. Det är 
dock viktigt att planen inte bidrar till att försämra vattenkvalitén. 
Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms genom detta planförslag inte påverkas 
negativt. Planförslaget möjliggör parkeringsplatser till 66 bostadsenheter som i 
skrivande stund är under uppförande. Antal ökade fordonsrörelse i området har i 
tidigare detaljplan (dpl 1615, laga kraftvunnen 2010-04-29) behandlats och bedömts 
som en rimlig ökning i området. Garage/carport inom planområdet kommer att förses 
med sedumtak. De sedumbeklädda taken hjälper både till med att ta hand om och viss 
rening av dagvatten. Mark inom och i anslutning till planområdet (dvs i anslutning till 
de flerbostadshusen som är under uppförande) kommer att möjliggöra infiltration av 
dagvatten då marken till största del ej får hårdgöras (vilket styrs av planbestämmelse 
i dpl 1615 samt i rubricerad dpl).  Allt dagvatten leds via ledningar till en så kallad 
utjämningsyta som kommer att fungerar som infiltrationsyta innan vattnet sedan leds 
vidare i dagvattenledning som har sitt utlopp i havet. Utjämningsytan kommer vid 
normala flöden av dagvatten att vara torrlagd och endast vid extrema nederbörder att 
vara vattenfylld. Övrig mark inom och i anslutning till planområdet möjliggör 
infiltration av dagvatten . För en mer detaljerad beskrivning av dagvattenhanteringen, 
se sida 30, under rubriken Dagvatten. 

Den förorenade marken inom planområdet har schaktats bort vilket bland annat är 
positivt med hänsyn till att risken för att föroreningen sprids via dagvattnet 
eliminerats. Infiltration (dvs rening) av dagvattnet inom området genom 
sedumbeklädda tak, brunnar med sandfång samt utjämningsmagasin. Alla åtgärder 
bidrar till att på sikt uppnå miljökvalitetsnormer för både luft- och vatten. 

Planbeskrivningen kompletteras med ytterligare ett så kallat särskilt skäl under 
rubriken Strandskydd: 

(18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens 
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller 
dispensen avser) 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen 

- Planområdet är väl avskilt från strandlinjen genom Kattviksvägen. 

Planbeskrivningen kompletteras under rubriken Arter: ” Förutsättningarna inom och i 
direkt anslutning till planområdet har ej ha förändrats på ett sådant sätt att det finns 
anledning att anta att större vattensalamander förekommer inom eller i närområdet 
till planområdet sedan Naturcentrum gjorde sin utredning.” 

Planbeskrivningen kompletteras under rubriken Dagvatten: ” Marklaget AB har med 
anledning av byggnationen av bl a de 9 flerbostadshusen samt anläggningen av tennis- 
samt padelbanor gjort en beskrivning av hur dagvattenhanteringen kommer att 
hanteras.  

Allt dagvatten kommer att ledas via ledningar till en utjämningsyta som är belägen 
direkt öster om tennisbanor utanför planområdet som fungerar som infiltrationsyta. 
Ytan kommer under normala förhållande vara torrlagd. Lägsta höjd på ytan är +2,46 
möh (meter över havet). Vid höga flöden är ytan är kopplad via utlopp med 
sandfångsbrunn till det kommunala nätet som i sin tur har utlopp i havet. VG 
(vattengång) på utlopp i havet är +0,60 möh (meter över havet). Takavvattning och 
dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att ledas via brunnar med sandfång och 
vattenlås till utjämningsytan.   
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Husdräneringar kommer att ledas via brunnar med sandfång till utjämningsytan.  

Dagvatten från avskärande dike, beläget mellan släntfot söder om planområdet och de 
planerade garage/carporten, kommer att ledas via ledning till utjämningsytan. 

Utgångspunkten för projektering har varit att dagvatten från området skall ledas till 
en befintlig D600 (dagvatten-) ledning under Kattviksvägen. 

Alla dagvattenledningar som avvattnar grusytor, gräsytor och tak leds till en naturlig 
lågpunkt på området kallad ”utjämningsmagasin”. Funktionen på detta 
magasin/lågyta är i förstahand en naturlig rening av dagvatten där alla ledningar 
släpps på ytan för att sedan rinna långsamt till utsläppspunkt.  

Områdets markbeskaffenhet medgör väldigt liten infiltration och har därför har ej 
tagits hänsyn till i detaljprojekteringen. 

Beräkningen för hantering har följt Svensk vattens P110.  

När det gäller avbördning (dvs mått på hur mycket vatten som per tidsenhet passerar 
genom en tvärsektion av ett vattendrag  från området) har beräkningarna utgått från 
regnintensitet, återkomsttid 30-år med klimatfaktor 1,25. Utformningen enligt 
projektering ger en avbördning på 292 l/s. 

I söder ligger ett avskärande dike som fortsatt fyller sin funktion. Diket rinner mot 
väster och vidare mot ett nytt dike i väster. Det nya diket i väster fångar upp de 
naturliga dikena och leder vatten runt tennisbanorna vidare till en D500 
(dagvattenledning) som leder vattnet till ”utjämningsyta/lågyta” för detaljer, se 
ritning M-11 och M-12, sida 32 och 33.  

Markhöjder är projekterade så att ytvatten som eventuellt dagvattensystemet ej skulle 
klara av leds ner till ”utjämningsmagasin/lågyta”. 

Breddningsnivå är +3,30 möh (meter över havet) vid Kattviksvägen. Lägsta FG (färdigt 
golv) är +5,00 möh (meter över havet), höjdsystem RH 2000. 

Area för beräkning enligt nedan tabell: 

• Grusyta 7831 m2 x 0,4 

• Plattor 731 m2  x 0,7 

• Gräs 14107 m2  x 0,1 

• Singel/Trätrall 1130 m2  x 0,2 

• Tennisbanor 1348 m2  x 0,8 

• Konstgräs 934 m2  x 0,4 

• Tak 2410 m2 x 0,9 

• Reducerad area: 8903 m2 
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Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget och meddelar att 
någon fullständig genomgång av planförslaget inte har skett. Genomgången har 
främst varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att 
särskilt belysa följande frågeställningar: 

Plankartan och planbestämmelserna 

Exploateringsgraden bör förtydligas. Största exploatering är 3200 kvm bruttoarea 
inom vad? 

Genomförandebeskrivning  och planbeskrivningen 

Om allmänna ledningar inom kvartersmark ska tryggas med ledningsrätt bör u-
område läggas ut. 

Det bör framgå vem som ska betala ersättning för det utrymme som upplåts till 
gemensamhetsanläggningen. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandlingen. Planbeskrivningen 
förtydligas och kompletteras under rubriken Gemensamhetsanläggning att berörda 
fastighetsägare bekostar eventuell ersättning för upplåtet utrymme. 

Planbeskrivning samt plankartan justeras avseende formulering av planbestämmelse 
rörande exploateringsgrad till ”Största exploatering är 3200 m2 byggnadsarea inom 
planområdet”. 

Allmänna ledningar kommer ej att anläggas inom planområdet varvid u-område ej 
bedöms nödvändigt.  

Synpunkter på granskningshandling, daterad 2018-02-08, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen, konstaterar att planhandlingarna har kompletterats och förtydligats 
sedan samrådet. Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och 
nuvarande information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap. 10-11 
§§ PBL. 

Kommentar: Synpunkt mottagen. 

 

NSVA, har tagit del av granskningshandlingarna och har följande synpunkter: 

 Det är positivt att sedumtak ska anläggas på garage, carport och miljöhus 
inom planen. 

 Lägg till under Teknisk försörjning, Dricks- och spillvatten (s 24) ”NSVA 
ansvarar för distribution av dricksvatten och för omhändertagande av 
spillvatten”. 

 NSVA noterade i planbeskrivningen att infiltration av dagvatten skulle 
möjliggöras i interngata och vill endast upplysa om att det inte är fullt 
optimalt med tanke på jordförhållandena. 

 I övrigt har NSVA inget att erinra. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses. 
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Trafikverket, meddelar att de har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat 
ärende. 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 1749 (Kattviksvägen) nordost om 
planområdet. 

Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) är 12 meter och inom detta område 
ska inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på 
trafiksäkerheten placeras. Planförslaget medger bebyggelse (östra delen av 
planområdet) inom det byggnadsfria avståndet vilket Trafikverket invänder mot. 
Trafikverket anser att plankartan ska kompletteras med prickmark motsvarande det 
byggnadsfria avståndets utbredning, oavsett befintlig bebyggelse. Viktigt att 
kommunen mäter från vägområdesgräns och inte vägkant. 

Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till väg 1749. 
Trafikverkets vägdiken ska endast hantera vatten från vägen. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses. Plankartan justeras så att 
prickmark råder inom det byggnadsfria avståndet längs Kattviksvägen. Dagvatten 
från t ex planområdet ska inte släppas ut i vägdiket utan kommer att omhändertas i 
fördröjningsmagasin beläget öster om tennisbanor, se även förklarande text i 
planbeskrivningen. 

 

Norrvikens Trädgårdssällskap (NTS), förmedlar att de tacksamt tagit emot 
möjligheten att få yttra sig över "Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i 
Norrviken" daterad 2018-02-08. 

Vidare framför de att NTS är som bekant ytterst förvånade och kritiska till att nio 
femvåningshus får uppföras på det skyddade området. NTS ställer sig också frågan 
varför de nu aktuella byggnaderna inte fanns med i den ursprungliga planen. 
Behovet av byggnaderna kan väl inte ha varit obekant vid begäran om upprättande 
av plan för uppförande av nio de femvåningshusen. 

Att döma av de markarbeten som verkar ha påbörjats inför uppförande av 66 
garageplatser och förråd, indikera att bygglov i praktiken redan ha beviljats. 
Skadorna på naturen och Norrvikens Trädgårdar har redan skett. De nya 
byggnaderna kommer därför inte att gör någon större skillnad. 

NTS har inga invändningar. 

Kommentar: Synpunkt mottagen. 
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Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
granskningen 

Förutom redaktionella revideringar, såsom t ex omdöpning av handlingar från 
”Granskningshandling” till ”Antagandehandling” medför inkomna synpunkter 
följande revideringar av planförslaget; 

 Text under Teknisk försörjning, Dricks- och spillvatten (s 24) ”NSVA 
ansvarar för distribution av dricksvatten och för omhändertagande av 
spillvatten”. 

 Prickmark mot Kattviksvägen utökas så att byggnadsfritt avstånd om 12 m 
uppfylls. 

 

Underrättelse inför antagandet och utlåtande sänds till 

Myndigheten Samhällsskydd Beredskap 
Lantmäteriet 
som yttrat sig under samråd 2017/2018 
 
samt 
E.on 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
Norrvikens Trädgårdssällskap (NTS) 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2018 
 

Underrättelse efter antagandet sänds till 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Myndigheten Samhällsskydd Beredskap 
Lantmäteriet 
som yttrat sig under samrådet 2017/2018 
 
samt 
Länsstyrelsen i Skåne län 
E.on 
Lanmäteriet 
Trafikverket 
Norrvikens Trädgårdssällskap (NTS) 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2018 
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Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till 

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 och besvärshänvisning ska skickas till 
följande: 
 
Länsstyrelsen i Skåne län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

 Planförslaget avseende del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken, 
Båstads kommun, antas i enlighet med de revideringar som föreslås i detta 
granskningsutlåtande, daterat 2018-05-09. 

 

 

Båstad 2018-05-09 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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Detaljplan för 

del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter
i Norrviken, Båstads kommun, Skåne län

Planbeskrivning

Standardförfarande
Antagandehandling 2018-05-09
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Plankarta - Skala: 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)
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Beslutsdatum Instans

ANTAGANDEHANDLING 2018-05-09

Illustrationskarta Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
i Norrviken,
del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter
Detaljplan för

Planområdets läge

Illustrationskarta - Skala: 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

Planområdets läge

TECKENFÖRKLARING (tillhörande illustrationskarta)

Befintlig byggnad (under uppförande)

Föreslagen ny byggnad

Träd

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största exploatering är 3200 m2 inom planområdet., 4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad, 4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med garage/carport/miljöhus., 4 kap 11 § 1

3.5 Högsta totalhöjd är 3.5 meter , 4 kap 11 § 1

Utformning
f1 Tak ska vara av sedum eller motsvarande vegetation., 4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken skall möjliggöra infiltration, 4 kap 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år och börjar 0 år efter det att planen vunnit laga kraft, 4 kap 21 §

Gemensamhetsanläggning
g Markreservat för gemensamhetsanläggning, 4 kap 18 §

Strandskydd
a Strandskyddet är upphävt. [detta galler:text], 4 kap 17 §

Bilaga 2
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Antagandehandling 2018-05-09
del av Boarp 2:26 m.fl fastigheter i Norrviken

PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2017/299

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser samt illustrationskarta, 2018-05-09
• Planbeskrivning, 2018-05-09 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, december 2017
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), maj 2018

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på samhälls-
byggnadskontoret:
• Behovsbedömning, 2017-08-10
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) samt Tekniskt PM Geoteknik,

Norrvikens trädgård, Bjäre Entreprenad AB, 2017-01-13
• Större Vattensalamander Boarp 2:16, Underlag för prövning av tillåtlighet

enligt artskyddsförordningen, Naturcentrum 2012-11-08
• Större vattensalamander vid Norrvikens Trädgårdar, Naturcentrum AB,

2012-10-31
• Yttrande kring förekomst av större vattensalamandrar i Norrvikens trädgår-

dar, Ekologgruppen, 2008-09-02
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Sweco FFNS Arkitekter AB 2008-05-28
• Förslag till skötselplan för Norrvikens Trädgårdar, Båstads kommun, Gunnar

Ericson, maj 2008
• Översiktlig geoteknisk undersökning, WSP, 2007-12-19
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

Samråd
Denna	detaljplan	handläggs	enligt	standardförfarande.	I	samrådsskedet	tas	ett	förslag	fram	till	hur	
området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bibliotek 
som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen an-
nonserar 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	skrift-
liga	synpunkter.	De	synpunkter	som	kommer	in	sammanfattas	och	kommenteras	i	ett	gransknings-
utlåtande 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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Översiktskarta
0 m 2000 m 4000 m
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Norrviken, cirka 2 km nordväst om Båstad tätort, inom den så kallade 
”nedre platån” utmed Kattviksvägen. (Se nedanstående bild.) Området omfattar delar av fastighe-
terna Boarp 2:26, 2:27, 2:28 och är ca 0,58 hektar (5 800 m2) stort. Planområdet avgränsas av Katt-
viksvägen	och	havet	 i	 norr	och	en	norrvänd	bokskogsbevuxen	brant	 i	 söder.	 I	 väster	 avgränsas	
planområdet av lövskog och i öster av Kattviksvägen.

Detaljplan	för	del	av	Boarp	2:26	m.fl.	fastigheter,	Norrviken	nedre,	syftar	till	att	möjliggöra	65	gara-
geplatser med carport och förråd samt serviceutrymmen för miljöhantering mellan garagebyggna-
derna.

Planområdet är beläget i Norrviken, se nedanstående bild, och avgränsas av planerad bostadsbebyg-
gelse samt Kattviksvägen i norr samt bokskogsbevuxen sluttning i söder.

Planområdet omfattar cirka 0,58 ha (5 800 m2).

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För mo-
tivering se sida 15 (Behovsbedömning).

2. SAMMANfAttNING

3. PLANDAtA

Ägoförhållanden
Fastigheterna Boarp 2:26, 2:27 samt 2:28 är i privat ägo. 
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Norrviken Kust Moder AB har 2017-03-20 inkommit med en förfrågan om planbesked avseende 
del	av	fastigheten	Boarp	2:26	m.fl.	fastigheter	i	Norrviken.	Intressenten	avser	uppföra	65	garage-
platser med carport och förråd samt servicebyggnader avsedda för miljöhantering i anslutning till 
de 9 flerbostadshus som just nu håller på att byggas. Marken där interngata, garage, carport för-
råd och miljöhus avses uppföras är idag planlagt som prickmark inom kvartersmark för bostäder, 
hotell (BK1),	och	avsett	 för	 interngata	 samt	 längsgående	parkeringsfickor.	Del	av	planområdet	 i	
söder är planlagt för för friluftsområde/trädgårdsanläggning	(N).	Se	bild	på	sida	10.	Detaljplan,	
1615, vann laga kraft 2010-04-29. Då	sedumtak	planeras	att	anläggas	på	garage,	carport	och	mil-
jöhus bedöms den visuella effekten av byggnaderna att minskas. Att placera fordon under gröna 
tak förhindrar reflektioner och ökar mängden grönyta för fastigheterna. För att del av fastigheten 
Boarp 2:26 m.fl. ska kunna bebyggas med garage, carport samt servicebyggnader för miljöhante-
ring måste gällande detaljplan ändras.

efter samråds- och granskningsskedet
Ett	planförslag	har	varit	utsänt	för	samråd	under	tiden	2017-12-07	till	och	med	2018-01-22.	Då	plan-
förslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både samråd och 
granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse gjor-
des	således	inte.	Inkomna	synpunkter	beaktats	ändå	och	tillgodosågs	i	möjligaste	i	granskningsför-
slaget.	Inför	granskningsskedet	reviderades	och	förtydligades	planförslaget	i	några	avseende.	Bland	
annat förtydligades planbeskrivningen och plankartan avseende exploateringsgrad inom planom-
rådet.	Vidare	kompletterades	planbeskrivningen	med	information	om	dagvattenhantering.	I	övrigt	
gjordes enbart justeringar av redaktionell art.

Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2018-03-01 till och med 2018-04-03 
med	ovanstående	kompletteringar	och	förtydliganden.	Inkomna	synpunkter	under	granskningsske-
det föranledde inte några större justeringar av planförslaget inför antagandet förutom förtydligande 
om att NSVA ansvarar för distribution av dricksvatten  och för omhändertagande av spillvatten. Vi-
dare justerades plankartan så att byggnadsfritt avstånd om 12 från Kattviksvägen uppfylls. Utöver 
ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna såsom  t ex text under 
rubriken ”Efter samråds- och granskningsskede”, omdöpning av planhandlingar från ”Gransknings-
handing” till ”Antagandehandling”.

Elestorp 2:26 mfl

0 m 150m 300m

Ungefärlig avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAkGRUND OcH SYfte

Planområdets 
läge
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Planbesked	 för	 del	 av	 Boarp	 2:26	m.fl.	 fastigheter	 i	 Norrviken	 beviljades	 	 av	 	 Kommunstyrelsen		
2017-06-07 § 149. 

översiktsplan/föP (fördjupad översiktsplan)
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas	på	sikt.	I	Båstads	gällande	översiktsplan	från	2008,	ÖP08,	anges	det	aktuella	planområdet	
som	lämpligt	område	för	bostäder.	Arbete	med	en	ny	översiktsplan	för	Båstads	kommun	pågår.	Då	
området redan är detaljplanelagt bedöms ÖP08 ej påverka den så kallade ”nedre platån” inom Norr-
viken.

5. tIDIGARe StÄLLNINGStAGANDeN
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För	Norrviken	-	Kattvik	finns	det	en	fördjupning	av	översiktsplan,	antagen	2008-03-10.	I	denna	ang-
es att marken inom planområdet är lämplig för bebyggelse, typ hotell, bostäder etc.

31

lågplatån

hotellvillor typ or ypellvvillho
“resort”tso“res

hotellvillor typypypor typellvhohot ptyph
“resort””res“reessoreso
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hotell, bostäder etc.hoteotell,

f.d. studiehem/träd-dd
gågågårdsmästarbostadengågå

restaurang, utbildningrest ingbildningg, utbutbtbild utbg, ug, utng, ng, uangranng utbilduranrestauraauranest ang

konsthallllsko hnstn
parkeringrkepaparke

studentboende/ de/ednud tbendests oes boende//
utbildningdn gngninbildututbtb AAApelrydsskolanApelrelrydsA

Kattviksvägen

entréfunktionerréf ionerktionerktionetionerknt fu keenentréfun
försäljningninförsäljni ggngörsäsä ninörförsä in

Planen är förenlig med översiktsplanens samt den fördjupade översiktsplanens intentioner. 

Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik, 2008-03-10

Planområdets 
läge

Planområdets 
läge
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Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1615, som vann laga kraft 2010-04-29. Marken där garage, 
carport och miljöhus avses uppföras är idag delvis planlagt som prickmark inom kvartersmark för 
bostäder, hotell (BK1)	och	avsett	för	interngata	med	längsgående	parkeringsfickor,	samt	delvis	för	
friluftsområde/trädgårdsanläggning (N). Se nedanstående bild.

Utdrag ur gällande detaljplan 1615, laga kraft 2010-04-29

N

Bevarandeplan
Båstads	kommun	har	en	bevarandeplan	från	1997.	Denna	är	utgiven	av	kulturnämnden	i	Båstad,	i	
samarbete med Kristianstads läns museum. Planområdet ingår ej i bevarandeplanen.

kulturmiljövårdsprogram
Planområdet ingår i sin helhet i det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet, antaget av KF augusti 
2000, Länsstyrelsens	kulturmiljöprogram	 samt	kulturmiljöstråk,	 	 från	2007.	Motiv	 till	 bevarande	
anges som följande: Norrvikens trädgårdar åskådliggör några av de tidiga 1900-talets ideal vad be-
träffar villaarkitektur och trädgårdskonst. Anläggningen är en av landets främsta från denna tid. Dock	
är den planerade byggnationen belägen utanför den karaktäristiska trädgårdsmiljön.

Utdrag ur gällande detaljplan 1615, laga kraft 2010-04-29

Ungefärlig avgränsning 
av planområde
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Landskapsbildsskydd
Stora delar av Bjärehalvön omfattas av skydd för landskapsbilden enligt tidigare Naturvårdslagens 
19§.	Inom	området	upphävdes	landskapsbildsskyddet	av	Länsstyrelsen	1985-06-17	inom	den	del	av	
planområdet som  då omfattades av generalplan vilket innebär att landskapsbildsskyddet är upphävt 
avseende bl a Boarp 2:26, 2:27 samt 2:28.

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns Miljö- och Energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. Planförslaget överensstämmer med Båstad kommuns miljö- och Energi-
program	2012-2022	bl	a	med	anledning	av	att	ny	bebyggelse	anpassas	till	miljön.	Dessutom	planeras	
byggnation ske på redan i anspråktagen mark vilket medverkar till en hållbar utveckling och hushåll-
ning av mark.

Naturvårdsprogram
Planområdet ingår i sin helhet inom kommunala naturvårdsprogrammet som utarbetades under 
1998	och	beslutades	i	kommunfullmäktige	år	2000.	Området	klassificeras	som	naturvård	klass	2	vil-

Naturvårdsprogram, KF 2000-08-23 §100

Naturvårdsplan, omr 9 mfl

0 m 500m 1000m

9� Norrviken

ket innebär ”mycket högt naturvärde”. (Området 
är markerat med stark gul färg på nedanstående 
bild.) Programmet anger följande skydd och 
skötsel av delområde 9, Norrviken, som omfat-
tar trädgårdsanläggningen samt områden väs-
ter därom: Runt Norrvikens trädgårdar föreslås 
ett naturanpassat skogsbruk. Tunga skogsmaski-
ner bör undvikas då risken för körskador är stor 
i branter och våtmarker. Askdungarna, bäckra-
vinen och fruktstråken lämnas för fri utveckling. 
I bokskogen bör de brantaste avsnitten lämnas 
orörda och ett flertal grova träd sparas som evig-
hetsträd.

Naturreservat
Planområdet är ej beläget inom naturreservat.

10� Englandsdal

8. Småryd

Planområdets läge

Skötselplan
Ett förslag till skötselplan för Norrviken har upprättats av Norrvikens Trädgårdar AB. Syftet med den 
framtagna skötselplanen (Ericsson, maj 2008) var att bevara, skydda och utveckla den kultur- och 
naturmiljö som har utvecklats inom Norrvikens Trädgårdar. Syftet var vidare att skötselplanen till-
sammans med ställningstaganden och beslut i detaljplan (1615) skulle bilda ett formellt underlag för 
att säkra bevarandevärden samt ge förutsättningar för framtida utveckling av Norrviken Trädgårdar.

Detaljplan	1615	och	skötselplan	för	trädgårdarna	ska	utgöra	en	plattform	för	den	långsiktiga	driften-
med det överordnade målet att säkra och utveckla Norrvikens Trädgårdar som en viktig besöksträd-
gård för kultur- och trädgårdsvänner.
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I	skötselplanen	beskrivs	nu	aktuellt	planområde	som	skog/odlingsmark	som	historiskt	sett	i	första	
hand utgjort en funktionell del av fastigheten - inte en arkitektonisk eller konstnärlig.

Slutsatsen i skötselplanen är bland annat att den nedre före detta odlingsterrassen med större träd-
bestånd ska utnyttjas för tillkommande bebyggelse i de lägen som minst påverkar de historiska träd-
gårdarna eller utsikten från den övre platån. Omkringliggande mark vårdas i första hand för natur-
miljöns kvaliteter och för att öka tillgängligheten till friluftslivet.

Det	nya	planförslaget	bedöms	vara	förenligt	med	skötselplan	för	Norrvikens	Trädgårdar	(Ericsson,	
2008).
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förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be-
döms endast innebära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv, kust-
zonen och kulturmiljövård eftersom planen endast omfattar ett mindre markområde som redan är 
ianspråktaget	av	bebyggelse	eller	odling.	Stöd	för	bostadsbebyggelse	finns	i	Båstads	kommuns	över-
siktsplan.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området 
ingår också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksin-
tresse för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Riksintressena innebär att turismens och det rörliga 
friluftslivets intressen särskilt ska beaktas inom området. Exploateringsföretag och andra ingrepp 
får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur 
och kulturvärden.

Planområdet omfattas även av riksintresse för kulturmiljövård (M 36 Norrvikens trädgårdar) 3 kap 6 
§. Riksantikvarieämbetets motivering lyder ”Rekreationslandskap med bebyggelse och anläggningar 
för trädgårdsodling, undervisning och förströelse som återspeglar utvecklingen av samhällets syn på 
människor, bildning, hälsa, naturmiljö och landskapsgestaltning - från sekelskiftet 1900 fram till idag.” 
Vidare förtydligar Riksantikvarieämbetet att ”Riksintresset har begränsats till  att gälla området med 
och omkring Norrvikens trädgårdar inklusive rörelsestråk, siktlinjer och utblickar.” 

Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena eftersom placering av bebyggelse sker på mark 
som redan är i anspråktagen och dessutom inte i anslutning till t ex siktaxlar och stilträdgårdar inom 
Norrviken.	Dessutom	möjliggörs	även	i	 fortsättningen	gångstråk	genom	och	i	anslutning	till	plan-
området mellan exempelvis hav och närliggande naturområden såsom t ex  Norrvikens trädgårdar. 
Planförslaget bedöms sammantaget ej  påverka natur- och kulturvärden i omgivningen.

I	ett	yttrande	över	samråd	(2018-01-22)	instämmer	Länsstyrelsen	i	kommunens	bedömning	att	ak-
tuellt planförslag inte påtagligt skadar berörda riksintressen.

Natura 2000-område
Planområdet berörs inte direkt av några Natura 2000-områden men däremot är planområdet belä-
get i anslutning till havet  som omfattas av Natura 2000-området Nordvästra Skånes Havsområde.

Planförslaget	bedöms	förenligt	med	Natura	2000-området	då	varken	fåglar	eller	fiskliv	bedöms	på-
verkas  negativt av uppförande av garage/carport i närområdet.

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

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell information 
om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Bå-

6. AVVÄGNINGAR eNLIGt MILJöBALkeN
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stads	kommun	har	inga	problem	med	att	klara	miljökvalitetsnormerna	för	utomhusluft.	Denna	plan	
bedöms inte förändra den situationen.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från	och	med	december	2009	finns	även	miljökvalitetsnormer	för	vatten.	Dessa	formuleras	på	olika	
sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjö-
ar	och	vattendrag)	finns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	ekologisk	status.	För	grundvatten	
finns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	kvantitativ	status.	Målet	var	att	alla	vattenförekomster	
skulle uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom 
det	är	mycket	svårt	för	en	del	vattenförekomster	finns	vissa	möjligheter	till	undantag.	

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. 

Ytvattenförekomst   Ekologisk status  Kemisk status

Laholmsbukten,	WA88179174		 Måttlig		 	 	 Uppnår	ej	god

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status

Bjärehalvön, SE625674-131386 Otillfredsställande  Otillfredsställande

Tabell över vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan (www.
vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för Sverige (www.viss.lst.se).

Åtgärder	behövs	för	att	förbättra	statusen	hos	flera	av	vattenförekomsterna.	Det	kan	dock	inte	åstad-
kommas	genom	denna	detaljplan,	utan	kräver	andra	åtgärder.	Det	 är	dock	viktigt	 att	planen	 inte	
bidrar till att försämra vattenkvalitén. Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms genom detta planför-
slag inte påverkas negativt. Planförslaget möjliggör parkeringsplatser till 65 bostadsenheter som i 
skrivande stund är under uppförande. Antal ökade fordonsrörelse i området har i tidigare detaljplan 
(dpl 1615, laga kraftvunnen 2010-04-29) behandlats och bedömts som en rimlig ökning i området. 
Garage/carport	inom	planområdet	kommer	att	förses	med	sedumtak.	De	sedumbeklädda	taken	hjäl-
per både till med att ta hand om och viss rening av dagvatten. Mark inom och i anslutning till planom-
rådet	(dvs	i	anslutning	till	de	flerbostadshusen	som	är	under	uppförande)	kommer	att	möjliggöra	in-
filtration	av	dagvatten	då	marken	till	största	del	
ej får hårdgöras (vilket styrs av planbestämmelse 
i dpl 1615 samt i rubricerad dpl).  Allt dagvatten 
leds via ledningar till en så kallad utjämningsyta 
som	 kommer	 att	 fungerar	 som	 infiltrationsyta	
innan vattnet sedan leds vidare i dagvattenled-
ning som har sitt utlopp i havet. Utjämningsytan 
kommer	vid	normala	flöden	av	dagvatten	att	vara	
torrlagd och endast vid extrema nederbörder att 
vara vattenfylld. Övrig mark inom och i anslut-
ning	 till	 planområdet	 möjliggör	 infiltration	 av	
dagvatten . För en mer detaljerad beskrivning av 
dagvattenhanteringen, se sida 30, under rubri-
ken	Dagvatten.

Den	 förorenade	marken	 inom	planområdet	har	 schaktats	bort	vilket	bland	annat	är	positivt	med	
hänsyn	till	att	risken	för	att	föroreningen	sprids	via	dagvattnet	eliminerats.	Infiltration	(dvs	rening)	

Utjämningsyta längs Kattviksvägen, foto januari 2018

Utjämningsyta
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Strandskydd

0 m 100m 200m

Nuvarande avgränsning av strandskydd intill Norrviken

Strandskydd

Kattviksvägen

Villa Abelin

av dagvattnet inom området genom sedumbeklädda tak, brunnar med sandfång samt utjämnings-
magasin. Alla åtgärder bidrar till att på sikt uppnå miljökvalitetsnormer för både luft- och vatten.

Vattentäkter
Planområdet är ej beläget inom eller i anslutning till skyddsområde för vattentäkt. Vattentäkten 
”Idrottsplatsen”	i	Båstad	samt	vattentäkten	i	Västra	Karup	är	belägna	drygt	4	km	sydost	respektive	
sydväst om planområdet.

Strandskydd
Den	aktuella	strandskyddsavgränsningen	för	planområdet	går	längs	med	vattenlinjen	och	300	m	ut	i	
havet samt från strandlinjen och inåt land fram till och med Kattviksvägen.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara 
goda	livsvillkor	på	land	och	i	vatten	för	djur-	och	växtlivet.	Inom	strandskyddat	område	anges	bl	a	att	
nya byggnader ej får uppföras.

Då	detaljplanen	tas	fram	enligt	PBL	2014:900	återinträder	strandskyddet	på	100	m	längs	vattenlin-
jen	och	in	mot	land.	Del	av	planområdet	är	beläget	inom	100	m	från	strandlinjen	vilket	innebär	att	
strandskydd kommer att behöva upphävas inom B - kvartersmark. Planområdet är redan idag till 
största	del	 ianspråktagen	och	byggnation	av	 flerbostadshus	pågår.	Då	 förorening	påträffats	våren	
2017 i området har marken sanerats och förorenad mark schaktats bort. Området bedöms därmed 
”redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften” ( en-
ligt 7 kap 18 c §1 MB). Området bedöms även uppfylla det särskilda skälet ”genom en väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen” 
(enligt 7 kap 18 c §2) med anledning av att planområdet är väl avskilt från strandlinjen genom Katt-
viksvägen. Området bedöms dessutom ”behövas för att utvidga en befintlig verksamhet och utvidg-
ningen kan inte göras utanför området” ( enligt 7 kap 18 c §4 MB). Planförslaget att uppföra garage/
carport samt miljöhus bedöms ej påverka ”de goda livsvillkoren på land för växt- och djurlivet” i och 
med att all förorenad mark är bortschaktad vilket bidrar till att växter samt djur får en  mer gynnsam 
miljö både på marken och på sedumbeklädda tak på byggnaderna.
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Upphävandet	görs	enligt	PBL	4	kap	§17	och	redovisas	på	plankartan	genom	en	administrativ	be-
stämmelse a - strandskyddet är upphävt.

Behovsbedömning (miljökonsekvensbeskrivning)
Enligt	PBL	4	kap	34	§	ska	kommunen	avgöra	om	en	detaljplan	kan	komma	att	medföra	betydande	
påverkan	på	miljön.	Om	så	är	fallet	ska	en	miljökonsekvensbeskrivning	göras.	I	samband	med	att	gäl-
lande detaljplan togs fram gjorde Sweco FFNS Arkitekter AB en Miljökonsekvensbeskrivning (2008-
05-28) för hela Norrviken. Båstads kommun har genom behovsbedömningen kommit fram till att det 
inte föreligger något behov av någon ytterligare miljökonsekvensbeskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:
•	 planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner, 
•	 planen inte påverkar riksintressena för kustzon, friluftsliv, rörligt friluftsliv och kulturmiljövård,   
•	 ett genomförande av planen inte leder till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

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

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

surser nationellt eller lokalt. 

Dessutom	bedöms	planförslaget	bidra	 till	 långsiktig	hållbarhet	genom	ett	effektivt	utnyttjande	av	
redan ianspråktagen mark. Genom att möjliggöra byggnation med sedumbeklädda tak på garage, 
carport samt miljöhus för att dölja både fordon och avfallskärl bedöms den visuella påverkan mins-
kas vilket i sin tur leder till ett positivt inslag i miljön och därmed göra platsen attraktivare att både 
bo	och	verka	på.	De	sedumklädda	taken	genererar	dessutom	olika	ekosystemtjänster	såsom	t	ex	bul-
lerdämpning, luftrening och viss rening av dagvattenhantering. Exploatör avser anlägga både cykel-
parkering samt laddningsstolpar till el-bilar inom området vilket är  exempel på åtgärder som bidrar 
till långsiktig hållbarhet.

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.

I	ett	tidigt	yttrande	(2017-09-06)	framför	Länsstyrelsen	att	”Den mark som föreslås ianspråktagas är 
beläget inom ett känsligt område varför en miljöbedömning kan vara nödvändig. Främst med anled-
ning av projektets påverkan på hydrologin kopplat till arter som större vattensalamander. Även andra 
frågor behöver beaktas såsom påverkan på riksintressen, miljökvalitetsnormer för vatten samt det när-
liggande Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde. En miljöbedömning krävs också för 
att kunna avgöra om det behövs tillstånd, anmälan eller dispenser enligt miljöbalken. Länsstyrelsen 
rekommenderar därför kommunen att den miljöpåverkan som planförslaget kan komma att innebära 
beskrivs och hanteras i en miljökonsekvensbeskrivning.”

Ovanstående frågeställningar behandlas i denna planbeskrivning:
•	 Större vattensalamander - sida 19
•	 Riksintressen - sida 13
•	 Miljökvalitetsnormer - sida 13-14
•	 Närliggande Natura 2000-området Nordvästra Skånes Havsområde - sida 13
•	 Tillstånd,	anmälan	eller	dispenser	enligt	miljöbalken	-	Då	planområdet	ej	är	beläget	i	anslutning	

till bäckar inom Norrviken är tillstånd, anmälan eller dispens inte aktuellt.

I	 samband	med	 framtagandet	 av	 detaljplan	 för	 Norrviken	 (1615,	 laga	 kraft	 2010-04-29)	 gjorde	
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Sweco	FFNS	Arkitekter	AB	en	miljökonsekvensbeskrivning	(MKB)	för	Elestorp	6:6	m.fl.	fastigheter	
(2008-05-28). 

Syftet med detaljplanen 1615 hade två övergripande syften:

•	 Uppförande av en ny entrédel till stilträdgårdarna, restaurang/orangeri, utbildningslokaler, 
konsthall m.m. åt öster längs parkeringen och anläggningens huvudaxel.

•	 Uppförande av bostäder och hotellanläggning m.m. i anslutning till trädgårdarna.

Den	nya	planen	(1615)	skulle	också	medge	en	bättre	styrning	av	markanvändningen	och	ett	bättre	
skydd åt den kulturhistoriska värdekärnan i Norrvikens trädgårdar, jämfört med den då gällande 
detaljplanen.

Den	långsiktiga	strategin	med	de	föreslagna	sidoinvesteringarna	var	att	de	skulle	skapa	ett	ekono-
miskt utrymme för att utveckla trädgårsanläggningarna och därmed öka besöksantalet. Samtidigt 
för genomförandet av detaljplanen (1615) vissa negativa effekter på naturvärdena i området.

Sammanfattningsvis bedömde Sweco att ”detaljplan (1615) kommer i huvudsak påverka de naturvär-
den som vinns i den fuktiga askskogen mellan sluttningen nedanför Trädgårdarna och Kattviksvägen. 
Naturvårdsintressena representerar dock ett mycket smalt bevarandeperspektiv i form av vissa ho-
tade lavar och mossor. Detta måste vägas mot det breda bevarandeintresse som Norrviken Trädgårdar 
representerar. De värdefulla sluttningszonerna ovan- och nedanför trädgårdarna kommer endast att 
beröras i mycket begränsad omfattning.”
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Bebyggelse
I	 anslutning	 till	 planområdet,	på	 lågplatån,	 vid	Kattviksvägen,	har	ett	 före	detta	 studiehem	och	
senare en trädgårdsmästarbostad legat. Byggnaden stod tom länge och var i dåligt skick och är 
numera riven.

kommersiell, offentlig och social service
Från planområdet till skola, förskola, vårdcentral och centrum i Båstad är det cirka 3-4 km och till 
skola och förskola i Västra Karup är det drygt 6 km. Gymnasieskolan Apelrydsskolan är beläget cirka 
300 m sydost om planområdet. Till handelsområdet Boarp är det lite drygt 2 km. 

Mark, vegetation och arter
Mark och vegetation
Inga	intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom pla-
nområdet. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap MB (dvs nationalpark, naturreservat, 
kulturreservat,  naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, strandskydds-
område) men är beläget inom område som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens 
naturvårdsprogram.

Marken inom planområdet utgörs idag av en byggarbetsplats där markförberedande arbeten såsom 
schaktning gjorts för att ta bort förorenad jord.

7. föRUtSÄttNINGAR

Vy mot planområdet från nordväst (Kattviksvägen), november 2017

Vy  från brant söder om planområdet åt norr, 
december 2017
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En naturvärdesbedömning togs fram i samband med planprocess avseende detaljplanen 1615, som 
syftade	till	att	klassificera	områden	med	naturvärden	och	att	översiktligt	beskriva	deras	biologiska	
värden	(Naturcentrum	AB,	2007).	I	rapporten	utpekades	bokskogbranten	i	söder	(1)	och	lågpartiet	i	
norr (2) som område med unika naturvärden samt området längs bäckravinen (3) som område med 
höga naturvärden. Planområdet är beläget utanför dessa två utpekade området.

Områden med naturvärden  Bilaga 1 
 
Kartor över de inventerade objekten. Siffrorna hänvisar till objektsnummer i beskriv-
ningarna.  
 

Vid	markarbeten	våren	2017,	inför	byggnation	av	flerbostadshusen,	påträffades	dock	DDT	(insekts-
gift) med anledning av före detta fruktodling, inom och i anslutning till planområdet. Marken sane-
rades våren 2017.

Allmän plats
Planområdet omfattar ingen allmän platsmark, dvs gatumark, torgyta, parkområde etc.

Utdrag ur ”Naturvärdesbedömning Norrviken-Troentorp”, Naturcentrum 2007
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Arter
Den	fridlysta	arten	större	vattensalamander	förekommer	inom	Norrviken-området.	Vid	planlägg-
ning av nu gällande detaljplan, 1615, togs ett expertutlåtande fram för bedömning av artens före-
komst inom Norrvikens trädgårdar samt hur denna skulle påverkas av det planförslaget (Ekolog-
gruppen, 2008-09-02). Arten noterades då främst i spegeldammen samt i område cirka 50-300 
meter från dammen inom planområdets västra delar. Även Naturcentrum AB konstaterar i sin ut-
redning (2012-11-08) att arten större vattensalamander inte förekommer inom område markerat 
med grön linje, se nedanstående bild, och att det därför inte krävs dispens enligt artskyddsför-
ordningen	för	uppförande	av	de	bostäder	för	vilka	det	finns	en	laga	kraftvunnen	detaljplan.	Detta	
fastslog Mark- och miljööverdomstolen i sin dom daterad 2016-02-03.

översvämningsrisk
Enligt	 SMHIs	beräkningar	kan	högvattennivåerna	komma	att	nå	en	bit	över	2	meter	över	dagens	
nivåer	i	slutet	av	seklet.	Till	detta	kommer	påverkan	från	stormar.	Länsstyrelsen	i	Halland	lät	WSP	
ta	 fram	en	klimatanalys	 för	 stigande	hav	och	 åmynningar	 i	Hallands	 län.	 I	 denna	konstateras	 att	
Laholmsbukten	är	 särskilt	utsatt	 för	vinduppstuvningseffekten	vid	extremväder.	Norrviken	 ligger	
relativt	skyddat	i	Laholmsbukten	men	beräkningarna	visar	att	vinduppstuvningseffekten	ändå	kan	
bli strax över 1 meter. Under ”Adventsstormen” 2013 slog vågor upp till nivåer på uppskattningsvis 
2,5 meter över normalnivån. Rekommendationen är att dessutom ha en säkerhetsmarginal på 0,5 
meter.	Det	innebär	att	en	riktlinje	för	planering	av	bostäder	och	verksamheter	bör	vara	3-3,5	meter	
över dagens medelhavsnivå. Ny och planerad bebyggelse inom och i anslutning till planområdet är 
beläget mellan +5-8 möh (meter över havet) och någon översvämningsrisk föreligger således inte.

Bild ur Naturcentrums utredning ”Större vattensalamander, Boarp 2:26, underlag för prövning av tillåtlighet enligt artskyddsför-
ordning” 2012-11-08: Samtliga konstaterade reproduktionslokaler och illustrerade hemområden (viloplater) på 100 respektive 
300 m radie. Även utanför 300 m radie kan enstaka djur förväntas uppträda, men dessa områden bedöms inte ha en kontinuer-

lig ekologisk funktion såsom viloplats i artskyddsförordningens bemärkelse (se Naturvårdsverket 2009). 

Villa Abelin

Spegeldammen

Planområde
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Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta består marken inom planområdet av sandig morän samt 
svallsediment, grus.

En geoteknisk översiktlig undersökning har gjorts av WSP i samband med att detaljplan 1615 ar-
betades fram. (Översiktlig geoteknisk undersökning Norrvikens trädgårdar, 2007-12-09). Samman-
fattningsvis anger undersökningen från 2007 att jordlagren utgörs av fyllig och organisk jord på 
sand som underlagras av morän. Undersökningen konstaterar att grundförhållandena inom området 
generellt	sett	är	goda	då	undergrunden	i	huvudsak	består	av	sand.	Dock	förekommer	organisk	jord	
och fyllning ned till som mest 1 meters djup vilka bör skiftas ur under planerade byggnader och 
anläggningar. Jordlagerförhållandena inom området är inte optimala för lokalt omhändertagande av 
dagvatten	då	förekommande	sandlager	är	relativt	tunna.	Inga	synliga	föroreningar	har	påträffats	vid	
fältundersökningarna. Området klassas som högradonmark.

Jordartskarta

0 m 50m 100m

Jordartskarta

Svallsediment, grus

Sandig morän

Klapper

Ungefärlig avgränsning 
av planområde
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RAÄ 549:1

RAÄ 542:1 RAÄ 345:1

Utdrag ur Riksantikvarieämbetets Fornsök, juni 2017

Ytterligare en geoteknisk undersökning har utförts av Bjäre Entreprenad AB, Markteknisk under-
sökningsrapport (MUR) samt Tekniskt PM Geoteknik, 2017-01-13. Undersökningen visar precis som 
den översiktliga undersökningen som gjordes 2007, att grundläggningsförhållandena för planerade 
byggnader utan källare är generellt goda då undergrunden består av sand på fast lera. Byggnader kan 
grundläggas med platta på mark efter att mulljord schaktats bort. Radonskyddat byggande rekom-
menderas i samband med nybyggnation.

Provtagning avseende miljöföroreningar innefattades ej i Bjäre Entreprenad AB undersökningar då 
fältundersökningen inte indikerade, varken via lukt/färg, förekomst av föroreningar. Vid markarbe-
ten	våren	2017,	inför	byggnation	av	flerbostadshusen,	påträffades	dock	DDT	(insektsgift)	med	anled-
ning av före detta fruktodling, inom och i anslutning till planområdet. Marken sanerades våren 2017.

kulturmiljöer och fornlämningar
Några	kända	 fornlämningar	 finns	 inte	 inom	planområdet.	Däremot	 finns	3	 fornlämningar	 inom	
och i anslutning till Norrviken, se kartbild. RAÄ Västra Karup 549:1 (gårdstomt), RAÄ Västra Karup 
542:1 (gravplats) samt RAÄ Västra Karup 345:1 (boplats).

Påträffas fornlämningar inom planområdet i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas och 
Länsstyrelsen	kontaktas	enligt	2	kap	10§	enligt	Lagen	om	kulturminnen	m.m.

Planområdet	är	beläget	inom	Kulturmiljöstråk	(Skånelinjen	Per	Albin-linjen,	Länsstyrelsen	2007).	
Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den också kallas efter dåvarande statsministern Per Albin 
Hansson, började byggas år 1939 och skulle fungera som en befästningslinje längs den södra kus-
ten. Skånelinjen sträckte sig från Båstad till Vieryd i Bromölla kommun och skulle förhindra min-
dre	båtar,	sjöstridsvagnar	och	trupper	att	nå	land.	Som	motiv	för	bevarande	anger	Länsstyrelsen	
att försvarslinjen är en unik företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är 
viktiga delar i den helhet som Skånelinjen utgör.

Planområdets 
läge
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Planområdet ingår i sin helhet i det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet, antaget av KF au-
gusti 2000, Länsstyrelsens	kulturmiljöprogram	samt	kulturmiljöstråk,	 	 från	2007.	Planområdet	är	
även beläget inom Kulturhistorisk värdefull bebyggelse, antaget av byggnadsnämnden 1988-01-25.  
Planförslaget	bedöms	ej	påverka	Kulturmiljöprogrammet	(Länsstyrelsen	2007)	det	kommunal	Kul-
turmiljövårdsprogrammet (kommunfullmäktige, augusti 2000) eller Kulturhistorisk värdefull be-
byggelse, (byggnadsnämnden 1988-01-25) då de planerade garage/carport samt miljöhus belägna 
utanför den karaktäristiska trädgårdsmiljön.

Gator och trafik
Trafikförsörjning	till	planområdet,	och	fastigheten	Boarp	2:26,	2:27	samt	2:28,	sker	från	Kattviks-
vägen.	Högsta	 tillåtna	 hastighet	 på	Kattviksvägen	 är	 50-70	 km/h.	 Enligt	 Trafikverkets	Nationella	
Vägdatabas	(NVDB),	juni	2017,	förekommer	en	ÅDT	(Årsmedeldygnstrafik)	avseende	totaltrafik	om	
mellan	251-500	fordon	varav	minde	än	25	avser	tung	trafik.

kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 502 (Mariatorget-Norrviken) under sommartid. Hållplatsen är 
lokaliserad till Norrvikens trädgårdar som ligger cirka 200 m från planområdet. Turtätheten är ett 
par turer/dag under dagtid  alla dagar under veckan.

Närmaste busshållplats som trafikeras av busslinje 501 året runt är belägen cirka 3 km sydost 
om planområdet. Busslinje 501 (Mariatorget-Båstad busstation-Båstad tåtstation) trafikeras med 
halvtimmestrafik vardagar under rusningstid samt timmestrafik övriga tider vardagar samt helger.

Båstads tågstation är belägen ca 7,5 km sydost om planområdet.

Gång- och cykeltrafik
En	gång-	och	cykelbana	 stäcker	 sig	mellan	Båstad	och	Norrviken	 	 längs	havet.	Längs	havet	och	
förbi Norrviken mot Torekov sträcker sig även Skåneleden. Gång- och cykelbanan längs havet samt 
Skåneleden är en populär sträcka att vandra/cykla.

Skåneled, cykelbana

0 m 200m 400m

Skåneleden, gång- och cykelbana 

Skåneleden

Skåneleden samt 
gång- och cykelbana

Planområdets 
läge
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teknisk försörjning
el och telefoni
Bjäre Kraft och Geomatikk AB/Skanova har kabelanläggningar inom och i direkt anslutning till pla-
nområdet.

Brandvattenförsörjning
En	brandpost	finns	placerad	i	anslutning	till	planområdet	(Kattviksvägen).	

Dricks- och spillvatten
Planområdet ligger inom VA-verksamhetsområdet för drick- och spillvatten för Båstad kommun. Så-
ledes	finns	det	kommunalt	vatten	och	avloppssystem.	NSVA	ansvarar	för	distribution	av	dricksvatten	
och för omhändertagande av spillvatten.

Dagvatten
Fastigheterna	inom	planområdet	tillhör	ej	verksamhetsområde	för	dagvatten.	Dagvatten	är	ett	sam-
lingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis hårdgjorda ytor, 
vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. Miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som t.ex. kan förorena dag-
vattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett sätt som innebär att 
olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg. Hushållsavfall 
från	de	intilliggande	flerbostadshusen	hämtas	1	gång	per	vecka.	
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Bebyggelse
Användning 
Användningen av mark inom planområdet föreslås ändras från BK1 (bostäder och hotell) till B (bo-
städer). Planförslaget föreslås möjliggöra att garage/carport, parkering, miljöhus samt interngata 
kan	uppföras	och	anläggas	i	anslutning	till	flerbostadshus	som	i	skrivande	stund	håller	på	att	byggas.

Placering  och utformning
Planförslaget föreslås möjliggöra en något justerad placering av interngata (i förhållande till nu gäl-
lande detaljplan). Garage/carport samt miljöhus möjliggörs i direkt anslutning till interngatan. Ga-
rage, carport inkl förråd samt miljöhus ska uppföras med sedumtak med en högsta totalhöjd om 3,5 
m. Exploateringsgraden inom den mark där byggnader får uppföras får uppgå till högst 3200 m2 
byggnadsarea inom planområdet. 

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet sluttar söderifrån mot norr med en höjdskillnad om cirka 2,0 m och är i 
dagsläget	ianspråktaget	då	förorenad	mark	schaktats	bort.	Det	finns	inga	kända	grundläggningspro-
blem i området.

Området	där	interngatan	avses	ska	marken	möjliggöra	infiltration.	Interngatan	ska	ingå	i	befintlig	
gemensamhetsanläggning (Båstad Boarp GA:6).

8. PLANföRSLAG
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Allmän plats
Planområdet omfattar ingen allmän platsmark, dvs gatumark, torgyta, parkområde etc.

Strandskydd
Gällande	detaljplan	är	framtagen	enligt	den	äldre	plan-	och	bygglagstiftningen	(PBL	1987:10)	och	
något	strandskydd	gäller	inte	för	planområdet	idag.	I	och	med	aktuellt	planarbete	återinförs	strand-
skyddet som då kommer att behöva upphävas på kvartersmark (inom område betecknat med B, 
bostäder.	(Genom	administrativ	bestämmelse	”Strandskydd	är	upphävt”,	se	plankarta).	Enligt	PBL	4	
kap. 17 § får kommunen i detaljplan upphäva strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap. 

Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livs-
villkor	för	djur-	och	växtliv.	Inga	naturtyper	som	är	hotade,	bedöms	särskilt	skyddsvärda	eller	utgör	
livsmiljö	för	särskilt	skyddsvärd	djur-	eller	växtart	berörs.	Detaljplaneförslaget	försämrar	inte	vä-
sentligen livsvillkoren för djur- och växtarter. Aktuellt område saknar rekreationsvärden på grund 
av	att	marken	redan	ianspråktagits	för	byggnation	av	flerbostadshus	efter	att	ha	sanerats	efter	funna	
markföroreningar.	Det	viktigaste	för	allmänheten	i	aktuellt	planförslag	är	tillgång	till	strandområdet		
norr om  planområdet. Planförslaget hindrar ej allmänhetens tillgång till stranden vilket innebär att 
strandskyddets syfte uppfylls.
 
I	enlighet	med	Miljöbalken	7	kap.	18	c	§	bedöms	följande	särskilda	skäl	föreligga	enligt	punkt	1,	2	
och 4.

1. område som ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften”
-	Marken	är	 i	anspråktagen	för	byggnation	av	9	flerbostadshus	(65	bostadsenheter)	och	påverkar	
inte på strandskyddets syfte då det fortfarande kommer att vara möjligt att röra sig runt fastigheten 
längs med kusten.

2. område som ”genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen”
- Planområdet är väl avskilt från strandlinjen genom Kattviksvägen.

4. område som ”behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför planområdet”
-	Byggnation	pågår	av	9	flerbostadshus	(65	bostadsenheter).	Parkering	ska	ske	inom	egen	fastighet	
(kvartersmark). Gällande detaljplan möjliggör parkering inom egen fastighet (punktprickad kvarter-
smark) men ej att uppföra komplementbyggnader (garage/carport t ex). Syftet med planförslaget är 
att uppföra garage/carport samt miljöhus med sedumbeklädda tak, inom egen fastighet i anslutning 
till	flerbostadshus,	för	att	dölja	bilar.	

Arter
Den	fridlysta	arten	större	vattensalamander	förekommer	inom	Norrviken,	cirka	50-300	meter	från	
spegeldammen,	som	utgör	 fortplantningsmiljö	 för	vattensalamandern.	Det	expertutlåtande	som	
gjorts av Ekologigruppen under 2008 pekar på att  salamandern troligtvis inte påverkas av ut-
byggnadsplanerna då bebyggelsen ligger mer än 300 meter från fortplantningsmiljön i spegeldam-
men.	I	expertutlåtandet	föreslogs	åtgärder	för	bevarande	av	arten	inom	Norrviken.	Främst	avser	
detta	åtgärder	 i	själva	dammen.	Dessutom	föreslås	att	man	i	samband	med	ny	bebyggelse	 inom	
skogsmark	 tar	hänsyn	 till	befintliga	biotoper	genom	att	 tex	bevara	befintliga	 stockar,	 stenblock	
och stengärdesgårdar. Man kan även lägga ut t ex stockar och rishögar som kan fungera som göm-
ställen. Ekologigruppen föreslår även att en ny bedömning bör göras vid ytterligare exploatering, 
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angående eventuell påverkan på den större vattensalamandern.

Naturcentrum AB konstaterar i sin utredning (2012-11-08) att arten större vattensalamander inte 
förekommer inom planområdet, se även bild sida 19, och att det därför inte krävs dispens enligt 
artskyddsförordningen	för	uppförande	av	de	bostäder	för	vilka	det	finns	en	laga	kraftvunnen	de-
taljplan.	Detta	fastslog	Mark-	och	miljööverdomstolen	i	sin	dom	daterad	2016-02-03.

Förutsättningarna inom och i direkt anslutning till planområdet har ej ha förändrats på ett sådant 
sätt	att	det	finns	anledning	att	anta	att	större	vattensalamander	förekommer	inom	eller	i	närom-
rådet till planområdet sedan Naturcentrum gjorde sin utredning.

Med anledning av tidigare utredningar bedöms det ej nödvändigt att göra någon ytterligare be-
dömning.

Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts inom planområdet. (Översiktlig geoteknisk un-
dersökning, WSP, 2007-12-19). Sammanfattningsvis ger undersökningen följande rekommendatio-
ner: Byggnader inom föreslagna lägen kan grundläggas utan extraordinära förstärkningsåtgärder. 
Byggnader ska grundläggas frostfritt. All organisk jord och okontrollerad fyllnad skall schaktas bort 
under byggnader. Området utgörs av högradonmark varför byggnader ska utföras radonsäkert. Jord-
lagerförhållanden inom området är inte optimalt för lokalt omhändertagande av dagvatten. Vidare 
rekommenderas att en kompletterande geoteknisk undersökning görs när byggnaders och anlägg-
ningars slutliga placering och utformning är bestämda. Framförallt bör undersökningarna ge svar på 
de organiska jordarnas mäktighet och utbredning.

En sådan undersökning gjordes januari 2017 (Markteknisk undersökningsrapport (MUR) samt Tek-
niskt PM Geoteknik, Norrvikens trädgård, Bjäre Entreprenad AB, 2017-01-13). Undersökningen vi-
sar precis som den översiktliga undersökningen som gjordes 2007, att grundläggningsförhållandena 
för planerade byggnader utan källare är generellt goda då undergrunden består av sand på fast lera. 
Byggnader kan grundläggas med platta på mark efter att mulljord schaktats bort. Radonskyddat byg-
gande rekommenderas i samband med nybyggnation.

Provtagning avseende miljöföroreningar innefattades ej i Bjäre Entreprenad AB undersökningar då 
fältundersökningen inte indikerade, varken via lukt/färg, förekomst av föroreningar. Vid markarbe-
ten	våren	2017,	inför	byggnation	av	flerbostadshusen,	påträffades	dock	DDT	(insektsgift)	med	anled-
ning av före detta fruktodling, inom och i anslutning till planområdet. Marken sanerades våren 2017.

kulturmiljöer och fornlämningar 
Planområdet ligger i anslutning till kända fornlämningar, se sida 21, vilket kan innebära att en ar-
keologisk undersökning kan behövas innan exploateringen påbörjas. Påträffas fornlämningar inom 
planområdet	i	samband	med	markarbeten	ska	arbetet	avbrytas	och	Länsstyrelsen	kontaktas	enligt	2	
kap	10	§	i	Lagen	om	kulturminnen	mm.

Planområdet	är	beläget	inom	Kulturmiljöstråk,	Skånelinjen	Per	Albin-linjen,	i	Länsstyrelsen	Kul-
turmiljövårdsprogram (2007), se sida 21-22. Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmil-
jöprogrammet eftersom planområdet inte ligger i närheten av några kända värn, försvarsbefäst-
ningar.
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Gator och trafik
Planförslaget,	 som	möjliggör	 garage/carport	 samt	miljöhus	 inom	befintligt	 exploateringsområde,	
bedöms	ej	generera	fler	fordonsrörelse	då	byggrätten	för	gällande	detaljplan	avseende	bostadsen-
heter ej utökas.

Parkering
Syftet med planförslaget är att möjliggöra garage/carport samt serviceutrymmen för miljöhantering. 

Parkering ska ske på den egna fastigheten inom så kallad kvartersmark för bostäder.

Inom	exploateringsomrdådet,	dvs	även	mark	i	anslutning	till	planområdet,	redovisas	65	garage/för-
råd inkl carport samt 46 parkeringsplatser för besökare där några är handikappsanpassade. Några 
av	parkeringsplatserna	kommer	att	förses	med	laddningsstolpar	för	el	bilar.	Inom	bostadsområdet	
kommer dessutom parkering för cyklar att anläggas.

kollektivtrafik
Planförslaget (som föreslås möjliggöra garage, carport, förråd samt miljöhus) har ingen direkt påver-
kan	på	befintlig	kollektivtrafik	då	planförslaget	i	sig	ej	genererar	t	ex	fler	boende	i	området.	

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget	har	ingen	direkt	påverkan	på	gång-	och	cykeltrafik.	Värt	att	notera	är	dock	att	befintlig	
gång- och cykelväg längs havet österut mot Båstad avses förlängas längs Kattviksvägen västerut till 
nybyggda	tennis-	och	padelbanor.	Dialog	pågår	med	Trafikverket	som	är	väghållar	för	Kattviksvägen.

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe-
terna att uppfylla dessa.

Risk
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet.

Buller
Riksdagen har fastslagit rikvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse. Riktvärdena är följande:
•	30	dBA	ekvivalentnivå	inomhus
•	45	dBA	maximalnivå	inomhus	nattetid
•	60	dBA	ekvivalentnivå	utomhus	vid	fasad.	Från	2017	gäller	65	dBA	ekvivalentnivå	utomhus
vid fasader för bostäder om högst 35 m2

•	70	dBA	maximalnivå	vid	uteplats	i	anslutning	till	bostad

Särskilda	bullermätningar	avseende	biltrafik	har	 inte	utförts,	men	befintliga	bullernivåer	bedöms	
inte	vara	av	sådan	nivå	att	Riksdagens	och	Naturvårdsverkets	riktvärden	för	trafikbuller	vid	nybygg-
nation av bostadsbebyggelse överskrids. Planförslaget möjliggör garage/carport samt miljöhus inom 
kvartersmark för bostäder.

118



30

Antagandehandling 2018-05-09
del av Boarp 2:26 m.fl fastigheter i Norrviken

Trafiken	på	Kattviksvägen,	 vilken	är	den	 främsta	bullerkällan	 avseende	 fordonstrafik	 	 uppgår	 till	
251-500	 fordon	 i	ÅDT	(årsmedeldygnstrafik),	enligt	Trafikverkets	Nationella	Vägdatabas	 (NVDB),	
juni 2017, med en högsta tillåtna hastighet om 50-70 km/h.

teknisk försörjning
energiförsörjning
Planområdet	är	anslutet	till	befintligt elnät. 
Båstads miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar en-
ergianvändning. Båstads kommuns 5 lokala övergripande mål handlar om vatten, natur- och ekosys-
tem, energi och klimat, transporter samt bebyggd miljö. Planförslaget bedöms förenligt med bland 
annat målet ”Bebyggd miljö” då planförslaget möjliggör förtätning inom redan ianspråktagen mark.

el och telefoni
El	och	telefoni	är	anslutet	till	det	befintliga	ledningsnätet.	Befintligt	el-	och	telefoninät	bedöms	vara
tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör.

Dricks- och spillvatten
Bebyggelse	som	i	skrivande	stund	är	under	uppförande	är	anslutet	till	det	befintliga	ledningsnätet	
för	vatten	och	spillvatten.	Befintligt	VA-system	bedöms	vid	en	första	granskning	av	NSVA	vara	till-
räckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör. Krävs större serviser 
in till fastigheten bekostas detta av fastighetsägare. För ledningar inom kvartersmark ansvarar fast-
ighetsägare.

Brandvattenförsörjning
En	brandposter	finns	i	anslutning	till	planområdet	(Kattviksvägen).	Samråd	med	räddningstjänsten	
och NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) kommer att ske. 

Dagvatten
Planområdet ligger ej inom verksamhetsområde för kommunalt dagvatten.

Marklaget	AB	har	med	anledning	av	byggnationen	av	bl	a	de	9	flerbostadshusen	samt	anläggningen	
av tennis- samt padelbanor gjort en beskrivning av hur dagvattenhanteringen kommer att hanteras. 

Allt dagvatten kommer att ledas via ledningar till en utjämningsyta som är belägen direkt öster om 
tennisbanor	utanför	planområdet	som	fungerar	som	infiltrationsyta.	Ytan	kommer	under	normala	
förhållande	vara	torrlagd.	Lägsta	höjd	på	ytan	är	+2,46	möh	(meter	över	havet).	Vid	höga	flöden	är	
ytan är kopplad via utlopp med sandfångsbrunn till det kommunala nätet som i sin tur har utlopp i ha-
vet. VG (vattengång) på utlopp i havet är +0,60 möh (meter över havet). Takavvattning och dagvatten 
från hårdgjorda ytor kommer att ledas via brunnar med sandfång och vattenlås till utjämningsytan.   
Husdräneringar kommer att ledas via brunnar med sandfång till utjämningsytan.  
Dagvatten	 från	avskärande	dike,	beläget	mellan	släntfot	söder	om	planområdet	och	de	planerade	
garage/carporten, kommer att ledas via ledning till utjämningsytan.
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Utgångspunkten	 för	 projektering	har	 varit	 att	 dagvatten	 från	området	 skall	 ledas	 till	 en	befintlig	
D600	(dagvatten-)	ledning	under	Kattviksvägen.

Alla dagvattenledningar som avvattnar grusytor, gräsytor och tak leds till en naturlig lågpunkt på 
området kallad ”utjämningsmagasin”. Funktionen på detta magasin/lågyta är i förstahand en naturlig 
rening av dagvatten där alla ledningar släpps på ytan för att sedan rinna långsamt till utsläppspunkt. 
Områdets	markbeskaffenhet	medgör	väldigt	liten	infiltration	och	har	därför	har	ej	tagits	hänsyn	till	
i detaljprojekteringen.

Beräkningen för hantering har följt Svensk vattens P110. 

När det gäller avbördning (dvs mått på hur mycket vatten som per tidsenhet passerar genom en tvär-
sektion av ett vattendrag  från området) har beräkningarna utgått från regnintensitet, återkomsttid 
30-år med klimatfaktor 1,25. Utformningen enligt projektering ger en avbördning på 292 l/s.

I	söder	ligger	ett	avskärande	dike	som	fortsatt	fyller	sin	funktion.	Diket	rinner	mot	väster	och	vidare	
mot	ett	nytt	dike	i	väster.	Det	nya	diket	i	väster	fångar	upp	de	naturliga	dikena	och	leder	vatten	runt	
tennisbanorna	vidare	till	en	D500	(dagvattenledning)	som	leder	vattnet	till	”utjämningsyta/lågyta”	
för detaljer, se ritning M-11 och M-12, sida 32 och 33. 

Markhöjder är projekterade så att ytvatten som eventuellt dagvattensystemet ej skulle klara av leds 
ner till ”utjämningsmagasin/lågyta”.

Schematisk skiss över dagvattenhanteringen

Planområdets 
avgränsning

Utjämningsyta/
lågyta

Dagvatten leds från 
utjämningsyta ut i havet

Dagvatten leds 
till utjämnings-

yta

Befintligt dike

Dagvatten leds 
till utjämningsyta

Nytt 
dike
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Antagandehandling 2018-05-09
del av Boarp 2:26 m.fl fastigheter i Norrviken

Breddningsnivå	är	+3,30	möh	(meter	över	havet)	vid	Kattviksvägen.	Lägsta	FG	(färdigt	golv)	är	+5,00	
möh (meter över havet), höjdsystem RH 2000.

Area för beräkning enligt nedan tabell:
•	 Grusyta	7831	m2 x 0,4
•	 Plattor	731	m2  x 0,7
•	 Gräs	14107	m2  x 0,1
•	 Singel/Trätrall	1130	m2  x 0,2
•	 Tennisbanor	1348	m2  x 0,8
•	 Konstgräs	934	m2  x 0,4
•	 Tak	2410	m2 x 0,9
•	 Reducerad	area:	8903	m2

Ritning - M11, Marklaget AB

Flerbostadshus

Flerbostadshus

Tennisbanor

Padelbanor

Utjämningsyta/
lågyta
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Antagandehandling 2018-05-09
del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken

Ritning - M12, Marklaget AB

Planerade garage/carport

Flerbostadshus

Avfallshantering
Den	nya	bebyggelsen	anpassas	till	att	klara	kommunens	krav	på	källsortering	och	avfallshantering.

Planområdets 
avgränsning
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Antagandehandling 2018-05-09
del av Boarp 2:26 m.fl fastigheter i Norrviken

Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Planförslaget bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av redan ianspråktagen 
mark. Genom att möjliggöra byggnation med sedumbeklädda tak på garage, carport samt miljöhus 
för att dölja både fordon och avfallskärl bedöms den visuella påverkan minskas vilket i sin tur leder 
till	 ett	positivt	 inslag	 i	miljön	och	därmed	göra	platsen	attraktivare	att	både	bo	och	verka	på.	De	
sedumklädda taken genererar dessutom olika ekosystemtjänster såsom t ex bullerdämpning, luftre-
ning och viss rening av dagvattenhantering.

9. kONSekVeNSeR
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Antagandehandling 2018-05-09
del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken

Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfor-
dras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
tidplan
Detaljplanen	handläggs	med	standardförfarande	enligt	PBL	2010:900	(PBL2013/14	CU:13).	Samråd	
har genomförts under vintern 2017/2018 och granskning har skett under våren 2018. Antagande 
bedöms kunna ske sommaren 2018.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen	är	ej	huvudman	för	allmän	plats	i	anslutning	till	planområdet.	Trafikverket	är	väghållare	
för Kattviksvägen som är belägen utanför planområdet. 

Inom	det	nya	området	är	exploatören	ansvarig	för	projektering	och	utbyggnad	av	all	teknisk	infra-
struktur, samt iordningställande av kvartersmark. 

fastighetsrättsliga frågor
fastighetsbildning
Planens genomförande föranleder inte några fastighetsbildningar däremot kommer en omprövning 
av Båstad Boarp GA:6 att krävas med anledning av den nya detaljplan.

Gemensamhetsanläggning
Fastigheterna Boarp 2:26, 2:27 och 2:28 ingår i gemensamhetsanläggningen Båstad Boarp GA:6 
(markerad med grönt i nedanstående bild) avseende väg, el och miljöstation.

10. GeNOMföRANDe

Servitut-Norrviken

0 m 100m 200m

Gemensamhetsanläggning inom planområdet, Båstad Boarp GA:6

Båstad Boarp GA:6

124



36

Antagandehandling 2018-05-09
del av Boarp 2:26 m.fl fastigheter i Norrviken

Deltagande	fastigheter	i	en	gemensamhetsanläggning	ansvarar	genom	sitt	andelstal	för	förvaltning-
en av anläggningen (dvs Båstad Boarp GA:6). Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal 
mm fastställs i ett anläggningsbeslut. 

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 till den om-
fattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen.

Med	anledning	av	planförslaget	kommer	befintlig	gemensamhetsanläggning	(Båstad	Boarp	GA:6)	att	
behöva omprövas då områdeavgränsning för interngata etc justeras.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar 
och eventuell ersättning för upplåtet utrymme.

ekonomiska frågor
Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Om detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arke-
ologisk undersökning osv krävs vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas det av berörd 
markägare.

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare.

Planavtal
Planavtal är upprättat med Norrviken Kust Moder AB angående plankostnader, tekniska utredningar, 
grundundersökningar, arkeologisk utredning, grundkarta, fastighetsförteckning etc. vilka Norrviken 
Kust Moder AB ska stå för. 

övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. För bebyggelse på fastigheterna Boarp 2:26, 2:27 
samt 2:28 uttas ingen planavgift i samband med bygglovprövning.

tekniska frågor
Allmän platsmark
Ingen	allmänplatsmark	ingår	inom	planområdet.

Vatten och avlopp
Exploatören ansvarar för eventuell utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive dagvattensys-
tem)	inom	planområdet.	Önskas	andra	servisdimensioner	än	de	befintliga	så	bekostas	det	av	fastig-
hetsägaren, enligt Båstads kommuns VA-taxa.
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Antagandehandling 2018-05-09
del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken

Markförorening
Markföroreningar inom och strax intill planområdet har konstaterats. Området sanerades våren 
2017. Upptäcks ytterligare markföroreningar som föranleder ytterligare sanering tar exploatören 
initiativ till detta och står för alla kostnader.

Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att se till att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller innehålls och att Bover-
kets råd följs och ska stå för alla kostnader för eventuella bullerskydd. 

el, tele, internet
Geomatikk Skanova, Bjäre Kraft har kabelanläggningar inom och i anslutning planområdet och kan 
komma	att	beröras	av	planens	genomförande.	Eventuella	flyttningar	eller	andra	åtgärder	som	krävs	
för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.

Brandvatten
Brandvattenförsörjning skall lösas inom området och bekostas av berörda fastighetsägare.
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Antagandehandling 2018-05-09
del av Boarp 2:26 m.fl fastigheter i Norrviken

Denna	detaljplan	handläggs	 enligt	 standardförfarande.	 Efter	 granskningen	kan	planhandläggaren	
göra	små	ändringar	i	planförslaget	ifall	det	behövs	och	sedan	lämna	över	förslaget	till	politikerna.	De	
som lämnat synpunkter under samråd och/eller granskning får en underrättelse inför antagandet. 
Därefter	antar	eller	avslår	kommunstyrelsen	detaljplanen.	Beslut	om	att	anta	planen	sätts	upp	på	
kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunkter 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	antagandet	satts	upp.	I	vissa	fall	kan	också	länsstyrelsen	på	eget	initiativ	pröva	och	
upphäva planen.

Planen vinner laga kraft när överklagandetiden gått ur och ingen har överklagat eller när eventuella 
överklaganden har prövats och slutligen avslagits.

Planhandlingarna	har	utarbetats	av	planarkitekt	Camilla	Nermark	på	Samhällsbyggnad	vid	Båstads	
kommun.	Dessutom	har	följande	tjänstemän	deltagit	i	planarbetet:	
•	 Lisa	Rönnberg,	f.d.	samhällsbyggnadschef	
•	 Kristina Bell, översiktsplanerare
•	 Olof Selldén, planchef
•	 Roger	Larsson,	samhällsbyggnadschef
•	 Per Selldén, f.d exploateringsingenjör 
•	 Annika Jern, kart- gis chef
•	 Sara Sandberg, f.d kart- gis ingenjör
•	 Malin Svensson, kart- gis ingenjör
•	 Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör
•	 Sara Borglin, VA-ingenjör, NSVA
•	 Hanna Palm-Johansson, VA-ingenjör, NSVA
•	 Denice	Aderklint,	VA-ingenjör, NSVA

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla	Nermark
Planarkitekt

11. fORtSAtt ARBete

12. MeDVeRkANDe tJÄNSteMÄN
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-08 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: B15-200 

 
Detaljplan för Eskilstorp 5:6 - Beslut om granskning 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
1. Förslag till detaljplan för Eskilstorp 5:6 godkänns för att ställas ut för granskning.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som en naturlig fortsättning 
på området som uppförts väster om aktuellt planområde. Planområdet berörs av strandskydd 
närmast Stensån men avsikten är att göra marken allmänt tillgänglig genom planläggning som 
natur. 
 

Bakgrund 
Planbesked för Eskilstorp 5:6 beviljades av Kommunstyrelsen 2007-12-05 §275. Planarbetet 
påbörjades men avstannade när skyddsområdet för Eskilstorps vattentäkt skulle revideras 
eftersom dess framtida omfattning kunde få konsekvenser för detaljplanen. Det nya skyddsom-
rådet för vattentäkten är ännu inte fastställt men det finns ett förslag som anger att planområ-
det hamnar inom sekundär skyddszon. Detaljplanerarbetet kommer därför fortsätta med detta 
som utgångspunkt. Med anledning av tidsaspekten samt att PBL har reviderats sedan det ur-
sprungliga planuppdraget gavs så beviljade Kommunstyrelsen förnyat planbesked för detalj-
planen 2015-06-10 §190. 
 
Aktuellt 
Detaljplaneförslaget var utsänd för samråd under tiden 2018-01-11 till 2018 02-22. Inkomna 
yttranden har sammanfattats och kommenterats i samrådsredogörelsen (bilaga 3).  
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Detaljplanen bidrar till ett bättre markutnyttjande då Eskilstorp kan förtätas med ca 15 nya 
bostäder.  
 
Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 
Planarkitekt 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson - Samhällsbyggnad, Plan 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Plankarta 
2. Planbeskrivning 
3. Samrådsredogörelse 

 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhäl Is byggnad 

Datum: 2015-05-12 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: 1177 /07-315 

Till : Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson - Samhällsbyggnad, Plan 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

KS protokoll 2007-12-05 § 275 Detaljplan för Eskilstorp 5:6 - ansökan om upprättande 

Samråd har skett med: 
• Lisa Rönnberg - Samhällsbyggnadschef 
• Fredrik Jönsson - Projektingenjör 

Detaljplan för Eskilstorp 5:6 - Begäran om förnyat planbesked 

Ärende 
Förnyat planuppdrag för upprättande av detaljplan inom Eskilstorp 5:6 i Eskilstorps by. 

Båstads kommun 

1 (3) 
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/ 

• .. / ,, . 
.... 

Eskilstorp 5:6 

ESKLSTORP 

•fia 

Bakgrund 
KS gav 2007-12-05 § 275, planuppdrag för upprättande av detaljplan för fastigheterna 
Eskilstorp 5:6, 5:5 och 5:4. Ett planförslag påbörjades och utredningar för arkeologi samt geo
teknik genomfördes. Arbetet avstannade dock när skyddsområdet för Eskilstorps vattentäkt 
skulle revideras eftersom dess framtida omfattning kunde få konsekvenser för detaljplanen. 
Det nya skyddsområdet för vattentäkten är nu fastställt och det är därmed möjligt att fortsätta 
planläggningen. Revideringen av skyddsområdet resulterade i att Eskilstorp 5:6 och 5:5 place
ras inom sekundärt skyddsområde medan Eskilstorp 5:4 placeras inom primärt skyddsom
råde. Mark inom primärt skyddsområde är inte lämplig att planlägga för bostäder medan mar
ken inom sekundärt skyddsområde kan planläggas om det görs med krav på att vissa skydds
åtgärder vidtas. 

Det ursprungliga planuppdraget omfattade Eskilstorp 5:6, 5:5 och 5:4. Eskilstorp 5:4 är inte 
lämpligt att planlägga då det ligger inom primärt skyddsområde. Fastighetsägaren till 
Eskilstorp 5:5 har blivit tillfrågad om att delta i planläggningen men avböjt. Därmed återstår 
enbart Eskilstorp 5:6, vilket även den ursprungliga planförfrågan rörde. 

Aktuellt 
Det finns redan ett befintligt planuppdrag för att upprätta detaljplan inom Eskilstorp 5:6. PBL 
2010:900 har dock reviderats 2015-01-01 med nya förenklade planförfaranden. För att Sam
hällsbyggnad ska kunna hantera denna detaljplan enligt den reviderade lagstiftningen måste 
ett nytt politiskt beslut om planuppdrag tas. 

Övervägande 
Med anledning av den reviderade lagstiftningen anser Samhällsbyggnad att ett nytt planbesked 
ska ges i syfte att möjliggöra ett planförfarande enligt den nya lagstiftningen. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 

1. Förslag till detaljplan för Eskilstorp 5:6 i Eskilstorps by får upprättas samt att samråd 
får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet 3 i samhällsbyggnads prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe

skrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Båstad 2015-05-12 
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~ BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 

2007-11-21 11 
2007-12-05 19 

Ksau § 252 dnr 1177/07-315 
Ks § 275 

Detallplan för Eskilstorp 5:6 - ansökan om upprättande 

Ärendebeskrivning En begäran om detaljplaneläggning av fastigheten Eskilstorp 5:6 inkom 
2007-10-19 från fastighetsägarna Eva och Magnus Saletti. 
Ägarna har låtit en arkitekt illustrera hur området skulle kunna bebyggas. Skis
sen förslår en relativt tät småhusexploatering som enskilda par- eller kedjehus 

/< på tomter i storleksordningen 600-800 kvm. 

Förslag till beslut 

Ks 071205 

Yrkanden 

Beslut 

justerandes signatur 
aufpres 

Föreligger tjänsteskrivelse från planchef Per lwansson. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Närliggande markägare ska kontaktas av planavdelningen för att utröna om 
de vill delta i planläggning av ett större planområde än det ansökan avser. 
Beslutet om att tillstyrka planläggning skall gälla det område som blir aktu
ellt efter denna kontakt. 

2. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Eskilstorp 5:6 eller 
över ett större område där också bl a mark på Eskilstorp 5:5 och 5:4 ingår, 
får upprättas samt att samråd får hållas. Detaljplanen får upprättas på 
den/de sökandes bekostnad. 

3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonse
kvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

4. Tekniska kontoret får i uppdrag att förbereda förslag till exploateringsavtal. 

Christer Nordin (m) och Kurt Nilsson (c): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Arbetsutskottets förslag bifalles. 

ksfnämnd kf utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS KOMMUN 

2007-10-30 

Tjänsteyttrande 

Kommunstyrelsen 
Båstads kommun 

Detaljplan för Eskilstorp 5:6- ansökan om upprättande 

1 (2) 

En begäran om detaljplaneläggning av fastigheten Eskilstorp 5:6 inkom 2007-10-19 
från fastighetsägama Eva och Magnus Saietti. Ägarna har låtit en arkitekt illustrera hur 
området skulle kunna bebyggas. Skissen föreslår en relativt tät småhusexploatering som 
enskilda hus eller par-, kedjehus på tomter i storleksordning 600-800 kvm. 

Denna och liknande planförfrågningar ska helst ha stöd i en ny antagen ÖP eftersom 
bebyggelsen inte innehålls i ÖP91. Den nya ÖPns utställningsversion är i princip färdig 
och planen avses att ställas ut vid årsskiftet 2007/2008. Föreslagen bebyggelse stämmer 
med intentionerna för Eskilstorps by i ny ÖP. ÖPn föreslår att nyexploatering sker mel
lan befintliga hus längs gamla Båstadsvägen och Stensån. Den föreslagna detaljpla
nen/bebyggelsen ligger som en direkt fortsättning på den detaljplan/bebyggelse som 
utarbetats för Eskilstorp 5:7 och som anger möjlighet till friliggande hus och radhus 
med motsvarande tomtstorlekar. Den planen står inför ett antagande (avvaktar exploate
ringsavtal). 

Flera markområden i Esilstorps by på ömse sidor om Stensån är föreslagna för föränd
ring och exploatering av olika markägare med utgångspunkt i den nya ÖPns anvisningar 
(bl.a. för Hemmeslövs Hengårds mark) och ett planprogram över helheten behöver 
göras som förntsättningar för vidare detaljphnier och exploatering. Det sökta planområ
det med en eventuell förlängning åt öster är emelleitid ganska givet till sin struktur med 
utbyggnad utifrån en h'afikförsöijande vägslinga på ett sätt söm redan etablerats av den 
detaljplan som ska antas på Eskilstorp 5:7. Planavdelningeil bedömer att över detta om
råde är inte en överordnad studie i planprogram en förutsättning för detalj
plan/bebyggelse utan en sådan kan om den görs ingå som en komponent i planpro
grammet. 

Den nya ÖPn drar gränsen för bebyggelseutveckling i Eskilstorp söder om Stensån 
längre östernt så att vattenskyddsonu-ådet runt kömmunens viktigaste vattentäkt i prin
cip bildar en bebyggelsegräns. Det inre vattenskyddsområdet ska respekteras absolut 
medan möjligen någon kommande bebyggelse eller enbart en väg ska få etableras inom 
det yth'e vattenskyddsområdet på Eskilstorp 5:4 för att möjliggöra att vägslingan som 
trafikförsöijer omxådetfår en anslutning mot gamla Båstadsvägen också i öster. 

Det vore mest rationellt att göra en detaljplan över hela denna del av ÖPns före$lagna 
exploatering, alltså också över delar av Eskilstorp 5:5 och 5:4 förntom den nu sökta 5:6. 
Andra befintliga fastigheter, längs gamla vägen bör också regleras i samband med 
planläggning. Ägama till 5:5 och 5:6 bör kontaktas och tillfrågas om de vill exploatera 
sin mark och medverka till planläggning. Om de inte vill det kan dock fo1tfarande eii 
plan över 5:6 samt fastigheter i anslutning till denna mot vägen planläggas i enlighet 
med ansökan. 
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Till innehållet kan en plan över det sökta området bygga på den föreslagna illustratio
nen. Planen skall också hmehålla natunnark längs Stensån med respekt för ån (strand
skydd föms och måste delvis upphävas vid exploatering) och ett gång- och cykelstråk 
längs denna. En viss bearbetning behövs av den föreslagna skissen, med t.ex ett ime 
gångstråk så att fler föreslagna tomter och befintlig bebyggelse får möjlighet att nå 
Stensåns naturområde på ett enkelt sätt. Vid planarbetet kommer en del utredningar att 
behöva göras, t.ex. med avseende på arkeologi och markkvalitet. De sökande bör också 
uppmärksammas på att exploateringen förutsätter väganslutningar som måste följa av 
att planen på 5:7 med sin vägslinga och anslutning till det överordnade vägnätet realise
ras eller att motsvarande väganslutning kan skapas åt öster. Det bör innebära att explo
ateringen på 5:6 deltar i några av de kostnader för vägar som exploateringen på 5:7 nu 
får. Detta är inget som ska behandlas i det exploater:ingsavtal kommunen nu sluter med 
intressenten i planen för Eskilstorp 5:7 utan kan tas upp i samband med den eventuellt 
nya exploateringen. 

Planavdelningen anser att detaljplanering kan tillstyrkas med förntsättningen att också 
närliggande markägare först erbjuds att delta i en något mer omfattande planläggning. 
Dessa markägare kontaktas av planavdelningen. 

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därmed behöva IVIKB. Moti
vering är att den avser en komplettering av befintlig och nyligen planlagd bostadsbe
byggelse i en etablerad tätort. Därtill ligger den i anslutning till relativt nybyggd infra
struktur i fmm av järnväg och väg 115. 

Planen kan göras genom den sökandes egen konsult eller genom konsult upphandlad av 
planavdehringen. 

Förslag till beslut: 
1. Närliggande markägare ska kontaktas av planavdelningen för att utröna om de vill 

delta i planläggning av ett större planområde än det ansökan avser. Beslutet om att 
tillstyrka planläggning skall gälla det område som blir aktuellt efter denna kontakt. 

2. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Eskilstorp 5:6 eller över ett 
stöne område där också bl.a. mark på Eskilstorp 5:5 och 5:4 ingår, får upprättas 
samt att samråd får hållas. Detaljplanen får upprättas på den (de) sökandes bekost
nad. 

3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe
skrivning (MKB) ej behöver upprättas 

4. Tekniska kontoret får i uppdrag att förbereda förslag till exploateringsavtal. 

P lanavdeh1ingen 

'f:> _, 
T<.J"-- ... ~~~----
Per Iwansson 
Planchef 

071113\alpi 
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Planavdelningen Båstad kommun 
Per lwansson 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 

Eva Thunell Saletti 

Hemmeslövsvägen 64 
269 96 Båstad 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2007=10=19 ,/ 
Dnr .. l.l1.J/(J.J.~}/) 
'• c t ll4 t • t l t• It f t t t I J 1+•'1 '" f" 

Magnus Saletti 

Båstad 2007M10-18 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180509\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-09 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS 001417/2017 – 315 
 
 

Heden, etapp III – beslut om upprättande av markanvisningstävling  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås att: 

1. Uppdra förvaltningen att genomföra Markanvisningstävling för Heden Etapp III 
och godkänna förslaget till Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbe-
byggelse på Heden i Båstads kommun 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Kommunstyrelsen har förvaltningen tagit fram ett förslag till Inbjudan till mar-
kanvisningstävling för Heden etapp III i Hemmeslöv.  
 
 

Bakgrund 
2018-02-14 fick förvaltningen i uppdrag att upprätta en Inbjudan till markanvisningstävling 
för bostadsbebyggelse på Heden med syfte att komplettera kommunens bostadsutbud och att 
bygga ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Båstad. Kommunstyrelsen betonade vik-
ten av att markanvisningstävlingen ska riktas mot åretruntboende. 
 
Aktuellt 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen en Inbjudan till markanvisningstävling för Heden, se 
bilaga. Tävlingsunderlaget består av en beskrivning av tävlingsområdet och vad uppgiften be-
står i, vilka förutsättningar som finns för att få bygga, en tidplan från tävling till genomförande 
och hur kommunen kommer att bedöma inlämnade tävlingsbidrag. 
 
 
Samhällsbyggnad och Teknik & Service 
Olof Selldén, Planchef 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Teknik och Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse på Heden i Båstads kommun 
 
Samråd har skett med: 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör  
Camilla Nermark, Planarkitekt  
Martin Ådahl, Kommunikatör 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180509\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2018-05-09. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr:  
 
 

Remissvar – Förslag till Havsplan Västerhavet, samrådshandling 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås att: 

 Uppdra förvaltningen att svara Havs- och vattenmyndigheten att Båstads kom-
mun inte har något att erinra om förslagen i samrådshandling för Havsplan Väs-
terhavet. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram tre havsplaner för Sve-
rige, vilka är Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Uppdraget är en följd av den svenska 
nationella maritima strategin som antogs av regeringen år 2015 och syftet är att den ska bidra 
till en långsiktigt hållbar utveckling och göra en avvägning mellan olika allmänna intressen. 
Den statliga havsplaneringen omfattar svenskt territorialhav från en sjömil räknat från baslin-
jen ut till och med ekonomisk zon (EEZ). Den ska ge vägledning om vad som är den mest lämp-
lig användningen av havet och hur oförenliga ändamål bör hanteras.  
 
Havsplanen anger sju användningar i Västerhavet: attraktiva livsmiljöer, energiutvinning, för-
svar, generell användning, natur, sjöfart och yrkesfiske. Utöver dessa anger den också områden 
där särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden eller till totalförsvarets intressen. Den eller de 
användningar som anges i ett område har företräde framför andra användningar. I nästan hela 
havet bedöms användningar kunna samsas om de anpassar sig till varandra. På vissa platser 
bedöms användningar inte kunna samsas och föreslås då inte. Planen avses vid behov eller 
minst vart åttonde år revideras. 
 
Förvaltningen har samrått med Höganäs kommun för att kunna svara på remissen. Avsaknad 
av egen kommunekolog eller motsvarande gör att förvaltningens svar till Havs och vattenmyn-
digheten är knapphändigt. 
 
 
Samhällsbyggnad  
Olof Selldén, Planchef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till Havsplan Västerhavet, Samrådshandling den 15 februari 2018 
 
Samråd har skett med: 
Richard Åkesson, kommunekolog i Höganäs kommun 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-02 1 av 2 

 

 

KS § 136  Dnr KS 000386/2018 - 600 

Uppdrag för förstudie - Förskola Västra Karup 

 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen har i uppdrag att göra en översiktlig planering för hur strukturen 

för förskolor ska se ut i Båstads kommun. För att uppfylla behoven inom de 
närmaste tio åren behöver den befintliga förskolestrukturen byggas ut och 
förtätas. Dels för att möta ett ökat behov av platser men även för att klara de 
krav på lokaler som läroplan för förskola kräver.  Även ur ett driftsperspektiv 
både organisatoriskt och fastighetsrelaterat är det viktigt med ett långsiktigt 
och hållbart tänkande. Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka. I maj är det 
omöjligt att erbjuda förskoleplats inom garantiperioden (4 månader).  En 
utökning av lokaler måste till för att täcka kommande behov av platser. Barn 
och skola har föreslagit att det akuta behovet ska lösas med moduler i Västra 
Karup och i Båstad. En modul i Västra Karup täcker upp det akuta läget av 
förskoleplatser i Västra Karup. Moduler är ingen hållbar långsiktig lösning. 
Syftet med förstudien är att se över hur man lämpligast löser behovet av platser 
permanent. Utgångspunkt är att titta på befintliga byggnader och fastigheter för 
förskola. Förstudien inkluderar även närliggande fastighet Västra Karup 1:132.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie, daterad 2018-04-04. 
 
Arbetsutskottets förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en förstudie gällande 

förskolestruktur i Västra Karup. 
2. Förvaltningen ska återkomma med redovisning av uppdragen i maj 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1.  Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en förstudie gällande 
förskolestruktur i Västra Karup.  

2.  Förvaltningen ska återkomma med redovisning av uppdragen i maj 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180514\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\sg 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-05-14. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS 000470/2018 – 350 
 
 

Arrendeavtal med Båstad GIF - Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 

 Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad kommundirektör ges i 
uppdrag att underteckna uppsägning av gällande arrendeavtal för Riddarsporren 9 och 
del av Nejlikan 2 med Båstads GIF. 

 Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad kommundirektör ges i 
uppdrag att teckna nytt arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 med 
Båstads GIF. 

 Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad kommundirektör ges i 
uppdrag att, med Båstads GIF, teckna medfinansieringsavtal för uppförandet av fri-
idrottsanläggning på Riddarsporren 9.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Befintligt arrendeavtal mellan Båstads GIF och kommunen reglerar inte villkoren för skötsel 
och nyttjande av den nya friidrottsanläggningen på Riddarsporren 9. På grund av det måste 
befintligt arrendeavtal sägas upp och ett nytt arrendeavtal måste tecknas. I samband med be-
slutsfattande om att bygga och anlägga en ny friidrottsanläggning blev Båstads GIF beviljade en 
miljon kronor av stiftelsen Gripen för att delfinansiera investeringskostnaderna för anlägg-
ningsprojektet. För att reglera Båstad GIFs medfinansiering har ett avtal härom upprättats och 
ska godkännas av båda parter. 
 
Bakgrund 
Båstads GIF har under många år arrenderat kommunens fastigheter Riddarsporren 9 och del 
av Nejlikan 2 för att bedriva föreningens verksamheter. Gällande arrendeavtal tecknades janu-
ari 2012 och sträcker sig 25 år framåt, Ks001206/10-350. De senaste åren har kommun upp-
fört en friidrottsanläggning på Riddarsporren 9 och därmed har fastigheten en helt annan an-
läggning än vad som fanns på fastigheten när gällande avtal ingicks. Befintligt avtal måste där-
för sägas upp och ett nytt arrendeavtal som reglerar villkor och skötsel av friidrottsanlägg-
ningen måste tecknas mellan parterna.  
 
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-10 (Ks000643/2015-200) beslut om avsiktsförklaring 
att kommunen skulle uppföra en ny friidrottsanläggning. Beslutet var bland annat en förut-
sättning för Stiftelsen Gripen att bevilja Båstads GIF en gåva om en miljon kronor att medfinan-
siera projektet med. Stiftelsens stadgar och reglemente omöjliggjorde en gåva direkt till kom-
munen/projektet. De var styrda att bevilja gåvan till en förening (BGIF) för att den sedermera 
kunde stödja anläggningsprojektet ekonomiskt.  
 
Aktuellt 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till anläggningsarrende, se bilaga 1 (med tre tillhörande 
bilagor, varav den sista bilagan om skötselinstruktioner för bevattningsanläggning saknas i 
skrivande stund). Förslaget arrendeavtal är i skrivande stund utan arrendebelopp då det dis-
kuteras med Båstads GIF samt att förvaltningen vill ta del av i första hand kommunstyrelsens 
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arbetsutskotts syn och förhållningssätt till arrendebeloppets ekonomiska förutsättningar och 
storlek. Vidare har förvaltningen tagit fram ett förslag på uppsägning av befintligt arrendeavtal, 
se bilaga 2. Förvaltningen har slutligen även tagit fram ett förslag på medfinansiering om en 
miljon kronor från Båstads GIF till anläggningsprojektet, bilaga 3.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Arrenden måste eller ska regleras genomskriftliga avtal. Då föreslaget arrendeavtal sträcker 
sig 25 år och förvaltningen saknar delegation att ingå arrendeavtal med arrendetid längre än 5 
år kräver kommunens riktlinjer att beslut ska fattas av kommunstyrelsen. Ett beslut härom är 
nödvändigt för att reglera arrendatorns och kommunens respektive rättigheter och skyldig-
heter. För att fatta beslut om nytt arrendeavtal krävs beslut om att säga upp existerande ar-
rendeavtal som gäller till december 2036. 
 
Båstads GIFs medfinansiering om en miljon kronor får och kan anses vara en gåva till uppfö-
randet av friidrottsanläggningen som kommunen äger. En miljon kronor får anses vara en 
större gåva och enligt, av kommunfullmäktige antagna (2009-05-27, Dnr 261/09-940) riktlin-
jer för sponsring, gåvor mm ska sådan gåva hanteras i respektive nämnd. Förvaltningen bedö-
mer att ett beslut om att ingå ett medfinansieringsavtal, enligt bilaga 3, kan ses som beslut om 
att formellt acceptera att motta gåvan. 
 
Verksamhetsområde 
Sven-Inge Granlund, Avdelningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Båstads GIF 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om anläggningsarrende inklusive tre bilagor, bilaga 1 
Uppsägning av befintligt anläggningsarrende, bilaga 2 
Medfinansieringsavtal, bilaga 3  
 
Samråd har skett med: 
Båstads GIF 
Båstads kommuns mark- och exploateringsingenjör. 
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Teknik & service 

Parter 

ARRENDEAVTAL 

UPPLÅTARE 
Båstads kommun 212000-0944 
Kommunstyrelsen 
269 80 BÅSTAD 
0431- 770 00 

ARRENDATOR 
Båstad GIF 839400-2797 
Öre bäcksvall en 
269 31 BÅSTAD 
0722 - 53 11 91 

Ovanstående parter träffar arrendeavtal enligt de villkor som följ er av§§ 1-19 och till 
kontraktet knutna bilagor 1-3. 

Arrendeställe 

Ändamål 

§1 
Arrendestället utgörs av två områden för sportanläggning. Ar
rendestället omfattar fastigheten Riddarsporren 9 och del av 
Nejlikan 2, se bilagd karta. 
På arrendestället finns en konstgräsplan som ägs av arrendatorn 
och två byggnader som ägs av kommunen, en läktare och ett för
råd. 

§2 
Det upplåtna området ska användas för arrendatorns verksam
heter. 
Med verksamheter avses lek och motion, bollsporter och friid
rott samt arrangemang och service kring verksamheternas utö
vande. 
Det upplåtna området får inte användas i strid med gällande de
taljplan. 

Inskränkningar § 3 
Det upplåtna området är av värde för allmänheten. Parternas 
gemensamma avsikt är att området i möjligaste mån öppnas upp 
och görs tillgängligt för allmänheten, varför arrendatorn god
känner att hålla arrendestället tillgängligt för allmänheten när 
verksamhet inte bedrivs. 
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Arrendetid 

Indirekt 
besittningsskydd 

Arrendeavgift 

Index 

2 (5) 

Arrendatorn äger dock rätt att utestänga allmänhet ifrån nöd
vändiga/tillräckliga delar av området vid arrangemang, tävling
ar eller om det bedöms nödvändigt vid anläggnings- och repa
rationsarbete. Vidare tillåts arrendatorn utestänga allmänhet 
från delar av området (idrottsplaner) vid dåliga mark- och vä
derförhållanden då risk för slitage och skador bedöms extra 
stor. 

Arrendatorn godkänner också att kommunen ges fri tillgång till 
arrendestället i syfte att bedriva skol- och utbildningsverksam
het under skol- och terminstid. 
Upplåtaren ska även efter överenskommelse med arrendatorn 
vid enstaka tillfällen, för annan verksamhet hos upplåtaren, ges 
nyttjanderätt till friidrottsanläggningen med tillhörande utrust
ning och byggnader. 
Med undantag för Båstads kommun och kommunens verksam
heter är området endast tillgängligt för företag, föreningar och 
andra organisationer efter särskild överenskommelse med ar
rendatorn. 

§4 
Arrendetiden är 25 år räknat från 2018-07-01. Detta avtal upp
hör automatiskt att gälla vid arrendetidens slut utan föregående 
uppsägning. 

§5 
- -

Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd. 
Bestämmelserna i 11 kap. 5-6 a §§jordabalken, om rätt till er
sättning för arrendatorn med anledning av arrendets upphö
rande, gäller alltså inte för denna upplåtelse. 

§6 
Arrendeavgiften är xx kr för varje arrendeår. Avgiften ska 
betalas i förskott senast den 1 januari varje arrendeår. För 2018 
ska halva arrendeavgiften erläggas senast 30 dagar efter detta 
avtals undertecknande. Arrendeavgiften är anpassad till förhål
landet att arrendatorn har skötselansvar enl. § 14 samt att om
rådet göras tillgängligt för allmänhet enl. § 3. 
Kommunen aviserar beloppet. 

§7 
Arrendeavgiften är anpassad till konsumentprisindextalet 
(totalindex) för oktober månad 2017 (indextal 323,38) som är 
basmånad. Jämförelse sker med index för oktober månad året 
före prisjustering träder ikraft och avrundas till närmsta hund
rakrona. 
Första prisjustering sker den 1 januari 2019. Prisjustering ska ej 
medföra sänkning av arrendeavgift mot föregående år. 
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Särskilda avgifter § 8 

Oförutsedda 
kostnader 

Förbud mot 
överlåtelse 

Upplåtelse 
i andrahand 

Arrendatorn erlägger brukningsavgifter för vatten och 
avlopp samt svarar för renhållnings- och andra liknande avgifter 
som hänför sig till arrendatorns verksamhet på arrendestället. 
Kommunen svarar för de fasta kostnaderna för elabonnemang. 
De rörliga elkostnaderna debiteras arrendatorn fortlöpande. 

§9 
Om upplåtaren tvingas genomföra åtgärder inom arrendestället 
som är kopplad till arrendatorns verksamhet eller myndighets
beslut skall arrendatorn betala ersättning till upplåtaren för på 
arrendeområdet belöpande andel av kostnadsökningen genom 
höjning av arrendeavgiften. 

§ 10 
Arrendatorn får inte överlåta arrenderätten utan skriftligt med
givande från upplåtaren. 

§ 11 
Arrendatorn får inte utan upplåtarens skriftliga samtycke vida
reupplåta nyttjanderätt till någon del av arrendestället. Arrenda
torn får däremot bereda andra aktörer möjlighet att bedriva täv
lingar eller andra kortvariga arrangemang, i enlighet med vad 
som anges i § 2. 

Arrendeställets skick § 12 
På arrendestället har det de senaste 18-20 månaderna uppförts 
en friidrottsanläggning på Riddarsporren 9 och samt en konst
gräsplan på del av Nejlikan 2. Färdigställanden av anläggningar
na är i slutfasen. Upplåtaren är ansvarig för att färdigställa an
läggningen och omkringliggande ytor på Riddarsporren 9 till 
planerat skick. Arrendatorn är ansvarig för att färdigställa del av 
Nejlikan 2 till planerat skick. 

Anläggningar m m § 13 
Arrendatorn får inte utan upplåtarens skriftliga godkännande 
uppföra byggnader eller iordningställa nya anläggningar på ar
rendestället. Ett godkännande från kommunen innefattar ingen 
befrielse, för arrendatorn, från skyldighet att söka bygglov och 
andra nödvändiga tillstånd. 

Skötsel och underhåll § 14 
Med undantag för belysningsanläggningen (arenabelysningen) 
ansvarar arrendatorn för att samtliga anläggningar inom arren
destället och underhålls på egen bekostnad. 
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Staket och stängsel - Arrendatorn ska hålla staket och stängsel 
fria från inväxande gräs och vegetation. 

Byggnader - Arrendatorn ska hålla byggnaderna rena och väl 
avstädade invändigt och utvändigt. Arrendatorna ska vid behov 
utföra underhållsmålning av fasaderna. 

Bevattningsanläggning - Arrendatorn ska sköta och serva be
vattningsanläggningen enligt bifogade instruktioner. Extra vik
tigt är att förbereda pumpanläggning inför vinterperioden. 

Bollplaner - Arrendatorn skall sköta bollplanerna till den kvali
tet bollspel kräver. 

Gummibeläggningen på Friidrottsanläggningen - Arrendatorn 
ska vid behov rengöra gummibeläggningen. Rengöring ska ske 
minst en gång vartannat år. 

Belysningsanläggning (arenabelysningen)- Kommunen ansva
rar för utbyte av ljuskällor /lampor. Utbyte av ljuskällor sker vid 
behov, dock vid max två tillfällen per år fördelat en gång på vår
vintern och en gång på sensommaren. 

Övrig vegetation - Arrendator skall hålla övriga gräsytor, träd 
och buskar /häckar /planteringar inom arrendestället i ett väl 
vårdat skick. 

I det fall arrendatorn underlåter att utföra vad som listas ovan 
kan kommunen på arrendatorns bekostnad utföra eftersatt un
derhåll på kommunens anläggningar. 

Inskrivningsförbud § 15 

Bevattning 

Försäkringar 

Arrenderätten får inte inskrivas. 

§ 16 
Vid bevattning ska arrendatorn följa Länsstyrelsens riktlinjer för 
bevattningsuttag ur ytvatten. Öre bäcken vars ytvatten kommer 
att användas för bevattning är enlig Länsstyrelsen klassat som 
ett "Särskilt värdefullt vattendrag", klass A. Riktlinjerna bifogas 
detta avtal. 

§ 17 
Upplåtaren ska hålla Friidrottsanläggningen med tillhörande 
byggnader och utrustning på fastigheten Riddarsporren 9 egen
domsförsäkrad. 
Arrendatorn ska hålla konstgräsplanen på del av Nejlikan 2 
egendomsförsäkrad. 
Skulle Arrendatorns egendom skadas på grund av kravet i§ 3, 
ska kommunen bära skadan, med undantag för skada som upp-
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Övriga villkor 

Tvist 
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står under tid då arrendatorn fattat överenskommelse med an
nan part. 

§ 18 
Parterna är ense om att utveckling av arrendeområdet ska ske i 
nära samarbete mellan parterna samt att även nya anläggningar 
inom området görs tillgängliga för allmänhet. Exempel på nya 
anläggningar kan vara toalett, grill plats, lekplats, promenadstråk 
etc. 
Upplåtaren ska vid behov och överenskommelse med arrenda
torn ha förfoganderätt över ett av de tre förvaringsutrymmen 
som inryms i förrådsbyggnaden. Sådan situation föranleder ing
en ändring av arrendeavgiften. 

I det fall arrendatorn önskar söka finansiering av investeringar i 
arrendestället och kreditgivaren kräver ett godkännande från 
upplåtaren för att bevilja kredit, ska upplåtaren medverka i möj
ligaste mån. Ett sådant godkännande får dock inte bära ett åta
gande för upplåtaren. 

Arrendatorn ska säkerställa att upplåtaren, med arbetsfordon, 
har tillgänglighet till ytan (del av Båstad 109:2) mellan fastig
heten Nejlikan 2 och örebäcken vid arrendeställets nordöstra 
hörn. 

§ 19 
Tvist på grund av detta avtal ska avgöras av skiljenämnd enligt 
lagen om skiljemän. Länets arrendenämnd ska vara skiljenämnd. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka upplåtaren och arrendatorn 
tagit var sitt. 

Båstad 2018-
För Båstads kommun 

BoWendt 
Kommunstyrelsens ordförande 

Båstad 2018-
För Båstad GIF 

Johan Zetterberg 
Båstads GIF ordförande 

Jan Bernhardsson 
Tf. Kommundirektör 
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BESLUT ~ ~ LÄNS~TYRELSEN V ISKÅNELAN 2008-11-06 

Vår referens 

Miljöavdelningen 
Jan Grosen 
040/044-25 26 80 

Riktlinjer för vattenuttag för bevattning m.m. i Skåne län 

BESLUT 

Länsstyrelsen beslutar att anta de i detta beslut angivna riktlinjer för vattenuttag 
för bevattning m.m. i Skåne län. 

BAKGRUND 

De senaste årens torra somrars konflikter vid bevattningsuttag från värdefulla 
vatten, har visat på behovet av tydliga riktlinjer för verksamhetsutövare om hur 
vattenuttag kan ske enligt miljöbalkens bestämmelser. Problem uppstår när 
bevattningsbehovet ökar i samband med att nederbörden minskar. SMHI anger i 
sina prognoser att nederbörden kommer att minska under sommarmånaderna fram 
till år 2100, men att medelnederbörden totalt sett kommer att öka under året. 

Riktlinjerna för bevattningsuttag m.m. i Skåne län samt bifogat PM är framtagna i 
syfte att beskriva hur Länsstyrelsen ser på hur miljöbalken ska tillämpas i 
bevattningsfrågor, exempelvis vad gäller verksamhetsutövares egenansvar, vilka 
vattendrag som är särskilt känsliga samt vilket minsta flöde som krävs för att 
kunna ta vatten utan tillstånd. Detta gör att bevattnare kan få bättre möjlighet att 
anpassa sig till de krav som Länsstyrelsen kan komma att ställa vid tillsynen. 
Riktlinjerna har lagts på en nivå som innebär att försiktighetsprincipen enligt 
miljöbalken tillämpas. 

1(4) 

535-31045-07 

1200-001 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro/Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 040-25 20 00 vx 040- 6 88 11-9 lansstyrelsen@m.lst.se www.m.lst.se 

291 86 Kristianstad ö Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx 044- 5050-3739 
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~I SKÅNE LÄN 2008-11-06 

Vid framtagande av riktlinjerna för bevattningsuttag har en omfattande dialog 
förts med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och en grupp lantbrukare längs 
Vramsån. Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Jordbruksverket, LRF, 
Hushållningssällskapet Skåne samt Länsstyrelserna i Halland och Blekinge har 
beretts tillfälle att yttra sig över riktlinjerna. 

LAG RUM 

Enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken (MB) har 
Länsstyrelsen ansvar för tillsyn över vattenverksamhet, både vattenverksamhet 
med tillstånd och vattenverksamhet som kan bedrivas utan tillstånd. 

Uttag av vatten för bevattning är en vattenverksamhet enligt 11 kap 2 § MB och 
huvudregeln är att vattenverksamhet kräver tillstånd enligt 11 kap 9 § MB. 11 kap 
12 § MB medger dock att om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda 
intressen skadas genom vattenuttagets inverkan på vattenförhållandena behövs 
inget tillstånd eller anmälan av verksamheten. Verksamhetsutövaren har 
bevisbördan för att undantagsregeln är tillämplig. 

Tillsynsmyndigheten kan begära in uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen av verksamheten enligt 26 kap 21 och 22 §§ MB. Uppgifterna ska 
inhämtas och bekostas av verksamhetsutövaren. 

RIKTLINJER FÖR VATTENUTTAG FÖR BEVATTNING M.M. I 
SKÅNE LÄN 

De skånska vattendragen delas in i två kategorier, A och B. Kategori A vattendrag 
har pekats ut av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket och omfattar de vattendrag 
som är utpekade inom miljökvalitetsmålet "Levande sjöar och vattendrag" och 
således hyser höga naturvärden som till exempel flodpärlmussla, tjockskalig 
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målarmussla och/eller skyddsvärda fiskarter som lax och stensimpa. Övriga 
vattendrag placeras i kategori B. 

A. Särskilt värdefulla vattendrag 

• Bevattningsuttag från vattendraget kan enligt Länsstyrelsens 
bedömning ej förekomma vid flöden på 30 % av 
årsmedelvattenföringen eller lägre 

B. Övriga vattendrag 

• Bevattningsuttag från vattendraget kan enligt Länsstyrelsens 
bedömning ej förekomma när vattenföringen understiger 25 liter per 
sekund och meter åbredd, baserat på vattendragets bredaste punkt 
från uttagsstället och nedströms 

Länsstyrelsen gör bedömningen att det generellt sett är svårt för 
verksamhetsutövare att förlita sig på de utpekade kategori A vattendragen som 
resurs för vattenuttag. Dessa vattendrag har oftast för låga vattenflöden under 
sommaren för att klara uttag av vatten. 

Riktlinjerna kommer vid Länsstyrelsens tillsyn att tillämpas på alla icke 
tillståndsgivna vattenuttag i rinnande vatten. Verksamhetsutövare som anser att 
det finns utrymme för större vattenuttag än Länsstyrelsen anger har alltid en 
möjlighet att ansöka om tillstånd från Miljödomstolen för vattenuttaget eller att ta 
fram en beredskapsplan för vattenuttag för ett specifikt vattendrag. En 
beredskapsplan måste baseras på biologiska och hydrologiska undersökningar 
som visar på vilket flöde som måste rinna i vattendraget för att upprätthålla de 
biologiska värdena. 

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsöverdirektör Björn 
Risinger, beslutande, avdelningschef Elisabeth Hellmo, miljöavdelningen, 
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avdelningschef Per Almström, förvaltningsavdelningen, sektionschef Kristian 
W ennberg, vattensektionen, miljöavdelningen, länsassessor Leif Nyberin, 
förvaltningsavdelningen, vattenhandläggare Jan Grosen, föredragande, 
miljöavdelningen. 

Björn Risinger 
Jan Grosen 

Bilaga: 

PM: Bakgrund till och tillämpning av riktlinjerna för vattenuttag för bevattning m.m. i Skåne län 

Kopia för kännedom till: 

Naturvårdsverket 

Jordbruksverket 

Vägverket 

SGU 

Länsstyrelserna i Hallands län 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

LRF Skåne 

Hushållningssällskapet Skåne 

Miljöavdelningen (EH, KW, KHT, MLE, PD, WO, KF, ME, VL, LC, JW, AK, PJ, CJ) 

Landsbygdsavdelningen (KH, AG, PM, MG) 

Rättsektionen (LN) 

Akten 
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BÅSTADS 
KOMMUN 
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Teknik & service 

2018-05-08 

1. Parter 

M EDFI NANSI ERI NGSA VT AL 

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansie
ring enligt följande: 

Fastighetsägare: Båstads kommun, 212000-0944, 269 80 BÅSTAD, 
nedan kallad Kommunen 

Arrendator: Båstads GIF, 839400-2797, Örebäcksvallen, 
269 31 BÅSTAD, nedan kallad Föreningen 

2. Syfte och bakgrund Syftet med detta avtal är att reglera Föreningens medfinansiering för 
anläggande av friidrottsanläggning på fastigheten Riddarsporren 9 i 
Båstad. 

3. Finansiering 

Föreningen blev 2015 beviljade 1 miljon kronor av stiftelsen Gripen 
för att kunna bidra till att en ny friidrottsanläggning skulle anläggas. 
En förutsättning för gåvan från stiftelsen till Föreningen var att 
Kommunen först fattade en avsiktsförklaring om att uppföra friid
rottsanläggningen och sedermera beslut om genomförande. 

Den ursprungliga tidsplanen för friidrottsanläggningens färdigstäl
lande var satt till september 2017 men på grund av den rikliga ne
derbörden hösten 2017 kunde inte utsatt tidplan hållas. Anlägg
ningsarbetet är nu i slutfasen och anläggningen förväntas stå klar juni 
2018. 
Initialt var avsikten att "endast" uppföra en komplett friidrottsan
läggning inkl. belysning med bollplan i mitten. Då det funnits ekono
miskt utrymme har Föreningen och Kommunen, i nära sammarbete 
valt att komplettera anläggningen med läktare, förråd och bro vilket 
också förlängt anläggningstiden. 

Avtalet avser att reglera medfinansiering från Föreningens sida till 
friidrottsanläggningen. Avtalet ersätter i ingen del överenskommelse 
om arrende mellan parterna. 

Kostnaden för att anlägga en friidrottsanläggning beräknas uppgå till 
ca 19,3 miljoner kr och finansieringen fördelas enligt nedan: 

Kommunen finansierar 18,3 miljoner kr och Föreningen finansierar 
1 miljon kr. 

180509\ t:\tek\ mark\arrende 2013-2018\båstad pärm 1 \örebäcksvallen 2 anläggningsarrende dnr 130_12\medfinansieringsavtal båstads kommun och båstads gif.doc\ sg 

155



4. Betalning 

5. Tvist 

6. Övrigt 
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Föreningens kostnad för uppförandet av friidrottsanläggningen be
gränsas till 1 miljon kr oavsett anläggningens slutliga investerings
kostnad. 

Betalning sker i samband med avtalets ingående. Kommunen skickar 
en faktura till Föreningen för den del som Föreningen ska finansiera. 
Betalas inte fakturan utgår ränta enligt räntelagen. 

Tvist avseende tillämpning eller torkning av detta avtal ska avgöras 
av allmän domstol enligt svensk lag. 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och under
tecknas av båda parter för att vara giltiga. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2018 -

För Båstads kommun 

Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordförande 

Båstad 2018 -

För Båstads Gif 

Johan Zetterberg 
Ordförande 

Båstad 2018 -

För Båstads kommun 

Jan Bernhardsson 
Tf. kommundirektör 

180509180\sg 
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[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Teknik & service 

Datum 
2018-05-09 

Handläggare 

Sven-Inge Granlund 

Vårt dnr 
KS 0001206/10-350 

Båstads Gif 
Öre bäcksvall en 

269 36 BÅSTAD 

1 (1) 

Överenskommelse om uppsägning av anläggningsarrende 

Parter: 
Båstads kommun, 212000-0944 
Båstads Gif, 839400-2797 

Befintligt avtal om anläggningsarrende, undertecknat av parterna 2012-01-27, avseende 
fastigheten Riddarsporren 9 och del av fastigheten Nejlikan 2 sägs upp för upphörande. 

Skäl för uppsägningen är att ett nytt avtal om anläggningsarrende behöver upprättas mel
lan parterna. Behov av nytt avtal om anläggningsarrende är påkallat eftersom det på fastig
heterna har uppförts andra och nya idrottsanläggningar som befintligt anläggningsarrende 
inte reglerar. I samband med undertecknande av denna uppsägning ska parterna ingå nytt 
avtal om anläggningsarrende för Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2. 

För Båstads kommun 
2018-

Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordf. 

För Båstads GIF 
2018-

Johan Zetterberg 
Styrelsens ordf. 

Jan Bernhardsson 
Tf. Kommundirektör 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-03-06. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000266/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Köpekontrakt för del av Vistorp 7: 111, Förslöv 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekon
trakt mellan Båstads kommun och Bjäre Biovärme AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Bolaget Bjäre Biovärme AB kontaktade Båstads kommun i syfte att förvärva en verksamhets
tomt belägen i Vistorps verksamhetsområde, Förslöv. Båstads kommun har upprättat ett för
slag till köpehandling för överlåtelsen som omfattar 4 000 kvm av fastigheten Båstad Vistorp 
7:111, till en köpeskilling om 544 000 kronor. Bjäre Biovärme AB förvärvar markområdet un
der villkor att de söker och erhåller bygglov, vilket återges i avtalets § 7 och tidsätts i avtalets § 
6. Under förutsättning att angivet krav på bygglov följs och ersättning erläggs på tillträdesda
gen ska Båstads kommun söka om fastighets bildning 

Bakgrund 
Bolaget Bjäre Biovärme AB har under tid undersökt möjligheterna att etablera sig i Förslöv för 
att bedriva sin verksamhet, att tillverka och distribuera fjärrvärme till kunder i närområdet. 
Teknik och service har därför föreslagit bolaget en tomt om 4000 kvadratmeter i Vistorps 
verksamhetsområde som lämpar sig väl för verksamheten och erbjuder närhet till bolagets 
kunder. Bjäre Biovärme AB har mottagit förslag till köpeavtal och undertecknat detsamma. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Teknik och service anser att en försäljning av aktuellt markområde till bolaget bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling. Produktionen av värme härrör från förnyelsebar källa och distri
butionen sker primärt till kunder i närområdet som ges möjligheten att välja en miljösmart 
uppvärmning. 

Verksamhet 
Båstads kommun har sålt merparten av den mark i Förslöv som är planlagd för ändamålet 
verksamheter. I Vistorpsområdet kvarstår ca 5 300 kvadratmer tillgänglig tomtmark jämte den 
fastighet som är upplåten till Lindab genom arrende. 

Ekonomi 
Försäljningen genererar en intäkt till kommunen om 544 000 kronor, vilket motsvarar ett 
värde om 136 kr/kvm tomtmark. Intäkten beräknas komma kommunen tillhanda kvartal 4 
2018. Bolaget erlägger anslutningsavgift för VA i anslutning till byggnation. 
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Beslutet ska expedieras till: 
Bjäre Biovärme AB och enheten för samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till köpeavtal, översiktskarta 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med berörda förvaltningar 
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, il~, BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

2018-04-26 

MN§55 Dnr MN 000035/2018 - 800 

Yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende 
fjärrvärmeverk på fastigheten Vistorp 7:111 

Myndighetsnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott: · 

13av14 

Myndighetsnämnden bedömer att planerad fjärrvärmeanläggning inte kommer 
att ha någon negativ påverkan på människors hälsa, så länge ett skyddsavstånd 
vidhålls på 200 meter till närmsta bostads bebyggelse samt under förutsättning 
att verksamheten drivs och sköts på ett miljömässigt godtagbart sätt. Detta 
medför att framtida bostads bebyggelse begränsas i området närmast 
anläggningen. 

Kjell Stridh (BP), Ingrid Nygren (L), Claes Sundin (M), Haakon Böcker (BP) och 
Göran Klang (S): Bifall till förslaget till yttrande i tjänsteskrivelsen. 

Rune Andersson (C) och Karin Schmidt (BP): Följande yttrande ska lämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott: En alternativ placering av fjärrvärmeverket 
efterfrågas. Den låga placeringen är ej lämplig, och till förfång för framtida 
bebyggelse, med tanke på vindar och luktproblem för boende. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att 
förslaget till yttrande i tjänsteskrivelsen bifallits. 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 mars 2018 att remittera 
ärendet, Köpekontrakt för del av Vistorp 7:111 i Förslöv (Dnr KS 000266/2018 
- 200, KS § 55) till myndighetsnämnden för yttrande över eventuella 
miljöstörningar utifrån framtida bebyggelse till myndighetsnämnden. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson daterad den 17 april 2018. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes si~naturer Utdra~sbestvrkande 

0 <jJ< 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-17 

Handläggare: Tina Eriksson 

Dnr: M2018-484 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende fjärrvärme
verk på fastigheten Vistorp 7:111 

Förslag till yttrande 
Myndighetsnämnden lämnar följande yttrande: 

1 (2) 

Myndighetsnämnden bedömer att planerad fjärrvärmeanläggning inte kommer att ha någon 
negativ påverkan på människors hälsa, så länge ett skyddsavstånd vidhålls på 200 meter till 
närmsta bostadsbebyggelse samt under förutsättning att verksamheten drivs och sköts på ett 
miljömässigt godtagbart sätt. Detta medför att framtida bostadsbebyggelse begränsas i områ
det närmast anläggningen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 mars 2018 att remitera ärendet, Köpekon
trakt för del av Vistorp 7:111 i Förslöv (Dnr KS 000266/2018 - 200, KS § 55) för yttrande över 
eventuella miljöstörningar utifrån framtida bebyggelse till myndighetsnämnden. 

Myndighetsnämndens bedömning 
Myndighetsnämndens yttrande grundar sig på nedanstående bedömning. 

Störningar och olägenheter från fjärrvärmeanläggningar härstammar främst från buller samt 
lukt- och röknedslag vilket medför att bebyggelse närmast anläggningen bör begränsas. 

Lukt- och räknedslag 
Utsläpp till luft från förbränningsanläggningar beror på en kombination av bränsle, förbrän
ningsteknik och reningsåtgärder. Förekomsten av vissa ämnen i förbränningsgaserna, som 
exempelvis koldioxid, svaveloxid, stoft och tungmetaller är direkt beroende av bränslets sam
mansättning och egenskaper, medan halten av t.ex. kolmonoxid även i hög grad beror på för
brännings betingelserna. Utsläpp till luft kan minskas genom processtekniska (förbrännings
tekniska) eller reningstekniska åtgärder samt genom val av bränsle. 

Enligt anmälan kommer träflis från rent återvinningsflis samt GROT (grenar och träd) använ
das som biobränsle. Rökgaserna från biobränslet innehåller vanligen kväveoxider, svaveloxid, 
stoft och koldioxid samt koloxid vid ofullständig förbränning. I den planerade anläggningen 
kommer rökgaserna passera en multicyklon för avskiljning av flygaska (stoft) som en renings
åtgärd innan rökgaserna leds ut via en stålskorsten. I Cyklonen separeras partiklarna från rök
gaserna med hjälp av centrifugalkraft. Partiklarna faller ner i cyklonens nedre koniska del och 
matas ut till en container. Multicyklonaggregat används vanligen som reningssteg i små an
läggningar. 

Enligt anmälan kommer skorstenen vara minst 17 meter hög. Höjden på skorstenen har base
rats på Naturvårdsverkets allmänna råd (AR 90:3), "Skorstenshöjd Beräkningsmetod", 

För att människors hälsa och miljön inte ska påverkas negativt ska utsläppshalterna i rökgasen 
från verksamheten ligga inom de värden som anges i aktuell lagstiftning. Verksamheten ska 
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vidare ha ett egenkontro11program där bl.a. resultatet av provtagning av rökgaserna ska redo
visas. 

Buller 
Det huvudsakliga bullret från fjärrvärmeanläggningar kommer från transporter och hantering 
av fasta bränslen. Lågfrekvent buller från filter och skorsten m.m. kan förekomma. 

Transporterna kommer att utgöras av biobränsletransporter till värmeverket samt ett 
mindre antal asktransporter från värmeverket. Verksamheten beräknar 2-3 transporter per 
vecka med biobränsle vid maximal drift. 

Då inga bostäder finns i nära anslutning till anläggningen samt då transporter kommer att ske 
dagtid i begränsad omfattning bedömer myndighetsnämnden att buller inte kommer att orsaka 
någon olägenhet i dess nuvarande omfattning. 

Befintlig och framtida planerad bebyggelse 
Byggnader för bostadsändamål finns cirka 430 meter nordväst och nordost om den planerade 
anläggningen. Enligt kommunens översiktsplan finns planerad mark för bostadsändamål 180 
meter från den planerade anläggningen. Enligt Boverkets allmänna råd "Bättre plats för arbete" 
uppgår skyddsavståndet för aktuell anläggningsstorlek till cirka 200 meter. Ingen i nuläget 
befintlig eller planerad mark för bostadsändamål bedöms påverkas negativt av anläggningen 
med den föreslagna placeringen och i dess nuvarande sökta omfattning så länge skyddsavstån
det på 200 meter vidhålls och anläggningen sköts på ett miljömässigt godtagbart sätt. Detta 
innebär mindre inskränlmingar i det utpekade planerade bostadsområdet enligt översiktspla
nen då bostäder bör läggas något in på det utpekade området för att klara skyddsavståndet. 

Vidare kommer verksamheten att ingå i miljöavdelningens årliga miljötillsyn och vid brister 
kommer krav att ställas på verksamheten i likhet med övriga verksamheter som nämnden be
driver tillsyn över. 

Samhälls byggnad, miljöavdelningen 

Tina Eriksson 
Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har dä1för ingen underskrift. 
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Köpekontrakt 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (org.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen. 

Köpare: Bjäre Biovärme AB (org.nr 559092-6167), nedan kallad Bolaget. 

1§. Bakgrund 

Bolaget har under en tid utvärderat förutsättningarna för att etablera sig i Förslöv för att där 

bedriva verksamhet som leverantör av fjärrvärme. Efter genomförda marknads

undersökningar har Bolaget funnit möjligt att genomföra etableringen av den avsedda 

verksamheten och har därför hos Kommunen efterhört förutsättningarna för att få förvärva 

verksamhetsmark lämplig för Bolagets värmeproduktion. Värmen kommer i en första etapp 

produceras i en flispanna om ca 950 KW. Kommunen förfogar över planlagd mark inom 

fastigheten Vistorp 7:111 som Bolaget anser vara en lämplig plats utifrån 

produktionsförutsättningar och rimlig närhet till kunder. Fastigheten utgör totalt 9.293 

kvadratmeter och Bolaget vill förvärva ca 4000 kvadratmeter. Av Bilaga 1 framgår 

fastigheten Vistorp 7:111 utbredning och belägenhet. Det avsedda överlåtelseområdet är 

avgränsat med blå begränsningslinje på bilagan. Bolaget planerar att innevarade vår, ca 

mars-april, påbörja utbyggnad av anläggningen. 

2§. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter del av fastigheten Vistorp 7:111, omfattande ca 4000 kvadratmeter, se 

kartskiss Bilaga 1, i det följande kallad Fastigheten. Överlåtelsen sker på de villkor som 

framgår av detta köpekontrakt. 

§3. Köpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten är överenskommen till femhundrafyrtiofyratusen (544.000} 

kronor. I den händelse Fastighetens storlek avviker med mer än 3 % av den i § 2 angivna 
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omfattningen efter genomförd lantmäteriförrättning skall avräkning med 136 kronor per 

kvadratmeter göras mot den överenskomna köpeskillingen. 

§4. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på Tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto som kommunen anvisar. Sedan köpeskillingen erlagts ankommer det på Bolaget att 

ansöka om och bekosta erforderlig fastighetsbildning samt därefter söka, bekosta och ta ut 

lagfart på Fastigheten. 

§5. Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Kommunen. De 

intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Bolaget. 

§6. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum när 

villkoren enligt §7 nedan uppfyllts och vidtagits. Har Bolaget inte uppfyllt villkoren senast 

2018-08-01 är detta avtal till alla delar förfallet varvid parterna skiljs åt och envar bär de 

kostnader som detta köpekontrakt föranlett respektive part. 

§ 7. Villkor för tillträde 

Före tillträdesdagen skall Bolaget ha ansökt om och erhållit bygglov .Av Bilaga 2 framgår 

översiktligt hur Bolaget planerar att nyttja Fastigheten. Bolaget har redovisat att finansiering 

av den första utbyggnadsetappen är löst inom Bolagets koncerntillhörighet. 

§8. Åtgärder på tillträdesdagen 

På tillträdesdagen skall Bolaget betala köpeskillingen i sin helhet enligt §3. Kommunen skall 

till Bolaget utfärda köpebrev avseende Fastigheten baserat på Köpeskillingen. 
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§9. Fastigheten 

Fastigheten ingår i sin helhet i den laga kraftvunna detaljplanen för Vistorp 7:19 m.fl. Bolaget 

är väl insatt i de bestämmelser som detaljplanen reglerar för bebyggelse av Fastigheten även 

innefattande att densamma förutsätts anslutas till en gemensamhetsanläggning. Kommunen 

skall omgående efter det att Bolaget erlagt köpeskillingen ansöka om fastighetsbildning hos 

Lantmäteriet med begäran om att erforderlig fastighetsbildning vidtas i enlighet med Bilaga 

1 så att Fastigheten bildas med den avgränsning som framgår av bilagan. 

Fastighetsbildningsåtgärden skall bekostas av Bolaget. 

Fastigheten överlåtes gravationsfri. 

§10. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpekontrakt skall vara skriftliga och undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 

§11. Överlåtelse 

Bolaget äger ej rätt att överlåta detta köpekontrakt till annan part utan Kommunens 

skriftliga samtycke. 

§12. Tvist 

Eventuell tvist som uppstår i anledning av detta köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän 

domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2018- - Svedala 2018-03-03 

Båstads kommun Bjäre Biovärme AB 

Bo Wendt, KS ordf, Båstads kommun Sven Persson, firmatecknare 

Kristina Geiger, Kommundirektör 
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Nybyggnadskarta eol.KF2010.02-06§220 

Kommunstyrelsen 

Båstads kommun 
Fostlghotsbetecknlng:Vlstorp7:111 

Areal enligt Fastlgholsreglstret: 9293 kvm 

Sökande:Bjlire Biovärme 

Platsbesök:2017-03-01 

Tomtlndelningsplan:-

• 
Gällandedetaljplan:1664 

Planbctccknlngar: 

JK e 0,5 a 3 <©>-
+o.o Awögd höjd 
8m:J Projekterad höjd 
Anmt1rkning11r: 

Kartan upprättad 2017-03-07 av; SS 

D.nr.: B 2017-000207 

Lugakmft; 2015-06-12 

-0.0-Avslånd mellan grllnotör 
(-0.0.)Avrotånden!lgtförrtlttningukt 

Vattenledning med aVGtängnlngoventll och 1mrv!n 

Spillvattenlednlng modtl!lsynsbrunn 

DagvOJttonlcdnlng med tll!synsbrunn 

Ungefärligt vattentryck l förbindelsopunkton tlr .. § ..... bar 

Förbindelsepunkt Vottengångens höjd 
Fötblndolsepunkt 

Vatten V 

Spl!lvatten S +33,10 m 

Dagvatten 

Motcrlalochdlamcter 
lförblndeloopunkt 

PE63 

PP160 

DoD:11111nvl9nln111u11rbarllkn11dohöjdorachlllgon,ab1111rv11r11111tdok11n11~k11frAnbofinlllgtlllgo, 

Anmärkning VA: 

D VA-uppg. granskado av NSVA (Nordvtlstra Sktmes Vatten och Avlopp AB) 
Vid frågor om VA kontakta NSVA, www.nsva.se all 010-490 9700, 

FöreslagenFG-höjdpå nya byggnader: 

ANM: Kartunderliiget får ej förlindras, 
Redovisningen av grönsor och rtlttlgheter är !nio juridiskt blndondo. 
Ul:llaknlng och lltgeskontroll kon tlllhnndohallos ov Samhtlllsbyggm1d 0431-nooo. 
Belecknlngsstandard Koordinatsystem plan Koordinatsystem höjd Skala 
HMK-Ka SWEREF 9913 30 RH 2000 1:500 I A2 

Plats för ark!toktsJprojektörs signatur, datum och ev, revidering 

0 Jag intygar härmed all ll!lhandahå!let underlag ej ! något aweende har fötändral5. 

11 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2018-05-03. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000436/2018 – 200 
 
 

Markavtal för Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till markavtal.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att det allt oftare uppkommer konflikter mellan kommunal samhällsplane-
ring och rättigheter kopplade till ledningar bör Båstads kommun reglera under vilka förutsätt-
ningar ledningsägare får anlägga och bibehålla ledningar i kommunal mark.   
 
Teknik och service har med utgångspunkt i SKLs mall arbetat fram ett förslag till markavtal 
som Båstads kommun kan använda vid alla framtida förfrågningar från ledningsägare, men 
även för att reglera villkoren kring de ledningar som redan lagts i kommunens mark.  
 
Förslag till markavtal omfattar alla ledningar i ”allmän plats” ägd av kommunen. Markavtalet 
omfattar således inte ledningar på mark som inte är planlagd, ledningar som förlagts på ”kvar-
tersmark” eller på mark som inte tillhör kommunen. Dock kan särskild överenskommelse träf-
fas om att tillämpa avtalet även på sådan mark där kommunen är fastighetsägare. 
 
Markavtalet syftar till att skapa en förutsägbarhet som båda parter har vinning av och som 
främjar informationsutbyte.  Markavtalet skapar tydlighet kring ansvars och kostnadsfördel-
ning men binder också ledningsägare som ingått avtalet att inte söka ledningsrätt. Ledningsrät-
ten är en stark rättighet som i många fall komplicerar kommunens planarbete och tvingar 
kommunen att stå alla kostnader för att få ledningen flyttad. 
 
Förevarande förslag till markavtal omfattar framtida ledningsförläggningar, vilket innebär att 
avtalet måste anpassas något i de fall det ska omfatta befintliga ledningar. Anpassningarna görs 
i de delar som rör ersättningsnivå och kostnadsansvaret vid ledningsflytt. Ledningsägaren 
måste således också i det senare scenariot även redovisa när ledningen anlades för att § 11 
(bestämmelse om kostnadsfördelning) ska vara tillämplig.  
 

Bakgrund 
Båstads kommun växer, nya områden planläggs och förutsättningarna för andra ändras genom 
planändringar. Ledningsdragning i landets tätorter sker normalt i gatumark och annan allmän 
platsmark. Det är i de flesta fall önskvärt och ändamålsenligt att använda dessa utrymmen för 
ledningsändamål. Ledningarna tjänar regelmässigt ett allmänt ändamål vars tillgodoseende för 
kommunen själv utgör ett viktigt intresse. Utvecklingen mot fler ledningsägare har inneburit 
att konkurrensen om utrymmet har ökat. 
 
Det finns många samhällsnyttiga funktioner som distribueras genom ledningsnät och ägs av 
extern part. I många fall uppstår frågan om ekonomisk kompensation när kommunen ändrar 
markplaneringen och ledningarna måste flyttas för att frigöra byggrätt mm. Ibland löser par-
terna det genom att dela upp kostnaderna men i många fall får kommunen stå hela kostnaden. 
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Risken för förändringar är känt för alla parter och ett markavtal efterfrågas av företagen som 
har ledningar i Båstads kommun för att få en tydlighet i hur konfliksituationer ska hanteras.    
 
Andra syften med bifogat avtal är att skapa förutsättningar för effektivt markutnyttjande, sam-
ordnade gräv- och anläggningsarbeten samt god planering. 
 
Förslag till avtal ersätter alla tidigare avtal och andra överenskommelser avseende ledningsä-
garens ledningar i kommunens allmänna platsmark samt i annan kommunen tillhörig mark när 
särskild överenskommelse träffats om att tillämpa avtalet på sådan mark 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att använda upprättat förslag till markavtal kommer förutsättningarna för samtliga 
ledningsägare bli tydliga och risken för att nya ledningsrätter skapas och försvårar planlägg-
ning av kommunal mark blir mindre.  Kommunikationen parter emellan kommer bli tätare i 
och med de avstämningar som nämns i avtalet vilket borde resultera i bättre möjligheter att 
lägga en långsiktig planering.  
 
Verksamhet 
Markavtalet får vissa konsekvenser för verksamheten i form av tidsåtgång. Initialt ska 
befintliga ledningar kartläggas och avtal tecknas med ledningsägarna. Sedan följer det löpande 
arbetet som omfattar  samråd och upprättande av nya avtal. Dock bör en strukturerad 
hantering spara tid för kommunen, då vi kan förekomma situationer som annars möste lösas 
akut.  
 
Ekonomi 
Att använda ett markavtal har ekonomiska fördelar för kommunen. Dels får ledningsägaren 
som vill lägga ner ledning i kommunal mark betala för rättigheten per löpmeter ledning och 
dels sprids den ekonomiska risken för ledningsflytt på parterna över tid.  
 
Ersättningen till kommunen ska täcka de kostnader och olägenheter som uppstår för kommu-
nen pga. att ledningsägaren har sina ledningar och tillbehör i kommunens mark. Häri inklude-
ras administrativa merkostnader, ökade framtida drifts- och underhållskostnader samt ökade 
kostnader för hänsynstagande vid framtida användning av marken. Eftersom ledningsägaren 
själv bekostar ev. flyttning av ledningarna efter att viss tid förflutit och kommunen ska bära 
risken för flyttningar dessförinnan, ska ersättningen inte inkludera framtida flyttkostnader för 
kommunen. Kostnader som har direkt samband med själva grävningen (t.ex. ev. avgift för ad-
ministration av grävningstillstånd och återställningskostnader) omfattas inte av ersättningen 
utan regleras separat i samband med grävningen. 
 
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
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3 (3) 

 

 
Beslutet ska expedieras till: 
E.ON, Bjäre Kraft, Skanova, Södra Hallands kraft, NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till markavtal 
 
 
 

172



Mellan Båstads kommun (kommunen) arg nr 212000-0944 och 
xxxxxxxxx(ledningsägaren), arg nr 000000-0000, har denna dag träffats följande 

MARKAVTAL 

Bakgrund och förutsättningar 

Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

Ledningsdragning i landets tätorter sker normalt i gatumark och annan allmän 
platsmark. Det är i de flesta fall önskvärt och ändamålsenligt att använda dessa 
utrymmen för ledningsändamål. Ledningarna tjänar regelmässigt ett allmänt ändamål 
vars tillgodoseende för kommunen själv utgör ett viktigt intresse. Utvecklingen mot fler 
ledningsägare har inneburit att konkurrensen om utrymmet har ökat. Flera olika 
ledningsägare har även medfört ett behov av samordning mellan olika ledningsägares 
och mellan ledningsägares och kommunens arbeten. Ett av syftena med detta avtal är 
att skapa förutsättningar för effektivt markutnyttjande, samordnade gräv- och 
anläggningsarbeten samt god planering. 

Förekomsten av ledningar i kommunens mark medför besvär och arbete för kommunen 
men innebär även nytta för kommunen. En bärande princip i detta avtal är att varje 
verksamhet ska bära de kostnader som verksamheten ger upphov till men även att de 
besparingar som samordningen kan ge upphov till ska fördelas mellan ledningsägarna 
och kommunen. 

Eftersom alla tätorter förändras är det inte ovanligt att det förr eller senare uppkommer 
behov att flytta en ledning. Avtalet innebär en absolut rätt för kommunen att få till 
stånd nödvändiga flyttningar. Kostnaderna för flyttning ska dock fördelas mellan 
parterna med beaktande av vilken typ av ledning det rör sig om och hur länge ledningen 

legat på platsen. 

Ersättningen till kommunen ska täcka de kostnader och olägenheter som uppstår för 
kommunen pga. att ledningsägaren har sina ledningar och tillbehör i kommunens mark. 
Häri inkluderas administrativa merkostnader, ökade framtida drifts- och 
underhållskostnader samt ökade kostnader för hänsynstagande vid framtida användning 
av marken. Eftersom ledningsägaren själv bekostar ev. flyttning av ledningarna efter att 

viss tid förflutit och kommunen ska bä ra risken för flyttningar dessförinnan, ska 
ersättningen inte inkludera framtida flyttkostnader för kommunen. Kostnader som har 
direkt samband med själva grävningen (t.ex. ev. avgift för administration av 
grävningstillstånd och återställningskostnader) omfattas inte av ersättningen utan 

regleras separat i samband med grävningen. 

Detta avtal ersätter alla tidigare avtal och andra överenskommelser avseende 
ledningsägarens ledningar i kommunens allmänna platsmark samt i annan kommunen 

Detta är ett utkast (version 2.0) till nytt markavtal för ledningar i kommunal allmän platsmark. Utkastet är framtaget av 
Förbundsjuristem a Per Henningsson och Gemmnd Persson, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Stockholm 2010-1 0-10. 173



tillhörig mark när särskild överenskommelse träffats om att tillämpa avtalet på sådan 
mark. 

Avtalet innehåller inga definitioner. Termer och begrepp som används i avtalet ska ha 
den innebörd som följer av bransch praxis och relevant lagstiftning. 

§1. Avtalets tillämpningsområde 
Detta avtal omfattar upplåtelse för ledningsändamål. Kommunen ska medverka till att 
upplåta kommunens mark för ledningsändamål på de villkor som följer av avtalet. 

Upplåtelsen avser utrymme i allmän platsmark där Båstads kommun är markägare för 
bibehållande av befintliga samt anläggande och bibehållande av nya ledningar av 
följande slag: 

Teleledningar, fiber och tomrör (kanalisation) 

Elledningar och tomrör (kanalisation) 

Gasledningar 

Vatten-, avlopps- och dagvattenledningar 

Avtalet omfattar även sådan upplåtelse till ledningsägaren i annan kommunen tillhörig 
mark när särskild överenskommelse träffats om detta. 

Med teleledningar avses i detta avtal alla kablar och ledningar genom vilka överförs 
signaler för ljud, text, bild, data eller information i övrigt. 

Upplåtelsen avser även utrymme som är nödvändigt för att anlägga och bibehålla 
tillbehör till ledning samt rätt att disponera det utrymme som behövs för att utföra 
anläggnings- och underhållsarbeten. 

Den exakta sträckningen av ledningar och placeringen av tillbehör ska godkännas av 
kommunen och bestäms i grävningstillstånd. 

Ledningsägarens rätt enligt detta avtal utgör inget hinder för kommunen eller annan 
anläggningsägare att disponera marken eller utföra arbete i eller på marken. 

§2. Grävningstillstånd 
Grävningsarbeten eller arbeten som på annat sätt innebär ingrepp i kommunens mark 
kräver särskilt tillstånd (Grävningstillstånd) av kommunen. 
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Regler och rutiner för tillståndsgivning framgår av kommunens vid varje tid gällande 
anvisningar Innan kommunen ändrar sina anvisningar ska samråd ske med 
ledningsägaren. 

Kommunen tar för närvarande inte ut någon avgift för att täcka kommunens kostnader 
för hantering av grävningstillstånd. Om kommunen beslutar om att avgift skall införas är 
ledningsägaren skyldig att betala avgift enligt av kommunen fastställd taxa. 

Akuta reparationsarbeten får utföras utan tillstånd. Sådana arbeten ska snarast anmälas 
till kommunen. 

§3. Övriga tillstånd 
Användning av offentlig plats fört.ex. upplag eller uppställning av bodar och containers 
kan kräva tillstånd av polismyndigheten enligt 3 kap 1 § ordningslagen. Det ankommer 
på ledningsägaren att i förekommande fall inhämta sådant tillstånd. För användningen 
uttas särskild avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. 

Det ankommer på ledningsägaren att iaktta gällande lagar och föreskrifter och att 
inhämta och vidmakthålla eventuellt erforderliga tillstånd för åtgärderna och att göra 
eventuellt erforderliga anmälningar. 

§4. Anmälan 
Ledningsägaren ska senast den 30 november varje år, lämna uppgifter om arbeten som 
planeras under det kommande året. Uppgifterna ska lämnas till Båstads kommun, 
verksamhetsområde Teknik service. Tillkommer arbeten ska anmälan göras i god tid 
innan arbetenas utförande. 

Kommunen ska senast den 30 november varje år, offentliggöra uppgifter om lednings
eller gatuarbeten som planeras under det kommande året samt om förestående 
detaljplanearbete. Uppgifterna ska även lämnas till ledningsägaren. Tillkommer arbeten 
ska ledningsägaren underrättas i god tid innan arbetenas utförande. 

Parterna förbinder sig att om möjligt använda den nationella portalen för 
ledningsanvisning (www.ledningskollen.se) för att anmäla vilka arbeten som planeras. 
Sådan anmälan ska göras i god tid innan arbetenas utförande. 

§5. Samordning och samförläggning 
Parterna ska tillvarata möjligheterna att samordna lednings- och vägarbeten i syfte att 
minimera kostnader och olägenheter Parterna ska årligen, eller med det mellanrum 
som annars överenskommes, träffas för att planera och utvärdera samordningen av 
gatu- och ledningsarbeten tillsammans med övriga i kommunen verksamma 
ledningsägare. Kommunen ansvarar för att sammankalla mötet. 
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Part ska, i samband med egna arbeten, bereda andra parten möjlighet att samtidigt 
förlägga ledning och/eller kanalisation eller utföra andra arbeten på sina anläggningar. 
De praktiska detaljerna kring arbetet ska överenskommas vid varje enskilt tillfälle. 
Utnyttjar part sin rätt att samförlägga/samordna arbetena, ska de kostnadsbesparingar 
som därigenom uppstår fördelas mellan parterna efter vad som är skäligt. 

Ledningsägaren är skyldigt att på kommunens begäran och när inga väsentliga hinder 
möter, samförlägga planerade ledningar med annan ledningsägares planerade ledningar 
eller kanalisation och därvid medverka till att gemensamma anläggningskostnader 
fördelas efter vad som är skäligt. 

Parterna förbinder sig att om möjligt använda den nationella portalen för 
ledningsanvisning (www.ledningskollen.se) för att åstadkomma samordning och 
möjliggöra samförläggning. 

§6. Kartor och redovisning av ledningar 
Part ska på begäran av den andra parten utan ersättning tillhandahålla de kartor 
avseende sina ledningar och andra anläggningar som parten innehar och som den andra 
parten behöver för att planera och utföra egna arbeten. 

Ledningsägarens nyttjande av kommunens kartor och stomnät för projektering, 
byggande och dokumentation av ledningar och tillbehör ska regleras i separat geodata
avtal. 

Ledningsägaren ska svara för inmätning av nyanlagda ledningars verkliga läge och ska 
kunna redovisa dessa uppgifter digitalt i av kommunen använt koordinatsystem. 

§7. Kabelvisning 
Vid parts arbete ska den andra parten senast fyra arbetsdagar efter anmaning 
kostnadsfritt på marken visa de egna ledningarnas lägen eller tillhandahålla denna 
information i form av utdrag ur kartor. Parterna ska därvid beakta möjligheten att nyttja 
digitalt material. 

Parterna ska komma överens om hur kabelvisning ska hanteras vid akuta arbeten. 

§8. Arbetets bedrivande 
Ledningsägarens arbeten ska utföras skyndsamt och så att olägenheter för kommunen, 
andra anläggningsägare och allmänheten minimeras. 

Ledningsägarens arbeten ska i övrigt ske i enlighet med kommunens vid varje tid 
gällande anvisningar och i enlighet med vad som föreskrivits i grävningstillståndet. För 
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närvarande gäller bilaga 1, Anvisningar för grävning i allmän mark. Innan kommunen 
ändrar sina anvisningar ska samråd ske med ledningsägaren. 

§9. Återställning 

Återställning ske i enlighet med kommunens vid varje tid gällande anvisningar och 
i enlighet med vad som föreskrivits i grävningstillståndet. För närvarande gäller 
bilaga 1, Anvisningar för grävning i allmän mark. Återställningen ska utföras vid 
lämpligt tillfälle i så nära anslutning till grävningsarbetet som möjligt. 

Ledningsägaren svarar för och bekostar avhjälpande av sprickor, sättningar och 
andra brister som framträder under garantitid enligt AMA/ AB04 räknat på dagen 
för godkänd slutbesiktning. 

Om arbetena inte bedrivs med skyndsamhet eller enligt de anvisningar som gäller 
har kommunen rätt att utföra återställning av arbetsområdet till ett skick likvärdigt 
med det området hade innan arbetet påbörjades på ledningsägarens bekostnad. 
Ersättning för kommunens arbete ska baseras på kommunens självkostnader och 
debiteras efter utfört arbete. 

Om ledningsägaren schaktar i belagd yta inom tre år efter att ytan är belagd ska 
ledningsägaren till kommunen utge en ersättning motsvarande kostnaden för 
beläggning av hela ytans bredd (gatubredden) alternativt utför ledningsägaren 
beläggning av hela ytans bredd enligt kommunens gällande anvisningar. Vid krav 
på schakt senare än tre år efter att ytan är belagd gäller återställning enligt första 
stycket §9 ovan. Vid schaktning i gång och cykelväg samt trottoar ska alltid hela 
bredden asfalteras vid återställning. 

§10. Beslut om flyttning av befintlig anläggning 
I god tid innan planläggning, planändring eller annan liknande ändring eller utveckling 
eller omdaning av markanvändningen ska parterna samråda med varandra. Samrådet 
syftar bl.a. till att undvika flyttning eller ändring av anläggningar. Kommunen avgör dock 
slutligen om ledningsägarens anläggningar kan ligga kvar eller inte. 

§11. Fördelning av kostnader vid flyttning av befintlig anläggning 
Blir det ändå nödvändigt att flytta eller ändra en anläggning som tillhör den andra 
parten ska den part som begärt åtgärden ersätta de kostnader som uppkommer för den 
andra parten om inte annat följer nedan 

Flyttning av ledningar för elektronisk kommunikation: 
Har mer än tre men mindre än fem år förflutit från det att kommunen godtagit 
ledningsägarens anläggningsåtgärd till dess att kommunen begär att anläggningen 
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flyttas/ändras betalar parterna hälften var av kostnaden. Har mer än fem år förflutit 
betalar ledningsägaren hela kostnaden. 

Flyttning av elektriska starkströmsledningar: 
Har mer än tio men mindre än femton år förflutit från det att kommunen godtagit· 
ledningsägarens anläggningsåtgärd till dess att kommunen begär att anläggningen 
flyttas/ändras betalar parterna hälften var av kostnaden. Har mer än femton år förflutit 
betalar ledningsägaren hela kostnaden. 

Flyttning av gas- och fjärrvärmeledningar: 
Har mer än femton men mindre än tjugo år förflutit från det att kommunen godtagit 
ledningsägarens anläggningsåtgärd till dess att kommunen begär att anläggningen 
flyttas/ändras betalar parterna hälften var av kostnaden. Har mer än tjugo år förflutit 
betalar ledningsägaren hela kostnaden. 

Flyttning av vatten-, avlopps- och dagvattenledningar: 
Har mer än femton men mindre än tjugo år förflutit från det att kommunen godtagit 
ledningsägarens anläggningsåtgärd till dess att kommunen begär att anläggningen 
flyttas/ändras betalar parterna hälften var av kostnaden. Har mer än tjugo år förflutit 
betalar ledningsägaren hela kostnaden. 

§12. Ersättning 
Ledningsägaren ska betala en årlig ersättning för det besvär och arbete som upplåtelsen 
åsamkar kommunen. Ersättningen beräknas utifrån ianspråktaget utrymme och utgör 2 
kr per längdmeter ledning oberoende av antalet kablar och rör inom det upplåtna 
området. 

För utrymme i kommunens kanalisation utgör ersättningen 15 kronor per längdmeter 
ianspråkstagen kanalisation och år oberoende av antalet kablar inom utrymmet. 

Ersättningen är anpassad till konsumentprisindex för oktober månad år 2014 (bastalet). 
Ersättningen ska årligen per den 1 januari justeras med det procenttal varmed indextalet 
föregående oktobermånad har förändrats i förhållande till bastalet. 

Ersättningen beräknas per kalenderår och betalas årligen i efterskott inom 30 dagar 
efter fakturering. Fakturering ska ske senast den 30 juni varje år. 

§13. Skadestånd 
Part ansvarar enbart för direkta skador som orsakas genom försummelse av honom, 
hans anställda eller av anlitade uppdragstagare. 
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Kommunen är i inget fall ersättningsskyldig för skada som orsakats av markens 
beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje mans eller allmänhetens utnyttjande av 
markområdet eller liknande omständigheter. 

§14. Arbeten som berör ledningsägarens anläggningar 
Ger kommunen tillstånd till tredje man att utföra arbete som medför risk för skada på 
ledningsägarens anläggningar enligt detta avtal, ska kommunen tillse att ledningsägaren 
kontaktas innan arbetet påbörjas. Kommunen ska kräva att sådana arbeten utförs i 
enlighet med kommunens anvisningar enl. § 8. 

Motsvarande gäller när kommunen ska utföra egna arbeten som medför risk för skada 
på ledningsägarens anläggningar enligt detta avtal. 

Parterna förbinder sig att om möjligt själv använda och hänvisa tredje man till att 
använda den nationella portalen för ledningsanvisning (www.ledningskollen.se) för att 
ta reda på vilka ledningsägare som berörs av ett arbete och för att kontakta dessa. 

§15. Överlåtelse av mark m.m. 
Avser kommunen att överlåta och/eller genom planändring ändra användningen av ett 
markområde där ledningsägaren har anläggningar med stöd av detta avtal ska 
kommunen samråda med ledningsägaren i syfte att undvika flyttning eller ändring av 
anläggningen. Kommunen avgör dock slutligen om anläggningen kan ligga kvar eller inte. 

Om anläggningen ändå behöver flyttas eller ändras tillämpas§ 11. 

Kan anläggningen ligga kvar i oförändrat läge ska kommunen, när det är lämpligt, 
medverka till att ledningsägaren erhåller ledningsrätt eller motsvarande skydd för den 
del av anläggningen som berörs av överlåtelsen. 

Om det finns risk för att en anläggning som ska ligga kvar utgör fastighetstillbehör till 
kommunens fastighet, ska kommunen även medverka till att det vid förrättning fattas 
beslut om frigörande av fastighetstillbehör enl. 12 a § ledningsrättslagen, avseende den 
del av anläggningen som berörs av en överlåtelse. 

§16. Avtalstid 
Detta avtal gäller i 25 år räknat från och med 20xx-xx-xx. Sägs inte avtalet upp av endera 
part senast 2 år före avtalstidens utgång är avtalet förlängt tills vidare, med 2 års 
uppsägningstid. 

§17. Överlåtelse 
Ledningsägaren får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan 
kommunens medgivande. Ledningsägaren får dock utan kommunens medgivande 
överföra hela avtalet på annat företag inom den koncern eller företagsgrupp av 
motsvarande slag som ledningsägaren tillhör. Kommunen får inte vägra medgivande 
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avseende överlåtelse till företag som övertagit nätkoncessionen för det område som 
omfattas av avtalet. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Ort/datum Ort/datum 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180508\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-05-08. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000467/2018 – 200 
 
 

Exploateringsavtal för Böske 38:1 m.fl 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till exploateringsav-
tal för exploateringsområdet Böske 38:1 m.fl. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Området som är aktuellt för exploatering omfattas av detaljplan för Böske 38:1 m.fl, lagakraft-
vunnen den 18 november 2010. Detaljplanen möjliggör för byggnation av 14 bostäder i form 
av friliggande villor.  
Fastigheten Böske 38:1 förvärvades 2017 av Peter Nidelius som initierade påbörjad exploate-
ringen. Fastighetsbildning har genomförts  och de avstyckade tomterna har överlåtits till den 
juridiska personen Markutveckling Timmergården AB medan resterande mark, utgörande all-
män plats, fortfarande ägs av Peter Nidelius som privatperson.  
Detaljplanen anger att exploateringsavtal ska upprättas innan utbyggnad av området sker, var-
för förslag till exploateringsavtal har upprättats. Exploateringsavtalet säkrar genomförandet av 
detaljplanen, styr upp standarden av gator och grönområden samt ger kommunen rätt att på 
exploatörens bekostnad genomföra planen i det fall exploatören förhindras fullgöra sitt åta-
gande. 
 
 

Bakgrund 
Genomförandet av detaljplanen för Böske 38:1 har dröjt sedan planen antogs 2010. 
Exploateringen bedrivs helt i privat regi och ett exploateringsavtal som säkrar genomförandet 
borde ha upprättats redan innan detaljplanen antogs. Att exploateringen intitierats kom till 
kommunens kännedom genom NSVA som bjudits in till samråd varefter kommun och 
exploatör samrått om fortsatt arbete och upprättade bygghandlingar granskats.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 

Exploateringen kommer resultera i 14 nya bostäder i Samhället Grevie. Generellt leder 
inflyttning till-, och befolkningsökning i Båstads kommun till fortsatt goda förutsättningar för 
kommunen att utvecklas.  
 
 

Ekonomi 
Exploateringen genererar inga kostnader för kommunen annat än för administration, 
kostnader som exploatören enligt avtal ska bekosta. 
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2 (2) 

 

Teknik och Service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Peter Nidelius, Markutveckling Timmergården AB 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till exploateringsavtal 
 
Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med trafikplanerare, projektingenjör samt avdelningen för samhälls-
byggnad.  
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Teknik & service 

1 (4) 

•• 0 •• 

EXPLOATERINGSAVTAL FOR DEL AV BASTAD BOSKE 
38:1 m.fl 

Parter; 
Markutveckling Timmergården AB (559098-4240), i följande text kallad exploatö
ren. 

Peter Nidelius (19510210-3511), Hindbärsvägen 14, 269 35 Båstad, i följande text 
kallad fastighetsägaren. 

Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad, i följande text kallad kommunen. 

§ 1 Syfte och förutsättningar. 

Detta avtal syftar till att styra utbyggnad av exploateringsområdet "Böske 38:1 m.fl" 
som omfattas av detaljplan för "Del av Böske 38:1", lagakraftvunnen den 18 november 
2010. 
Detaljplanen medger bostadsbyggnation i form av friliggande hus på 14 tomter. 
Fastighetsägaren äger fastigheten Böske 38:1 som inom planområdet utgör allmän 
plats. 
Exploatören äger de 14 tomter som avstyckats från fastigheten Böske 38:1 för att säl
jas till husspekulanter. 
Fastighetsägaren upplåter genom detta avtal mark avsedd för allmän plats inom plan
området till exploatören i syfte att möjliggöra iordningställande av de anläggningar 
som anges i avtalets § 4. 

§ 2 Huvudmannaskap 

I samhället Grevie är huvudmannaskapet för allmän plats enskilt och för vatten och 
avloppsanläggningar är kommunen huvudman. Exploateringsområdet ligger inom 
kommunens verksamhetsområde för vattennyttigheter och ska anslutas till det kom
munala ledningsnätet för renvatten, spillvatten och dagvatten. 

Grevie samhälles vägförening är huvudman för allmän plats i Grevie samhälle och ex
ploateringsområdet förutsätts, med stöd av anläggningslagen, kunna anslutas till väg
föreningens genomsamhetsanläggning Grevie ga:2. 
Andelstal för ingående fastigheter kommer att fastställas i lantmäterierförrättning. 
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§ 3 Fastighetsbildning 

Exploatören förbinder sig att ansöka om- och betala för nödvändiga fastighetsbild
ningsåtgärder som omfattar: 

• Avstyckning för att bilda nya fastigheter för bostadsändamål 
• Reglering av gatumark inom exploateringsområdet till kommunens angrän

sande fastighet Båstad Böske 37:1. För gatumarken ska ingen ersättning utgå. 
• Ombildning av Grevie ga:2 för att ansluta iordningställd gatumark och natur

mark till med syfte att säkerställa en ändamålsenlig drift av anläggningarna. 

§ 4 Anläggningsarbeten 

4.1 Exploatören förbinder sig att på egen bekostnad iordningställa de gator och gröny
tor som i enlighet med gällande detaljplan ska byggas ut i området. Exploatören för
binder sig också att på egen bekostnad bygga ut de ren-, dag-, och spillvattenledningar 
och fördröjningsanläggningar som krävs för exploateringen. 
Samtliga anläggningar som ska byggas ut av exploatören specificeras i "teknisk bilaga", 
se bilaga 1. 

4.2 Exploatören förbinder sig att under projektering av anläggningarna, angivna i bi
laga 1, ha täta samråd med kommunens projektingenjör. Inga anläggningsarbeten får 
påbörjas förrän kommunen godkänt bygghandlingarna. Kommunens godkännande be
friar inte exploatören från ansvar för handlingarnas riktighet och friar inte heller ex
ploatören från skyldigheten att söka och erhålla de tillstånd som krävs för att påbörja 
anläggandet, exempelvis bygglov. 

4.3 När anläggningarna har byggts ut ska de besiktigas och när de slutbesiktigats, utan 
anmärkning, ska anläggningarna utan kostnad överlåtas till respektive huvudman. Ga
tumark och naturmark överlåts genom anläggningsförrättning, § 3 p 2, till Grevie ga:2 
och Va-anläggningarna överlåts genom upprättad nöjdförklaring till kommunen. 
Exploatören ska tillsammans med huvudmännen utse besiktningsman. 

Garantitiden på utförda anläggningar ska vara 5 år och under den tiden är exploatören 
ansvarig för avhjälpande av eventuella brister som upptäcks i dem. 

§ 5 Samordning 

Det ankommer på exploatören att ansvara för att samtliga delar av utbyggnaden koor
dineras och att samtliga intressenter involveras i projektering- och byggfas. 

§ 6 Organisation 

Ombud för kommunen vad gäller innehållet i detta avtal är kommunens exploaterings
ingenjör. För frågor anknutna till utförande av allmänna anläggningar kommer pro
jektingenjör från teknik och service jämte Va- ingenjör från NSVA företräda kommu
nen. 
Exploatören företräder sig själv eller genom ombud. 
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§ 7 Kostnadsposter 

7.1 Exploateringsavgift; 
Exploatören ska betala de faktiska kostnader som uppkommer för kommunens med
verkan till följd av exploateringen. Kommunens administrativa kostnader uppskattas 
uppgå till ca 26 000 kronor exklusive moms i den del som avser Va-utbyggnad i områ
det. Kostnaden debiteras exploatören senast 30 dagar efter slutbesiktning av Va
anläggningarna. 

7.2 Anslutningsavgift för VA; 
Exploatören betalar den kostnad som uppstår vid anslutning av utbyggda VA
ledningar till kommunens befintliga nät. Exploatören ska till huvudmannen erlägga 
anläggningsavgift för varje bostadslägenhet samt avgift för en förbindelse- och servis 
som ansluter området till det befintligta VA-nätet enligt gällande VA-taxa. Den totala 
kostnaden uppgår preliminärt, enligt 2018-års taxa, till 423 000 kr exklusive moms. 

7.3 Avgift för el, -fiberanslutning; 
Exploatören erlägger avgift för anslutning av el, -fiber och andra nyttigheter för de nya 
bostadstomterna enligt gällande taxa. 

7.4 Bygglov mm. 
Exploatörer erlägger också de avgifter som är förenade med eventuella tillstånd som 
ska sökas och erhållas som en följd av exploateringen. 

§ 8 Kommunalt genomförande 

Kommunen äger rätt att på exploatörens bekostnad, genom upprättad garantiförbin
delse, bygga ut de anläggningar som omfattas av detta avtal i det fall exploatören inte 
fullgjort sina åtaganden senast två år efter att detta avtal tecknats. 

§ 9 Överlåtelse 

Exploatören äger rätt att överlåta detta avtal till part som kommunen skriftligen god
känner. 

§ 10 Giltighet 

Detta avtal är endast bindande mellan parterna under förutsättning att kommunfull
mäktige godkänt det och att beslutet vinner laga kraft. 
Skulle avtalet inte godkännas av kommunfullmäktige ska eventuella prestationer som 
erlagts återgå och vardera parten står sina kostnader. 

§ 11 Tvist 

Eventuell tvist mellan parterna med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän 
domstol. 
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Avtalet är upprättat i tre stycken likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Båstad 2018- Båstad 2018-

För Markutveckling Timmergården AB För Båstads kommun 

BoWendt 

Jan Bernhardsson 

Båstad 2018-

Fastighetsägare 

Peter Nidelius 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 
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TEKNISK BESKRIVNING 

Omfattning och standard på allmänna anläggningsarbeten mm 

Omfattning 

Alla allmänna anläggningsarbeten inom exploateringsområdet ska utföras enligt nedan 
angivna standardkrav. Bestämmelser och intentioner angivna i detaljplanen ska gälla. 

Standard 

A. Allmänt 
Dimensionering och utförande av allmänna anläggningar ska ske enligt /1 AMA 
Anläggning 13" samt för VA-delarna enligt aktuell "NSVA-AMA". Alla anslutningar till 
befintligt Va-nät, gatunät och övrig allmän platsmark ska ingå i projekteringen. 

Inmätning av alla markanläggningar ska följa de anvisningar som lämnas av kart och 
GIS-avdelningen i Båstads Kommun. Inmätningar av Va-nät med tillhörande 
anordningar ska följa de anvisningar som lämnas av NSV A. 

Projektingenjörer från Teknik och service/NSVA ska godkänna upprättade 
bygghandlingar för de allmänna anläggningsarbetena. Under byggnadstiden kommer 
kontroll att utföras av Teknik och service. Garantitiden för arbetena ska vara 5 år och 
under den tiden är exploatören ansvarig för avhjälpande av eventuella brister som 
upptäcks i anläggningarna oavsett om anläggningarna övertagits av kommun eller 
gemensamhetsanläggning. 

B. Gatuområde och Gator 
Gata ska utformas i enlighet med vad som anges i gällande detaljplan för området och 
ska i huvudsak följa illustrationsplanen. 
Gatorna ska dräneras och förses med ABT-beläggning på AG. Erforderlig skyltning 
inklusive gatunamnsskyltning och linjemålning skall utföras. Toppbeläggningen ska 
utföras när flertalet av fastigheterna bebyggts. 

C. VA 
Allmänt huvudledningsnät för dag- spill- och dricksvatten ska anläggas med 
förbindelsepunkt till varje fastighet inom exploateringsområdet. 

Dagvatten ska i första hand tas om hand lokalt inom respektive fastighet. Detaljerad 
höjdsättning ska ske så att regnvatten från byggnader och hårdgjorda ytor, leds till och 
infiltreras på grönytor inom tomtmark/kvartersmark. Dagvatten får släppas till det 
allmänna systemet efter fördröjning. Fördröjningsvolymen ska vara minst 400 m3 per 
reducerad hektar och högsta tillåtna flödet till den allmänna dagvattenledningen är 20 
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l/s (Flödesregulator krävs). Dagvattenberäkningar och utformning av fördröjning ska 
godkännas av NSVA. 

D. Gatubelysning 
Gatubelysning ska uppföras i samråd med kommunens projektingenjör och företrädare 
för Bjäre kraft. Armaturerna ska vara av lägst samma standard som inom intilliggande 
område. LED-armaturer är ett krav. 
Gatubelysning bekostas av exploatören. 
Gatubelysningen ska uppföras inom markområde som i detaljplanen utgörs av lokalgata 
eller natur /park, det vill säga att armaturer eller elskåp inte får placeras på tomtmark. 

E. Grönområden 
Natur /park inom exploateringsområdet ska planeras och iordningställas med 
målsättning att tillgodose de boendes behov av gemensamma och lättskötta ytor. 
Ur ett driftsperspektiv föreslår kommunens parkingenjör plantering av stora träd, 
samlad plantering av buskar, uppgrusning under föreslagna sittbänkar, Malus 
Floribunda (prydnadsapel) istället för vanliga äppelträd samt kantstöd längs grusgång 
och buskage. 

F. El-. tele- datorförsörjning mm. 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av el- och fiberförsörjning. Nätägare i området är 
Bjäre kraft. 
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Datum: 2018-05-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Ritva Veeborn 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Samverkan och kvalitetshöjande insatser av extratjänster 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar förvaltningen 466 000 kr i syfte att ytterligare utveckla arbetet med 
kvalitetshöjning av extratjänster och samverkan mellan olika verksamheter inom näringslivet 
och offentlig sektor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor i bonus att fördelas under 2018 till kommuner och 
landsting som tar ett särskilt ansvar för att anställa personer som står långt från arbetsmark-
naden med hjälp av extratjänster i välfärden. 
Båstads kommun gavs ett beting om att tillhandahålla nio tjänster vid årsskiftet 17/18. Vid den 
tidpunkten hade kommunen 14 personer i extratjänster, vilket inneburit att regeringen tillde-
lat Båstads kommun en bonus på 741 791 kr. 
Förvaltningen önskar att få använda 466 000 kr av bonusen i syfte att ytterligare utveckla ar-
betet med kvalitetshöjning av extratjänster och samverkan mellan olika verksamheter inom 
näringslivet och offentlig sektor. 

 
Bakgrund 
Särskilt anställningsstöd i form av extratjänst lämnas till arbetsgivare i syfte att stimulera an-
ställningar av personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och har svårt att få ett 
arbete utan stöd. Insatsen riktar sig till arbetsgivare som bedriver verksamhet inom vissa delar 
av välfärden samt kommunala och statliga myndigheter som inte bedriver näringsverksamhet. 
Målet med extratjänst är att arbetstagaren på sikt ska öka sina möjligheter till att få en osub-
ventionerad anställning. 
 
Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor i bonus att fördelas under 2018 till kommuner och 
landsting som tar ett särskilt ansvar för att anställa personer som står långt från arbetsmark-
naden med hjälp av extratjänster i välfärden. Fördelningen av de 500 miljoner kronorna är i 
huvudsak kopplad till antalet extratjänster i kommuner och landsting. I enlighet med uppdrag i 
regleringsbrevet avseende budgetåret 2018 har Arbetsförmedlingen redovisat hur många an-
ställningar hos respektive kommun och landsting som omfattades av ett beslut om extratjänst 
per den 31 december 2017. 
 

Aktuellt 
Båstads kommun gavs ett beting om att tillhandahålla nio tjänster vid årsskiftet 17/18. Vid den 
tidpunkten hade kommunen 14 personer i extratjänster, vilket inneburit att regeringen tillde-
lat Båstads kommun en bonus på 741 791 kr. I maj 2018 finns 22 pågående extratjänster inom 
förvaltningen. Förvaltningen önskar att 466 000 kr tillförs verksamheten i syfte att erbjuda 
samtliga avdelningars personal handledarutbildning samt stå för vikariekostnaderna under 
utbildningstillfällena. Förvaltningen önskar även erbjuda motivationshöjande kurser till de i 
extratjänsterna. Detta för att engagera till att utbilda/fortbilda sig till yrken inom kommunal 
verksamhet. Förvaltningen vill även arbeta med att underlätta arbetsåtergången för personer 
med erfarenhet av psykisk ohälsa genom att öka arbetsgivares och personalens kunskaper om 
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psykisk ohälsa och därmed öka tron på personer med psykisk ohälsas arbetsförmåga.  
Vinsterna är många, några exempel: 
 

 Förhindra att de anställda i extratjänster återgår till arbetslöshet efter periodens slut 
 Höja individen i tillfälligt arbete och skapa förutsättningar att komma vidare till ett nytt 

arbete/ egen försörjning/  studier 
 Skapa förståelse och intresse för personer med funktionshinder vid rekrytering. Alla 

ska få möjlighet att bli sedda, kunna jobba och bidra efter just sina förutsättningar. 
 Skapa en positiv ekonomisk effekt vilket kan omsättas i minskning av sjukskrivningar 

och utbrändhet, ökad produktivitet och värdet i att vara en attraktiv arbetsplats 
 Utveckla det psykosociala arbetsmiljöarbetet inom kommunen 
 Stärka Båstads kommuns varumärke och attraktivitet som arbetsgivare 

 
Förvaltningen önskar använda 466 000 kr till fördjupat arbete för att motverka att personerna 
efter två år i anställning återgår till arbetslöshet samt kartlägga hur samarbetet är idag och hur 
man jobbar med detta i de olika verksamheterna samt börja arbetet med att bygga en modell 
för samverkan inom Vård och Omsorg, Arbetsmarknadsenhet, Individ och Familj och näringsli-
vet.  
 

1. Utbildning för personal som är ansvariga för introduktion och handledning av nyan-
ställda, praktikanter, personer i arbetsträning och i extratjänster. 4 dagars utbildning 
för ca 20 personer. Kostnad 125 000 kr 

2. Vikariekostnader för personal som går handledarutbildningen ca 150 000 kr 
3. Värdskapsutbildning, halvdag för personer anställda i extratjänster. Kostnad 15 500 kr  
4. Inspirationsföreläsning och nästa steg i utvecklingen för personer anställda i extra-

tjänster för 20-30 personer. Kostnad för halvdag 15 500 kr 
5. Storföreläsning med Pär Johansson från Glada Hudikteatern på temat ”Kunskap om att 

arbeta med personer med funktionsnedsättningar”. Riktar sig mot ca 150 anställda 
inom Båstads kommun. Kostnad föreläsning, resa, logi, måltider.  Kostnad 90 000 kr. 

6. Inspirationsföreläsning från näringslivet hur man skapar utvecklande arbeten åt per-
soner med funktionsnedsättningar. Samt genom Hjärnkolls ambassadörer få en inblick 
i hur man som funktionshindrad kan utvecklas och se sitt handikapp som möjlighet 
istället för hinder. Hjärnkoll är sedan 2015 ett riksförbund som jobbar för att alla ska 
ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Forskning visar 
att det mest framgångsrika sättet att förbättra attityder och beteenden är när personer 
med egen erfarenhet för sin egen talan och här gör ambassadörerna ett oerhört viktigt 
arbete. Kostnad för dessa olika föreläsningar är ca 30 000 kr 

7. En processledare som genomför en kartläggning och behovsanalys gällande samarbetet 
inom verksamheterna samt starta arbetet med att ta fram en metod för samverkan, 
detta i form av ett gemensamt projekt under hösten 2018. Kostnad ca 40 000 kr. 

 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 
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Centerpartiet Båstad 

Motion 

Kulturkort för barn och ungdomar. 
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Att ge våra barn och unga möjlighet delta i olika kulturevenemang och 
kulturkurser kommer att bidra till en flerkulturell och innehållsrik 
utveckling. 

Kulturkortet kan innehålla rabatter på kulturkurser, tex musik, 
konsthantverk, dans, teater och bild. 

Kulturkortet kan dessutom innehå lla rabatter till olika kulturevenemang 
inom kommunen. 

Målgruppen kan vara högstadiet och gymnasiet. 

Utan att ge fler förutfattade åsikter och synpunkter yrkar Centerpartiet att 
en utredning visar möjligheterna. 

Andra kommuner, t ex Nacka, har genomför liknande kulturkort. De kan 
ha olika namn med syftet är alltid positivt, att bidra i barn och ungas 
utveckling inom kulturområdet. 

Centerpartiet yrkar 

Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna 
och söka samarbetspartners för ett kulturkort för barn och unga enligt 
ovanstående andemening. 
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Datum: 2018-05-04 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Per-Martin Boklund  

Dnr: 01-2018-00015 

 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Wyy, Hamnplan i Båstad 
 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Malens Krog HB /969773-1579/ tillstånd att ser-

vera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker  till allmänheten på Wyy i 
Båstad hamn. 

2. Serveringstillståndet gäller under perioden 2018-06-01 – 2019-05-31. 
3. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00015 
4. Serveringstider är 11.00 – 01.00. 
5. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt alkohollagens 8 kap 2 § avslås enligt 

skäl som uppges i utredningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Malens Krog HB har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(2010:1622) om att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker vid ovan 
rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. Önskade serve-
ringslokaler är matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00015. Önskade serverings-
tider är 11.00 – 01.00 alla dagar året runt. 
 

Bakgrund 
Bolaget arrenderar restauranglokalerna på Ruff i Båstad hamn sedan 180308 och önskar ett 
stadigvarande serveringstillstånd. Bolaget har i dag ett tillfälligt serveringstillstånd på serve-
ringsstället. 
Bolaget innehar stadigvarande serveringstillstånd på Malens krog, Köpmansgatan 113 sedan 
2006 och Nudelboden i Båstad hamnsedan 2015. 
 
Aktuellt 
Vid utredning av bolaget och dess delägare framkommer att både bolaget och dess delägare 
har en lång rad sena inbetalningar till respektive skattekonto. Dock föreligger inga skatteskul-
der. I övrigt är det inga anmärkningar mot de sökande. 
Sena inbetalningar till skattekontot ses som en otillåten kreditgivning. Alkohollagen ställer 
stora krav på den som ansöker om serveringstillstånd sköter sin ekonomi och betalar till det 
allmänna. 
Den sökande har redovisat åtgärder som är vidtagna för att komma till rätta med ekonomin. 
Med anledning av detta föreslås att ansökan om stadigvarande serveringstillstånd avslås och 
att ett serveringstillstånd beviljas under en prövoperiod på ett år. Därefter görs en ny prövning 
om rätt till stadigvarande serveringstillstånd. 
 
 
 

 
 
 
Per-Martin Boklund , Bildning & Arbete 
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Enhetschef IoF 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Per-Martin Boklund 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredning med ritning 
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UTREDNING                   

 
2018-05-03    Dnr 01-2018-00015 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro  
269 80 Båstad  Lyckan 15 0431-773 73   www.bastad.se 650-8337 
   E-post 
   per-martin.boklund@bastad.se    

  
   Malens krog HB 
   Huynh Uy 
   Köpmansgatan 113 
   269 36 Båstad 

 
 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker  på Wyy, Hamnplan i 

Båstad 
  
ÄRENDET 
Malens Krog HB har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 
alkohollagen (2010:1622) om att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att 
gälla året runt. Önskade serveringslokaler är matsal och uteservering enligt ritning dnr 
01-2018-00015. Önskade serveringstider är 11.00 – 01.00 alla dagar året runt. 
 
Sökande: Bolaget arrenderar restauranglokalerna på Ruff i Båstad hamn sedan 180308. 
Bolaget ägs av Huynh, Cam Ui Huy och Ly Huynh, Thu Yen till vardera 50%.  
Huynh, Cam Ui Huy har bedrivit verksamheten i enskild firma på Malens Krog sedan 2006 
utan några anmärkningar. 2015 bildades ovanstående bolag som nu driver verksamheten 
på Malens krog och Nudelboden. 
 
Bolaget har blivit beviljad tillfälligt serveringstillstånd på serveringsstället för starköl och 
vin till och med 2018-05-31. 
 
Kunskapsprov i Alkohollagen: I och med att sökande redan har ett befintligt 
serveringstillstånd ställs inget krav på att ett kunskapsprov i Alkohollagen ska 
genomföras. 
 
Verksamhetsbeskrivning: Restaurangverksamhet med inriktning på tapas. 
 
Matutbud: Varierat utbud av förrätter, huvudrätter och efterrätter tillagat av råvaror. 
Inriktningen kommer att vara lättare fusion tapas med touch av asiatiska smaker.  
 
Finansiering: Bolaget har ett hyresavtal och det har inte medfört några direkta 
investeringar vid övertagandet av verksamheten. Uppstartskostnader finansieras inom 
företaget. 
 
Serveringslokaler: Matsal och uteservering. Lokalerna är insynade av undertecknad vid 
tidigare tillsynsbesök. Uteserveringen ligger i direkt anslutning till restaurangen. 
Serveringslokalerna är överblickbara för personalen.  
Bolaget hyr lokalerna av Ruff Båstad AB som i sin tur hyr lokalerna av Båstad Hamn AB. 
Hyreskontraktet gäller under perioden 180308-190308 med en möjlighet till förlängning 
enligt inlämnat arrendeavtal 180323. 
 
Serveringstider: 11.00 – 01.00 alla dagar året runt. 
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UTREDNING                   

 
2018-05-03    Dnr 01-2018-00015 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro  
269 80 Båstad  Lyckan 15 0431-773 73   www.bastad.se 650-8337 
   E-post 
   per-martin.boklund@bastad.se    

Remisser: Yttrande är inhämtat från polismyndigheten, miljöavdelningen och 
skatteverket.  
Polismyndigheten och miljöavdelningen har inte någon erinran mot ansökan eller framför 
något som hindrar att ett serveringstillstånd kan beviljas. 
Skatteverket framför i sitt yttrande att bolaget har en lång rad sena inbetalningar till 
skattekontot, dock ingen skatteskuld. 
Skatteverket framför också att både Huynh, Cam Ui Huy och Ly Huynh, Thu Yen har en rad 
sena inbetalningar till sina skattekonton. 
 
Utredning 
Under utredningens gång har samtal förts med Huynh, Cam Ui Huy om yttrandet från 
skatteverket. Han framför med stöd av sin revisor, att de under 2016 hade ett svagt 
resultat. Under detta år gjordes ett flertal renoveringsarbeten i restaurangen, vilket ledde 
till att de kom efter med sina betalningar. Därefter har ett flertal åtgärder gjorts för att 
förbättra resultatet, bl.a. slopandet av servering av dagens rätt, ändrat utbud, öppettider 
och genomgång av kostnader. Detta har gett ett förbättrat resultat för 2017 och prognosen 
för 2018 ser positiv ut. 
 
Alkohollagen 
8 kap. 2 § Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, 
företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen 
under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en 
enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 
Serveringstillståndet kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker 
eller en eller flera av dessa drycker. 
 
8 kap. 12 § Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med 
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt 
är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet 
med de krav som ställs upp i denna lag 
 
8 kap. 14 § serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 
tillståndshavaren. 
  
8 kap. 15 § Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får endast medges endast 
om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt 
tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett 
varierat utbud av maträtter. Efter kl. 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare 
rätter. 
 
8 kap 17 § Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra 
skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk 
för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställts i 
lagen är uppfyllda. 
 
Bedömning: Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 15 § är uppfyllda. Risk för olägenheter 
enligt Alkohollagens 8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga.  
Att bolaget har en lång rad sena inbetalningar till skattekontot anses som en försvårande 
omständighet för att ett serveringstillstånd ska kunna beviljas. Sena inbetalningar till 
skattekontot anses som en otillåten kreditgivning. Alkollagen trycker starkt på att 
betalningar till det allmänna ska skötas. 
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UTREDNING                   

 
2018-05-03    Dnr 01-2018-00015 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro  
269 80 Båstad  Lyckan 15 0431-773 73   www.bastad.se 650-8337 
   E-post 
   per-martin.boklund@bastad.se    

Bolaget har dock inte några skattskulder. I förarbetena till alkohollagens framförs det att 
enbart skatteskulder ska inte ses som ett hinder för att ett serveringstillstånd ska kunna 
beviljas. Det som avgör är varför skatteskulderna har uppstått och hur bolaget/ägaren 
agerar för att komma till rätta med ekonomi. Om det t.ex finns en avbetalningsplan ska 
detta ses som förmildrande. 
 
Med hänvisning till detta samt att bolaget har en plan för hur de ska rätta upp sin ekonomi 
föreslås att ett serveringstillstånd beviljas under en prövoperiod på ett år. Därefter görs 
en förnyad prövning om stadigvarande serveringstillstånd utan att ny ansökningsavgift 
tas ut. Under året ska bolaget och dess ägare göra sina inbetalningar till skattekontot i rätt 
tid så att några betalningsuppmaningar från skatteverket inte uppstår. 
Därmed ska ansökan om stadigvarande serveringstillstånd avslås. 
 
Förslag till beslut: 
 
1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Malens Krog HB /969773-1579/ tillstånd att 

servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker  till allmänheten på 
Wyy i Båstad hamn. 

2. Serveringstillståndet gäller under perioden 2018-06-01 – 2019-05-31. 
3. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00015 
4. Serveringstider är 11.00 – 01.00. 
5. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd avslås enligt ovanstående bedömning. 
 
 
I tjänsten 
 
 
Per-Martin Boklund 
Alkoholhandläggare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180516\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2018-05-16 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000290/2017 -900  
 
 

Svar på motion – Verksamhets- och kvalitetssystem 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna motionerade under 2017 om att kommunen ska revidera sitt nuvarande kvalitet-
s- och verksamhetssystem. Syftet med det är att säkerställa att invånarna får rätt information 
och känner sig delaktiga i den politiska och kommunala verksamheten. 
 
Det finns möjligheter, inom ramen för nämndernas och kommunstyrelsens ansvar, att redan 
idag öppna upp för ytterligare kvalitetssäkring och genomförande av medborgardialoger. Det i 
kombination med att kommunrevisionen ska granska kommunens styrmodell gör att motionen 
kan anses vara besvarad. 
 
Aktuellt 
Göran Brauer (M) m.fl. motionerade 2017-02-27 om att Båstads kommun ska revidera sitt nu-
varande kvalitets- och verksamhetssystem, för att på så vis säkerställa att invånarna får rätt 
information i rätt tid och att man känner sig delaktig i den politiska och kommunala verksam-
heten. Vidare inleds motionen med frågeställningar om varför verksamheterna inte klarar att 
uppfylla målen eller inte håller budget. 
 
Kommunen har en målstyrningsmodell där kommunfullmäktiges vision bryts ned till fullmäk-
tigemål och specifika nämndsmål. Målen utgör underlag för nämndernas och kommunstyrel-
sens antagna nämndsplaner. Planerna ska sedan omvandlas till avdelnings- och individmål, 
som tillsammans ska åstadkomma det som nämnderna och kommunfullmäktige beslutat. För 
att följa upp finns en rad olika instrument – såsom sevicedeklarationer, interna kontrollplaner, 
beslutsloggar, årsredovisning med mera. 
 
Politiken kan, med dagens verktyg, arbeta för att öka kvaliteten och medborgarnas inflytande i 
linje med motionärens intention. Detta görs med stöd av exempelvis 8 kap. 3 § kommunallagen 
om att nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster. Baserat 
på det kan nämnder och kommunstyrelse arbeta mer med sina interna kontrollplaner för upp-
följning, eller ställa krav på att medborgardialog genomförs i viktiga frågor. Det finns alltså 
inga hinder idag för att genomföra det som motionärerna önskar. 
 
Utöver vad som kan göras idag, så har kan nämnas att kommunrevisionen har ett uppdrag se-
dan 2017 att granska kommunens styrmodell. Den granskningen ska bland annat besvara föl-
jande frågeställningar: 

 Är kommunens styrmodell tydligt dokumenterad och kommunicerad? 
 Finns det ett tydligt motiv bakom valet av styrmodell? 
 Är modellerna för resursfördelning tydliga och ändamålsenliga? 
 Är ansvar och roller tydliga i styrmodellen? 
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2 (2) 

 

 Är styrmodellen ändamålsenlig i relation till effektivitet och kvalitet? 
 
I februari meddelade även kommunrevisionen, genom skrivelse, till kommunfullmäktige att: 
 

Det är oroande att [styr]modellen inte verkar vara förankrad, inte ger rätt incitament för att 
styra verksamheten på nämnds- och förvaltningsnivå eller ger befogenheter i centrala frågor. 
Utifrån ett revisionellt perspektiv vill vi understryka att en styrmodell som inte uppfattas ge be-
fogenheter i relation till ansvaret, gör att vår ansvarsprövning av nämnderna riskeras att ur-
vattnas. 

 
Kommunrevisionens arbete med granskningen inväntar för närvarande utredningarna om 
nivåerna för pengar för skola och omsorg.  Sett utifrån motionärernas intention, om över-
syn/revidering, kommer granskningsrapportens utredning att ge svar på motionärernas fråge-
ställningar. 
 
Eftersom en utredning är nära förestående om styrmodellen, och möjligheter finns för att sä-
kerställa kvalitet och medborgardialog, föreslås att motionen därmed anses vara besvarad. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Om motionen bifalls, att en revidering ska ske, innebär det ett omfattande arbete för förvalt-
ningen. Ifall kommunfullmäktiges vilja är att bifalla motionen bör man istället besluta att frå-
gan, med dess konsekvenser, får utredas vidare inför slutgiltigt beslut. I en sådan utredning får 
exempelvis avstämning ske med kommunrevisionen om deras utredning. 
 
  
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion. 
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MOTION OM KOMMUNENS VERKSAMHETS- OCH KV ALITETSSYSTEM 

Har Båstads kommun idag ett fungerande verksamhets- och 
kvalitetssystem? 

Allt oftare genomförs särskilda revisioner och dyrbara utredningar för att i efterhand 
undersöka varför inte verksamheten har lyckats nå sina mål alternativt att man har 
överskridit budgeten. Varför detta? 
Klarar inte kommunens verksamhets- och kvalitetssystem av att hantera detta i realtid, 
tillämpas inte systemet fullt ut eller saknas det ett för kommunen gemensamt system? 
Var har medborgardialogerna tagit vägen? Hur förankras kommunens verksamhet hos 
kommuninvånarna? 

För att få svar på dessa frågor och ytterligare ett antal till, yrkar Bjäre Båstad 
Moderaterna att fullmäktige beslutar om en revidering av kommunens verksamhets
och kvalitetssystem. Detta för att säkerställa att kommuninvånarna får rätt information, 
i rätt tid och att man känner sig delaktiga i både den politiska som den kommunala 
verksamheten. 

Ett svagt och otydligt verksamhets- och kvalitetssystem utgör ett hot mot 
demokratin i Båstads kommun. 

Bjäre Båstad Moderaterna yrkar följande: 
Att kommunfullmäktige beslutar om en revidering av Båstad kommuns 
verksamhets- och kvalitetssystem för att säkerställa att detta på ett bättre sätt 
stödjer demokratin och kommunens verksamheter. 

Båstad 2017-02-27 

Göran Brauer 

.' Bjäre Båstad Moderaterna/i 
1 

#;;~ - {/._{( (~ 
Christer de la Matte 
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2017 ·· 10 ~ 0 '· 
· :r .. f.s.O.QfU.//, .. 

. . '.d.-0.1.'T. ::-h.~~ ........ 2017.10.02 

Motion om att Båstads kommunen erbjuder Boarps hembygdsgård stöd i 
form av arbetsmarknadsinsatser! 

Boarps hembygdsgård är en viktig kulturbärare av hur det såg ut i Sverige förr i tiden. 
Föreningen anordnar även olika evenemang. 

Byggnaderna kräver en hel del underhåll. Detta är kostsamt samt arbetskrävande. 

Föreningen har påtalat för kommunen att föreningen har få medlemmar som kan bidra till renove
ring och målningsarbete mm Även att deras ekonomi är kärv, att klara detta uppdrag. 

(S) yrkar att: förvaltningen ges i uppdrag att utreda om arbetsmarknadsinsatser kan använ
das för att stötta upp hembygdsföreningen. 

/1iv11lL ~ 
För (S). lngel/;t~~~nsson. 
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af.STADS KOMMl.iN 
Kommunfi tyr9!sen 

Motion fler SFl-timmar. 2017.06.24 

Att lära sig Svenska språket, bidrar t ill : 
vidare studier, etablera sig på arbetsmarknaden, integration i samhället. 

Ju snabbare detta går, är en vinst för den enskilde och för samhället. 
Idag har Båstads kommun 15 timmars Sfi = minimum nivå. 

Därför vill Socialdemokraterna öka antalet SFI t immar. 
Gärna i kombination med praktik eller möjlighet t ill arbete. 

3 hela Sfi dagar och 2 dagar som kan användas t ill prakt ikplats eller arbete. 
(Att bygga upp ett nätverk underlättar också etableringen på arbetsmarkna
den) 

(S) yrkar bifall till motionen. 

/17;eA Jtvt=_-
För (S) Ingela Stefansson. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180416\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000634/2017 – 500 
 
 

Svar på motion - Återvinningscentralen i Svenstad 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att, tillsammans 
med NSR, ta fram handlingsplaner för återvinningscentralen i kommunen. Efter samråd med 
ansvariga i förvaltningen framkommer att ett det redan pågår ett projekt som hanterar fråge-
ställningarna från motionärerna. Därmed kan motionen anses vara besvarad. 
 
Aktuellt 
Thomas Anderson (L) och Mats Lundberg (L) motionerade 2017-06-05 om att kommunen ska 
ta fram två handlingsplaner för ÅVC-verksamheten i Båstads kommun. Den ena handlingspla-
nen ska omfatta hur servicen och säkerheten kan bibehållas på anläggningen i Svensstad efter 
sommaren 2018. Den andra handlingsplanen ska omfatta hur ÅVC-verksamheten ska upprätt-
hållas om en ny anläggning inte är klar när den nuvarande ska stänga 2020. 
 
Efter samråd med verksamhetsområdet Teknik och service framkommer att kommunen har 
ett pågående projekt med NSRs kontaktperson i frågeställningarna. Ett arbete pågår med att ta 
fram provisoriska lösningar, som sedan kommer att kommuniceras ut. I det pågående arbetet 
kommer även frågeställningen om handlingsplanerna att hanteras. 
 
Eftersom ett arbete är påbörjat av förvaltningen som omfattar motionens frågeställningar kan 
den därmed anses vara besvarad. 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion. 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service. 
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BASTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Motion 
2017 -06- 0 5 . 

" nr .. k.s. .QfJ/:(/.fP 1 ?- -So() . 

Återvinningscentralen i Svenstad . ···~ .- .............................. . 

Nuvarande återvinningscentral i Svenstad, Båstad kommer att stängas i november 2020. 

Några ytterligare dispenser är enligt NSR inte möjliga att få av länsstyrelsen. 

Tyvärr så inväntar NSR fortfarande Båstads kommuns ställningstagande om placering av 

ersättnings-ÅVC i Båstads kommun. Detta är mycket olyckligt eftersom sluttäckningsarbetet 

av Svenstadsdeponin måste påbörjas under våren 2018. 

Redan till sommaren 2018 kommer ytorna och den service vi får i Svenstad att begränsas 

väsentligt, enligt NSR. 

Med denna motion vill vi ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med NSR; 

Ta fram en handlingsplan för hur ÅVC-verksamheten i Svenstad efter sommaren 2018, kan 

hanteras på ett säkert sätt för kunder och anställda och att servicen till allmänheten kan 
upprätthållas med nöjaktig kvalite trots starkt begränsade ytor. 

Dessutom ta fram en handlingsplan för hur ÅVC-verksamheten i Båstads kommun ska 

hanteras, om det visar sig att ny ÅVC i vår kommun inte är på plats och klar att ta emot 

kunder, då Återvinningscentralen i Svenstad stängs (november 2020}. 

Båstad den 5 juni 2017 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

Thomas Andersson Mats Lundberg 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-11 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 001506/2016-200 

 
 

Försäljning av hamnen 3 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Båstadhem AB avseende Hamnen 3 Torekov 

 
Kommunfullmäktige kallar snarast till extra bolagsstämma för att fastställa ägardirektiv för 
Båstadhem AB avseende Hamnen 3 Torekov 

  
Kommunfullmäktige överlåter Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem AB 
 

 
Bakgrund 
Ärendet av försäljningen av Hamnen 3 i Torekov återremitterades på kommunstyrelsens 
sammanträde 2018-05-02 för klargörande av hur ägardirektiv uppdateras i enlighet med ar-
betsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag var till sammanträdet att Båstads kommun 
överlåter fastigheten Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem för en köpeskilling av 3,6 Mkr under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att tillföra i ägardirektiv för Båstadhem att fas-
tigheten inte får överlåtas till någon utan att kommunfullmäktige prövat frågan. 
 
 

Aktuellt 
Ärendet har remitterats av kommunstyrelsen för att klargöra hur ägardirektiven kan uppdate-
ras för att villkora försäljningen av fastigheten Hamnen 3 Torekov, så att inte denna säljs vi-
dare utan fullmäktiges utlåtande.  
 
Detta skulle kunna ske genom att gällande ägardirektiv uppdateras med ett angivande av att 
Hamnen 3 är ett sådant principiellt innehav som inte får överlåtas vidare utan underställande 
av kommunfullmäktige. För att effektivisera hanteringen av ärendet föreslår dock förvaltning-
en att kommunfullmäktige antar ett separat ägardirektiv riktat enbart som direktiv för inneha-
vet av fastigheten Hamnen 3. Förslag på sådant ägardirektiv biläggs tjänsteskrivelsen. 
 
Det av förvaltningen föreslagna ägardirektivet för Hamnen 3 innebär att Båstadhem AB inte 
kan sälja eller på annat sätt avyttra Hamnen 3 i Torekov, utan kommunfullmäktiges samtycke.  
 
För att ett ägardirektiv ska vara juridiskt bindande för bolaget, krävs att detta också fastställs 
på bolagsstämma. Det till kommunstyrelsen tidigare föreslagna köpekontraktet föreslås av 
förvaltningen också kompletteras med ett svävarvillkor som gäller till dess att köpebrevet un-
dertecknas. Villkoret innebär att registreringen av lagfart vilar till dess att ägardirektivet anta-
gits av kommunfullmäktige och fastställts av bolagsstämman för Båstadhem AB.Bi 
 

Bilägges: 
Förslag till ägardirektiv för Båstadhem AB avseende Hamnen 3 i Torekov 
Köpekontrakt uppdaterat 2018-05-11   
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-12 
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 Ägardirektiv 
 

 

1 (1) 

 
 

Fastställt av Båstads kommunfullmäktige den xx/x  

 

 
 
 
 
 
Ägardirektiv för Båstadhem AB avseende Hamnen 3 Torekov 
 
Båstads kommun erhöll genom gåva år 1886 fastigheten Hamnen 3 i Torekov.  Båstads kom-
mun har sedan gåvotillfället förvaltat och ägt fastigheten. Fastigheten utgör för närvarande 
hyresobjekt med sex betalande hyresgäster.  
 
Under senare år har Båstadhem AB genom avtal förvaltat fastigheten åt Båstads kommun. Bo-
laget har därvid svarat för drift och underhåll samt uppburit hyror. 
 
I syfte att förbättra förutsättningarna för ändamålsenlig förvaltning av fastigheten överlåter 
Båstads kommun genom försäljning Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem AB. Försäljningen är i 
köpekontrakt villkorad med att vidare överlåtelse av fastigheten får ske först efter att kom-
munfullmäktige prövat frågan. 
 
I avsikt att försäkra detta villkor antar Båstads kommunfullmäktige innan överlåten följande 
ägardirektiv: 
 

1. Båstads kommuns samtycke krävs för att Båstadhem AB ska få överlåta eller på annat 
sätt avyttra fastigheten Hamnen 3 i Torekov till annan part än Båstads kommun. 

 
2. Detta ägardirektiv utgör ett komplement till övriga ägardirektiv antagna av Båstads 

kommun för Båstadhem AB. 
 

3. Detta ägardirektiv gäller tillsvidare. 
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                                                                 Köpekontrakt 

 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (org.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen. 

Köpare: Båstadhem AB (org.nr 556527-7059), nedan kallad Bolaget. 

 

§1. Bakgrund 

Kaptenen F F Wulff och hans hustru Johanna Paulina Wulff överlämnade den 6 juni år 1886 

fastigheten ”Kroneskatte gatetomt under No 17 i Torekov efter 1823 års karta” till Torekovs 

Hamnbryggor som gåva. Fastigheten har idag beteckningen Hamnen 3 i Torekov och 

omfattar en areal om 846 kvadratmeter. Fastigheten har såvitt kunnat dokumenteras sedan 

gåvotillfället förvaltats och ägts av kommunen, idag Båstads kommun. Inom fastigheten är 

en äldre byggnad belägen som innehåller sex betalande hyresobjekt; fyra lägenheter, 

restaurang och turistinformation. Bolaget har under en längre tid förvaltat fastigheten och 

därvid svarat för drift och underhåll samt uppburit hyror. 

Kommunen och Bolaget har under ett par års tid vid ägarmöten samtalat om att fastigheten 

eventuellt borde överlåtas till Bolaget. Inom fastigheten bedrivs ingen verksamhet som 

kommunen är huvudman för och ingen kommunal verksamhet är under planerad framtid 

avsedd att lokaliseras till fastigheten. Då Bolaget inte har någon av Kommunens 

verksamheter i fastigheten att hantera framstår det som effektivare att Bolaget driftar, 

underhåller och investerar i fastigheten mot hyresgästernas behov och hyresmarknadens 

förutsättningar på orten. Parterna har mot denna bakgrund funnit lämpligast och mest 

ändamålsenligt att Kommunen överlåter fastigheten Hamnen 3 i Torekov till Bolaget på de 

villkor nedan närmare regleras. 
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§2. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter fastigheten Hamnen 3 i Torekov, i det följande kallad Fastigheten, till 

Bolaget på de villkor som framgår av detta köpekontrakt. 

 

3§. Köpeskilling 

Den överenskomna köpeskillingen för Fastigheten uppgår till 3.600.000 kronor  

(Tremiljonersexhundratusen kronor) 

 

4§. Särskilda villkor 

Kommunen har erhållit Fastigheten i gåva vari gåvogivarna till mottagaren uttryckt att 

densamme genast ”tillträda samt nyttja, bruka och besitta samt allt hvad där till framledes 

lagligen tillvinnas kan”. Gåvan har således ej villkorats med att mottagaren ej får avyttra 

fastigheten. Kommunen gör dock den bedömningen att gåvogivaren i första hand avsett att 

låta Fastigheten utgöra en resurs som långsiktigt i sig kan utgöra ett värde för 

kommuninvånarna. Det skall därför föreligga synnerliga skäl för att Fastigheten helt eller till 

någon del skall avyttras från koncernen Båstads kommun och sådana skäl skall prövas och 

avgöras av kommunfullmäktige varvid den långsiktiga avsikten sålunda är att Fastigheten 

skall förbli i kommunens ägo. Parterna har därför förutsatt att Båstads kommunfullmäktige 

vid godkännande av detta köpekontrakt även beslutar tillföra bestämmelse i ägardirektiv för 

Båstadhem att Fastigheten  helt eller delvis inte får överlåtas till någon utan att 

kommunfullmäktige prövat frågan. 

Förvärvets fullbordan är villkorad av att sagda ägardirektiv antas av Båstads 

kommunfullmäktige och fastställs på bolagsstämma för Båstadhem AB. 

 

5§. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto Kommunen anvisar. 

 

6§. Intäkter och kostnader 

Bolaget svarar, i enlighet med gällande förvaltningsavtal mellan parterna, för Fastighetens 

samtliga driftskostnader, exklusive fastighetsavgift samt försäkring, och uppbär samtliga 

hyresintäkter. Förvaltningsavtalet reglerar att Kommunen erhåller en intäkt för fastigheten 
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om 130.000 kronor/kalenderår. Fastigheten genererar ingen vinst till bolaget. Förutsatt att 

Bolaget tillträder Fastigheten på tillträdesdag före 2018-06-30 justeras Kommunens intäkt till 

65.000 kronor för kalenderåret 2018. Senareläggs tillträdesdagen skall Bolaget till  

 

kommunen utge en 1/12del av 130.000 kronor för varje månad from 2018-01-01 fram till det 

att tillträdet sker.  

De kostnader i övrigt för Fastigheten, fastighetsskatt/fastighetsavgift samt försäkring, som 

belöper på tiden fram till Tillträdesdagen belastar kommunen. Nyssnämnda kostnader för 

fastigheten som belöper på tiden efter Tillträdesdagen belastar Bolaget. 

 

7§. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum  

Kommunens beslut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft. 

 

8§. Åtgärder på tillträdesdagen. 

På tillträdesdagen skall Bolaget betala köpeskillingen i sin helhet i enlighet med § 3. 

Kommunen skall till Bolaget utge kvitto, köpebrev, på att köpeskillingen erlagts. 

 

9§. Fastigheten 

Fastigheten överlåtes gravationsfri och i befintligt skick. Bolaget har under flera år förvaltat 

fastigheten med dess byggnad och är således väl förtrogen med dess skick. Köpeskillingen är 

överenskommen med beaktade av byggnadens skick. 

 

10§. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpekontrakt skall vara skriftliga och skall undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 

 

11§. Tvist 

Eventuell tvist som uppstår i anledning av detta köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän 

domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 
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Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 

Båstad 2018-   -                                                                         Båstad 2018- 

 

Båstads kommun                                                                      Båstadhem AB 

 

……………………………………………………………                                ……………………………………………………… 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-04-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: KS 001133/2015-200 

 
Försäljning av fastigheten Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att överlåta fastigheten Hamnen 3 i Torekov för en köpeskilling av 
3,6 Mkr till Båstadhem AB under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att tillföra i ägardirektiv för 
Båstadhem att fastigheten inte får överlåtas till någon utan att kommunfullmäktige prövat frågan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunen har erhållit fastigheten Hamnen 3 i Torekov i gåva. 
Gåvan är inte villkorad med att mottagaren inte får sälja fastigheten men intentionen från gåvogivaren är att 
låta fastigheten utgöra en resurs som långsiktigt kan utgöra ett värde för kommuninvånarna.  
Inom fastigheten finns en äldre byggnad som innehåller sex betalande hyresobjekt; fyra lägenheter, restaurang 
och turistinformation. Båstadhem har under en längre tid förvaltat fastigheten och därvid svarat för drift och 
underhåll samt uppburit hyror enligt ett hyres- driftavtal med Kommunen. Avtalet är uppsagt av Båstadhem 
och upphör 2018-06-30. Båstadhems styrelse har beslutat att inte förlänga avtalet. 
Kommunen och Båstadhem har under ett par års tid vid ägarmöten samtalat om att fastigheten eventuellt borde 
överlåtas till Båstadhem. 
Förvaltningen föreslår att Kommunen överlåter fastigheten Hamnen 3 i Torekov till Båstadhem för en köpe-
skilling av 3,6 Mkr under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att tillföra i ägardirektiv för Båstadhem 
att fastigheten inte får överlåtas till någon utan att kommunfullmäktige prövat frågan. 
 
 
Bakgrund 
 
Kaptenen F F Wulff och hans hustru Johanna Paulina Wulff överlämnade den 6 juni år 1886 fastigheten ”Kro-
neskatte gatetomt under No 17 i Torekov efter 1823 års karta” till Torekovs Hamnbryggor som gåva.  
Fastigheten har idag beteckningen Hamnen 3 i Torekov och omfattar en areal om 846 kvadratmeter.  
Fastigheten har såvitt kunnat dokumenteras sedan gåvotillfället förvaltats och ägts av kommunen, idag Båstads 
kommun.  
1998 upprättades ett hyres- och driftavtal mellan Kommunen och Båstadhem AB beträffande Hamnen 3.  
Båstadhem har förvaltat fastigheten och därvid svarat för drift och underhåll samt uppburit hyror. 
Inom fastigheten är en äldre byggnad belägen som innehåller sex betalande hyresobjekt; fyra lägenheter, re-
staurang och turistinformation.  
2015 skickade Båstadhem en uppsägning av avtalet för villkorsändring. Båstadhem framförde att det inte fanns 
något ekonomiskt utrymme för Båstadhem att ta de investeringar som var nödvändiga för att förvalta fastighet-
en och önskade att ersättningen i avtalet ändrades. 
 
Kommunen och Båstadhem har under ett par års tid vid ägarmöten samtalat om att fastigheten eventuellt borde 
överlåtas till Båstadhem. Inom fastigheten bedrivs ingen verksamhet som kommunen är huvudman för och 
ingen kommunal verksamhet är under planerad framtid avsedd att lokaliseras till fastigheten. Då Båstadhem 
inte har någon av kommunens verksamheter i fastigheten att hantera framstår det som effektivare att Båstad-
hem driftar, underhåller och investerar i fastigheten mot hyresgästernas behov och hyresmarknadens förutsätt-
ningar på orten.  
Avtalet upphör 2018-06-30 då Båstadhems styrelse beslutade 2018-03-08 att inte förlänga avtalet och är intres-
serade av att köpa fastigheten för 3,6 Mkr.  
Fastigheten har behov av reinvesteringar för ca 4 Mkr.  
Nivån på köpeskillingens möjliggör en affärsmässig avkastning på fastigheten för Båstadhem.  
Marknadsvärdet bedöms betydligt högre.  
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Kommunen har erhållit Fastigheten i gåva vari gåvogivarna till mottagaren uttryckt att densamme genast ”till-
träda samt nyttja, bruka och besitta samt allt hvad där till framledes lagligen tillvinnas kan”.  
Gåvan har således ej villkorats med att mottagaren ej får avyttra fastigheten.  
Kommunen gör dock den bedömningen att gåvogivaren i första hand avsett att låta fastigheten utgöra en resurs 
som långsiktigt i sig kan utgöra ett värde för kommuninvånarna. Det skall därför föreligga synnerliga skäl för 
att fastigheten helt eller till någon del skall avyttras från koncernen Båstads kommun och sådana skäl skall 
prövas och avgöras av kommunfullmäktige varvid den långsiktiga avsikten sålunda är att fastigheten skall 
förbli i kommunens ägo.  
 
Förutsättning för överlåtelsen är att kommunfullmäktige beslutar att tillföra bestämmelse i ägardirektiv för 
Båstadhem att fastigheten helt eller delvis inte får överlåtas till någon utan att kommunfullmäktige prövat frå-
gan. 
 
 
Jan Bernhardsson, Teknik och service 
 
Teknik och servicechef 
 
Bilaga: Förslag till köpekontrakt. 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
Ekonomiavdelningen 
Båstadhem AB 
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AV 
MEDIA SKÅNE 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -04- l .a 
onr.b. ... ~o.~;r.tt/~oJ ~ 
•••• •.•... .... ..... ?'! .............. .. 

Till kommunfullmäktige i Bromölla, Båstad, 
Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, 
Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, 
Örkelljunga och Östra Göinge kommuner. 

Skrivelse ifrån Kommunalförbundet AV Media Skåne med anledning 
av Revis ionsberättelse för år 2017 med granskning av årsbokslut 
2017~12~31 och granskn ing av avtalskommuner och upphandling. 

Med anledning av revisorernas skrivning i dokument enligt ovan hemställer vi hos 
våra medlemskommuner om att ni avvaktar med beslut om ansvarsfrihet till dess att 
AV Media Skånes Direktion avgivit svar på Revisionsberättelse för år 2017 
med bilagor. 

Hässleholm 2018-04-12 

Mikael Linden 

Verksamhetschef 

AV Media Skåne 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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JIV 
MEDIA SKÅNE 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -04- 10 
Dnr.k.8. ... 0.9.Q.?!.'l.ff./:2 CJI S 
................ ......... : .. 'lfdS. .. 

Till l<ommunfullmäktige i Bromölla, 
Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, 
Perstorp, Simrishamn, Tomelilla 
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och 
Östra Göinge kommuner 

Revisionsberättelse för år 2017 

Vi har granskat AV Media Skånes verksamhet under år 2017. Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har skett genom 
dels den löpande granskningen av verksamheten och dels genom den lagstadgade 
revisionen. 

I revisionsberättelsen för 2016 riktade revisorerna en anmärkning mot direktionen för 
brister i styrning och rapportering av förbundets måluppfyllelse i delårs- oc·h årsbokslut . I 
årsredovisningen för 2017 har en positiv utveckling skett. Dock ser vi att styrningen 
avseende god ekonomisk hushållning kan förbättras avseenden finansiella såväl som 
verksamhetsmässiga mål. Förbundet har också under året arbetat aktivt för en ny 
förbundsordning och att få sk avtalskommuner (icke medlemskommuher) att bli 
medlemskommuner. 

I år har vi granskat lagligheten i förbundets försäljning av IT-produkter till 
medlemskommuner och avtalskommuner och dels lagligheten i att förbundet levererar 
tjänster till icke medlemskommuner och skolor som inte finns inom medlemskommunernas 
geografi. 

Enligt bifogad granskningsrapport är det inte förenligt med upphåndlingslagstiftningen att 
sälja varor till medlemskommuner och icke medlemskommuner. Förbundet kan inte hävda 
sk in-house-reglerna. Resultatet blir att kommunerna gör otillåtna direktupphandlingar. 
Alternativet är att förbundet blir. en sk inköpscentral, vilket förbundet inte är idag. När det 
gäller leverans av mediatjänster till icke medlemskommuner står detta i strid med 

AV Media Skåne I Bäckhagsvägen 13, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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kommunallagen grundläggande principer, dvs lokaliseringsprincipen och mot förbudet att 
bedriva näringsverksamhet utanför förbundets geografi. 

Totalt sett strider de granskade områdena mot förbundsordningen, då förbundets 
verksamhet ska finansieras genom avgifter från förbundsmedlemmarna. 

Vi revisorer ser mycket allvarligt på att förbundet bryter mot dessa grundläggande rättsliga 
principer. Samtidigt bedömer vi att direktionen har tagit allvarligt på kritiken och har för 
avsikt att anpassa verksamheten till rådande lagstiftning. 

Mot bakgrund av den allvarliga kritiken riktar vi en anmärkning mot direktionen för icke 
lagenlig verksamhet. Vi förväntar oss att direktionen tar fram en handlingsplan för hur 
anpassning ska ske av verksamheten, vilket kommer att bedömas i samband med 
revisionsberättelsen för 2018. 

Hässleholm 2018-04-03 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
- Rapport över granskning av delårsrapport 2017-10-31 
- Granskning av årsbokslut 2017 
- granskning av avtalskommuner och upphandling 

AV Media Skåne I Bäckhagsvägen 13, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
· Bankgiro: 5161-81631Orgnr:222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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1. Inledning 

1.1. Syfte 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat Kommunalförbundet AV Media 
Skånes årsbokslut och årsredovisning per 2017-12-31. Syftet med granskningen är att bedöma 
om de av direktionen antagna finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten drivits så 
att direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamhet
erna uppnåtts, bedöma om balanskravet har uppnåtts samt bedöma om årsredovisningen är 
upprättad enligt god sed för kommunal verksamhet och därmed ger en rättvisande bild över 
resultat och ställning 
Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar. 

1.2. Metod och avgränsningar 

Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende risk, kontrollrisk och 
revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av erforderliga granskningsinsatser såväl vad 
avser art som omfattning. 

Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer samt genomgång och avstämning av ba
lansräkningens väsentligaste poster samt analytisk granskning av väsentliga förändringar i ba
lansräkningen jämfört med föregående årsbokslut och delårsbokslut. Uppföljning har gjorts av 
processen för framtagandet av bokslutet. 
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2. Rättvisande räkenskaper 

2.1. Bokslutsprocessen 

Det har skett en förbättring avseende bokslutsprocessen jämfört med föregående år, då det 
tidigare varit problem med att materialet inte varit färdigt vid granskningstidpunkten. I år var 
bokslutet i princip helt klart när vi påbörjade vår granskning, vilket är en klar förbättring. 

2.2. Redovisningsprinciper mm 

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande räkenskaper. 
Årsbokslutet skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bok
slutsprocessen bland annat vad gäller periodiseringsprinciper. 

Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen av balansräkningen. 

• Inga väsentliga noteringar har framkommit under revisionen. 

2.2.1. Översiktlig sammanställning över resultatet 

Utfall Utfall 
Belopp i tkr 

2017 2016 

Verksamhetens intäkter 13 772 15 681 
Verksamhetens kostnader -13 062 -15 557 
Avskrivningar, plan -378 -1 21 

Resultat före finansiella poster 332 3 

Finansiella intäkter 0 2 
Finansiella kostnader -0 -4 

Arets resultat 332 1 

2.3. Utfallet för perioden 

Den stora förändringen mot föregående år är att AV Media under 2017 börjat aktivera filmli
censer som immateriella anläggningstillgångar, vilket innebär att anskaffningsvärdet tas som 
en tillgång i balansräkningen och sedan kostnadsförs löpande under licensens nyttjandepe
riod. Detta är huvudsakliga anledningen till att resultatet är högre än föregående år. 

3. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 

Direktionen skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning och uppföljning av dessa mål 
skall göras i delårsrapport och i årsredovisning. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar 
både finansiella mål samt verksamhetsmål och det är endast av direktionen fastställda mål 
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inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i 
delårsrapport och årsbokslut. Därefter skall revisorerna på basis av kommunalförbundets ut
värdering samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de 
mål direktionen fastställt. Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, 
är lagstadgat. Avstämning av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning. 

Bedömning 

AV Media redogör för följande verksamhetsmål årsredovisningen: 

• AV Media bedömer att målet avseende antalet som följer kommunalförbundet på soci
ala medier är uppfyllt. Då det inte anges hur många följare man vill uppnå kan vi inte 
bedöma huruvida målet är uppfyllt eller inte. 

• AV Media bedömer att målet att marknadsföra deras filmer minst 10 gånger under året 
är uppfyllt. 

• AV Media bedömer att målet att sänka distributionskostnaderna med 4% under 2017 
är uppfyllt. Vi bedömer att detta mål är uppfyllt. 

• Balanskravet som är förbundets enda finansiella mål bedöms uppfyllas eftersom ett 
överskott redovisas och det bedöms inte fi nnas några justeringsposter som påverkar 
balanskravet. Avstämning av balanskravet görs i årsredovisningen. 

3.1. Sammanfattande bedömning 

Efter granskningen av årsredovisningen för 2017 är det revisionens uppfattning 
• att i årsredovisningen saknas uppgift om verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 

hushållning, 
• att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed 
• att årets balanskrav är uppfyllt. 

Hässleholm den 8 mars 2018 

Thomas Hallberg 

Auktoriserad revisor 
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Till Direktionen för AV Media i Skåne 

Granskning av avtal och upphandling 

De förtroendevalda revisorerna i AV Media i Skåne har låtit EV genomföra en granskning av 
huruvida förbundets verksamhet utanför medlemskommunerna är förenligt med kommunal
lagen och om förbundet kan använda de sk Tecal-reglerna för upphandling åt medlems
kommuner och avtalskommuner. 

Granskningen visar att förbundet bryter mot kommunallagens lokaliseringsprincip och 
förbudet at t driva näringsverksamhet mot andra än de egna medlemmarna. Dessutom 
bryter detta mot den egna fö rbundsordningen, som anger att verksamheten ska finansieras 
genom medlemsavgifter. Ett flertal kommuner och enskilda skolor är inte medlemmar. 

När det gäller försäljning av IT-relaterade produkter kan förbundet inte stödja sig på Tecal
reglerna. Enligt bedömningen uppfylls varken kontroll- eller verksamhetskriterierna. 
Resultatet är att kommunerna som handlar IT-produkter via AV Media i Skåne genomför 
otillåtna direktupphandlingar. 

Vi önskar direktionens svar på gransknings slutsatser och hur förbundet ämnar att agera i 
förhållande till de avvikelser som identifierats. Svar till revisorerna senast den 15 augusti 
2018. 

Hässleholm 2018-04-03 

AV Media Skåne I Bäckhagsvägen 13, 281 33 Hässleholm I Växel 0451 - 38 85 80 

Bankgiro: 5161 -8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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1. Sammanfattning 

Revisionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
december -17 till feb -18 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i AV Media i Skåne kommun granskat 
huruvida förbundets verksamhet utanför medlemskommunerna är förenligt med kommunal
lagen och om förbundet kan använda de sk Tecal-reglerna för upphandling åt medlems
kommuner och avtalskommuner. 

När det gäller verksamhet utanför medlemskommunernas geografi, dvs med avtals
kommuner och enskilda skolor, strider detta mot såväl kommunallagens bestämmelse 
avseende lokaliseringsprincipen, dvs att förbundet verksamhet endast får avse 
medlemskommunerna, som mot förbudet att driva näringsverksamhet mot andra än 
medlemmarna. 

Ifråga om upphandling av hård- och mjukvara till skolor i medlemskommuner och i avtals
kommuner bedömer vi att det inte är förenligt med LOU. Sett ur kommunernas perspektiv 
tillåter upphandlingslagstiftningen undantag från upphandling mellan två upphandlande 
myndigheter om de sk Tecal-reglerna är uppfyllda. Dessa regler kräver att två krav är 
uppfyllda. 

För det första ska det sk kontrollkriteriet var uppfyllt, vilket innebär - i detta fall - att medlems
kommunen ska ha ett avgörande inflytande över verksamheten. För avtalskommuner 
föreligger överhuvudtaget inte något inflytande över AV Media i Skåne. För den enskilda 
medlemskommunen bedömer vi att inflytandet är alltför begränsat, då antalet medlems
kommuner är stort, vilket leder till att inte någon kommun får ett avgörande inflytande. Med 
andra ord är inte kriteriet uppfyllt. 

För det andra ska verksamhetskriteriet också vara uppfyllt. Praxis säger att högst 20% av 
omsättningen får vara med annan part än ägare/medlemskommun. I AV Medias fall är 40% 
av intäkterna, exklusive IT-försäljning, från andra än medlemskommunerna. Detta innebär att 
inte heller verksamhetskriteriet är uppfyllt. Resultatet blir att kommunerna genomföra otillåtna 
direktupphandlingar, då ansvaret åvilar den upphandlande parten. Det kan inte vara förenligt 
med kommunalförbundets uppdrag att bidra till att kommunerna bryter mot upphandlings
lagstiftningen. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi direktionen i AV Media i Skåne att: 

omgående inleda förhandlingar med de kommuner som idag enbart är 
"avtalskommuner" för att dessa ska bli medlemmar i förbundet, annars kan förbundet 
inte ha verksamhet i dessa kommuner, 
om förbundet ska fortsätta med inköp av hård- och mjukvara till kommuner måste 
förbundet organisera upphandlingsverksamheten enligt gällande lag. Exempelvis som 
inköpscentral för anslutna kommuner och därefter vara grossist för dessa kommuner 
samt att även utreda förutsättningarna för samordnad upphandling genom 
inköpscentral. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Revlsionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
december -17 till feb -18 

Utöver medlemskommunerna finns det avtalskommuner som också använder AV Medias 
tjänster: Hörby, Höör, Kristianstad, Laholm och Gymnasieförbundet Bromölla/ Sölvesborg. Det 
finns ytterligare några kommuner med delvis nyttjande via avtal: Eslöv, Kävlinge, Svalöv. I 
några fall har AV Media också tecknat avtal med enskilda skolor. Avtalen med kommuner är 
undertecknade av förvaltningschef och nämndsordförande i respektive kommuner samt av 
chefen för AV Media och ordförande i direktionen. Avtalen med enskilda skolor är tecknade 
mellan rektor och chef för AV Media. Av den statistik vi har tagit del av framgår att AV Media, 
utöver ovanstående kommuner, i olika omfattning också har levererat tjänster till Halmstad, 
Landskrona, Lund, Malmö, Laholm, Sjöbo och Staffanstorp. Den fråga som aktualiserats av 
risk- och väsentlighetsanalysen gäller förbundets möjligheter att leverera tjänster utanför sitt 
geografiska område som utgörs av medlemskommunernas geografi , dvs om förbundet bryter 
mot den sk Lokaliseringsprincipen (KL 2kap 1 §) 

Den andra frågan gäller förbundets roll som inköpare av IT-varor och tjänster till kommuner. 
Förbundet ser sig inte som en inköpscentral utan menar att man gör upphandlingar som 
egen myndighet och sedan erbjuder kommuner att i sin tur köpa varor och tjänster via AV 
Media i Skåne. Förbundet anser att Tecal-reglerna är giltiga, dvs att "in houseundantag" 
gäller. Detta förutsätter dels att den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den 
fristående enheten som motsvarar myndighetens kontroll över sin egen förvaltning 
(kontrollkriteriet), dels att den fristående enheten bedriver huvuddelen av sin verksamhet 
tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar enheten (verksamhetskriteriet). 

2.2. Syfte, revisionsfrågor och ansvarig nämnd 

Granskningens syfte är att bedöma om: 
förbundets verksamhet utanför medlemskommunerna är förenligt med kommunal
lagens intentioner 
om förbundets försäljning av IT-varor och tjänster är förenligt med LOU. 

2.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier. De intervjuade har beretts tillfälle 
att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd mellan november till december 2017. 

2.4. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

Kommunallagen 
LOU 
Förbundsordningen 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Intäkter 

3. 1.1. Medlemsavgifter 

Revisionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
december -17 till feb -18 

Medlemsavgiften utgörs av 0,5 promille av kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag. För 2016 var medlemsavgifterna 5 372 tkr och för 2017 var beloppet 5 574 tkr. 

Friskolor som är geografiskt placerade inom medlemskommunernas geografi debiteras inte, 
såvida eleverna är skrivna i en medlemskommun. I annat fall upprättas avtal med enskilda 
skolor och kostnaden beräknas på antalet elever med ett belopp på 100 kr/elev, vilket 
uppges vara en riktlinje. I Kristianstad kommun vidarefaktureras friskolorna av kommunen. 

3.1.2. Avtal med andra kommuner eller enskilda skolor 

I nedanstående tabell redogörs för AV Medias avtal med kommuner som inte är 
förbundsmedlemmar respektive enskilda skolor som inte finns inom medlemskommunernas 
geografi . Beloppen avser budgeterade intäkter för 2017. Sammanställningen innebär att 
cirka 40% av förbundets intäkter kommer från andra än medlemskommuner. 

Kommun Budgeterade intäkter från Avtalslängd 
avtalskommuner (kr) 

Eslövs kommun 315 000 Fortlöpande 
Hörby kommun 366 586 Fortlöpande 
Höörs kommun 386 813 Fortlöpande 
Kristianstad kommun 1 731 104 Fortlöpande 
Laholms kommun 580 313 Fortlöpande 
Summa 3 379 816 Fortlöpande 

Kommun/enskild skola Budgeterade intäkter från Avtalslängd 
avtalskommuner (kr) 

Sölvesborg o Bromölla 40 000 Fortlöpande 
gymnasieförbund 
Kävlinge Lärcentrum 15 000 Fortlöpande 
Kävlinge Korsbackaskolan 45 000 Fortlöpande 
Kävlinge Olympiaskolan 23 500 Fortlöpande 
Kävlinge Nyvångsskolan 75 000 2017 och 2018 
Kävlincie Skönadalsskolan 19 300 2017 
Regionmuseet 27 500 Fortlöpande 
Perstorps civmnasium 14 000 Fortlöpande 
Sjöbo Nils Månsson friskola 7000 Fortlöpande 
Staffanstorp Hiäruplundsskolan 35 000 Fortlöpande 
Svalöv Heleneborgsskolan 31 500 Fortlöpande 
Svalöv Lunnaskolan 20 000 Fortlöpande 
Svalöv Midgård 13 000 Fortlöpande 
Svalöv Parkskolan 17 000 Fortlöpande 
Svalöv Billeshögsskolan 17 900 Fortlöpande 
Möllebackskolan S:t lbb 1 500 Fortlöpande 
Lund Freinetskolan 14 760 
Lund Blichers 2400 
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Lund Internationella Engelska 
skolan 
Thoren Framtid 
HVB Balans Kristianstad 
Summa 

3.1.3. Tjänsternas innehåll 

2 000 

3 000 
480 
422 360 

Revisionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
december -17 till feb -18 

Enligt en beskrivning av AV Medias produkter och tjänster erbjuds nedanstående inom 
läromedelsområdet. 

I mediakatalogen kan lärare boka fysiska artiklar men också se och lyssna på strömmande 
media. Utöver strömmande media kan program och filmer erbjudas på DVD. AV Media 
tillhandahåller daglig support mellan kl 08.00 - 16.00 via telefon eller mejl. Utöver detta 
erbjuds rådgivning och försäljning av teknisk utrustning till anslutna kommuner och skolor. 
Exempel på teknisk utrustning är interaktiva tavlor, interaktiva projektorer, läsplattor, lpads, 
TV, kameror, projektorer och tillbehör. AV Media ger support på produkter som sålts via AV 
Media. Ytterligare tjänst är videoproduktion med tillgång till personella och tekniska resurser 
via Film i Skåne, varefter AV Medias personal svarar för rådgivning och redigering av 
inspelat material. Saknas specifikation på vilka tjänster som levereras beror detta på att 
granskaren inte tagit del av avtalet. 

Kommun · Avtalad tjänst Uppgift 
hämtad från I 

avtal 
Eslövs kommun Leverans av gods 1 /g per vecka till Fortlöpande 

respektive grundskola 
Hörby kommun Fortlöpande 
Höörs kommun Fortlöpande 
Kristianstad kommun Distribution till en plats i kommunen, Fortlöpande 

därför avdraq med 10% på avqiften 
Laholms kommun Fortlöpande 

Kommun/enskild skola Avtalad tjänst Uppgift 
hämtad från 
avtal 

Sölvesborg o Bromölla Leverans av gods 1 /g per vecka Fortlöpande 
gymnasieförbund 
Kävlinge Lärcentrum Leverans av gods 1 /g per vecka samt 86 kr/elev 

förbundets tjänster 
Kävlinge Korsbackaskolan Leverans av gods 1 /g per vecka Fortlöpande 
Kävlinge Olympiaskolan Leverans av gods 1 /g per vecka samt Fortlöpande 

tjänster enl bilaqa 
Kävlinge Nyvångsskolan Leverans av gods 1 /g per vecka samt 2017 och 2018 

tjänster enl bilaga 
Kävlinqe Skönadalsskolan Leverans av qods 1/q per vecka 2017 
Regionmuseet Administration och distribution av v Fortlöpande 

temalådor till AV Medias medlemmar och 
kunder 

Perstorps gymnasium Leverans av gods 1/g per vecka Fortlöpande 
Sjöbo Nils Månsson friskola Leverans av qods 1 /q per vecka Fortlöpande 
Staffanstorp Hjäruplundsskolan Leverans av gods 1 /g per vecka Fortlöpande 
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Svalöv HeleneborQsskolan 
Svalöv Lunnaskolan 
Svalöv MidQård 
Svalöv Parkskolan 
Svalöv Billeshöqsskolan 
Möllebackskolan S:t lbb 
Lund Freinetskolan 
Svalöv Blichers 
Hässleholm Internationella 
Enqelska skolan 
Thoren Framtid 
HVB Balans Kristianstad 

Revisionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
december -17 till feb -18 

Leverans av qods 1 /q per vecka Fortlöpande 
Leverans av Qods 1 /g per vecka Fortlöpande 
Leverans av qods 1/q per vecka Fortlöpande 
Leverans av Qods 1/g per vecka Fortlöpande 
Leverans av qods 1 /Q per vecka Fortlöpande 
Leverans av Qods 1/g per vecka Fortlöpande 
Leverans av gods 1/Q per vecka 120 kr/elev/år 
Leverans av gods 1 /Q per vecka 

Strömmande media dygnet runt 

3. 1.4. Intäkter från försäljning av IT-produkter 

Nedan följer sammanställning av försäljningsvolymer avseende hårdvara inom IT. 

Ar Kund Försäljningsbelopp (kr) 
2016 Konto 311 Försäljning, exkl moms 5 907 913 

2017 Konto 31 1 Försäljning, exkl moms 3 528 571 

Enligt förfrågningsunderlag som presenterats beskrivs den upphandlingsmässiga 
organiseringen enligt följande. "Kommunalförbundet AV Media Skåne är 
en kommunsamverkan där man politiskt har beslutat att kommunalförbundet ska kunna 
tillhandahålla förmedling av AV-produkter och IKT-produkter till anslutna kommuner, som är 
12 kommuner belägna i Skåne och dess närhet. AV Media Skåne ger service till ytterligare 
12 kommuner, varav 4 st är avtalskommuner resterande är delar av kommunen eller enstaka 
skolor. På uppdrag av de sistnämnda 12 kommunerna kan även dessa kommuner komma 
att avropa avtalet för inköp. För att det skall vara möjligt för avtalskommunerna att köpa 
varor av AV Media Skåne måste AV Media Skåne få en fullmakt som specificerar vilka varor 
som avses." Senare i beskrivningen anges att "Upphandlande myndighet är Kommunal
förbundet AV Media Skåne som samordnar och förmedlar inköp till anslutna kommuner. 

228



4. Bedömning och rekommendationer 

Revlsionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
december ·17 till feb ·18 

4.1. Är förbundets verksamhet utanför medlemskommunerna förenligt med 
kommunallagens intentioner? 

Kommunallagen innehåller en bestämmelse avseende kommuns allmänna befogenhet och 
lokaliseringsprincipen enligt följande lydelse (2 kap 1 §). Kommuner och landsting får själva 
ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller 
landstingets område eller dess medlemmar. 

Kommunallagen innehåller vidare en bestämmelse om kommunal näringsverksamhet enligt 
följande lydelse (2 kap 7 §). Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den 
drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
medlemmarna. 

Om inget annat anges eller följer av bestämmelserna om kommuner och landsting i 
kommunallagen tillämpas dessa även för kommunalförbund (9 kap 2 §). 

Enligt kommunallagens bestämmelser om kommunalförbund skall det av förbundsordningen 
bl a framgå förbundets ändamål, förbundsmedlemmars andelar i förbundets tillgångar och 
skulder och fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna. 

Förbundsordningen för Kommunalförbundet AV Media Skåne innehåller följande 
bestämmelse avseende förbundets ändamål. Förbundet har till ändamål att producera, sälja 
och distribuera tjänster, material och varor inom området läromedel och audiovisuella medier 
samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Följande anges avseende tillgångar och skulder i förbundet. Förbundsmedlemmarna har vid 
varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad 
förbundsmed/emmarna fil/skjutit i avgift till förbundets verksamhet. 

Följande anges avseende kostnaderna. Kostnaderna för förbundets verksamhet skall 
finansieras genom avgifter från förbundsmedlemmarna. 

Kommunalförbundets AV Media Skånes verksamhet omfattar ett stort antal kommuner och 
enskilda skolor utanför medlemskommunerna. Detta strider mot såväl kommunallagens 
bestämmelse avseende lokaliseringsprincipen, d v s att förbundet verksamhet endast får 
avse medlemskommunerna, som mot förbudet att driva näringsverksamhet mot andra än 
medlemmarna. Den särskilda lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) som ger 
ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen innehåller inget 
som är tillämpbart på kommunalförbundets verksamhet. 

Vad gäller kommunalförbundets kostnader finansieras dessa varken enligt vad som anges i 
kommunallagen eller enligt förbundsordningen eftersom förbundet debiterar 
medlemsavgiften i promille av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag jämte 
100 kr per elev för enskilda skolenheter samt fakturerar icke förbundsmedlemmar. För 2017 
finns budgeterade intäkter från avtalskommuner och enskilda skolenheter cirka 3,8 mkr samt 
försäljning av IT-produkter om cirka 1,4 mkr. Vad gäller just försäljning av IT-produkter 
uppgår intäkten för 2017 till 26 procent av totala intäkten. Som jämförelse kan nämnas att 
procentsatsen för 2016 uppgår till 38 procent. 
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4.2. Är förbundets försäljning av IT-varor och tjänster är förenligt med LOU. 

Att köpa från eget bolag, fristående enhet, utan upphandling utgör en viktig möjlighet för 
många upphandlande myndigheter. Tillämpningen av detta undantag - in house-undantaget -
kan vara särskilt intressant inom kommunal verksamhet eftersom tilldelning av kontrakt till 
egna bolag inom denna sektor är vanligt förekommande. Frågan i denna del är huruvida in 
house-undantaget är tillämpligt för AV Media Skånes vidkommande eller om det förekommer 
hinder för detta. Det som talar emot att AV Media Skåne kan tillämpa in house-undantaget är 
att man har en alldeles för stor avtalsgrupp - det som strider mot den kommunalrättsliga 
regleringen är även ett hinder rörande den upphandlingsrättsliga tillämpningen. 

Tillämpning av in house-undantaget kräver ju att Teckal-kriterierna är uppfyllda. Det innebär 
att den upphandlande myndigheten måste göra en noggrann bedömning av den riskbild som 
uppkommer om grunden för själva upphandlingen - i detta fall -AV Media Skåne - är ett 
lagligt sätt att göra upphandlingar på. Det bör konstateras att in house-undantaget är just ett 
undantag vilket innebär att det tolkas restriktivt. Däremot kan vi också säga att rättsläget är 
oklart varför det föreligger vissa svårigheter vid den praktiska tillämpningen. 

In house-undantaget är tillämpligt på alla kontrakt som ingås mellan en upphandlande 
myndighet och en juridisk person eller gemensam nämnd (fristående enhet) enligt 
kommunallagen under förutsättning att: 

1. Den upphandlande myndigheten utövar kontroll över den juridiska personen eller den 
gemensamma nämnden som motsvarar den kontroll som myndigheten utövar över sin egen 
förvaltning, och 
2. Den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin 
verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. 

I den nu aktuella situationen rörande AV Media Skåne, där ett stort antal kommuner eller 
andra verksamheter anlitar AV Media Skåne som inköpscentral faller således in house
undantaget bort som undantagsmöjlighet på grund av kontrollkriteriet. På grund av det stora 
antalet medlemskommuner utövar ingen kommun tillräcklig kontroll får att kriteriet ska vara 
uppfyllt. Gällande det verksamhetskriteriet har förbundet 40% av sina intäkter från andra än 
medlemskommuner, vilket innebär att inte heller det kriteriet är uppfyllt. 

Förbundet ser sig inte som en inköpscentral utan menar att man gör upphandlingar som 
egen myndighet och sedan erbjuder kommuner att i sin tur köpa varor och tjänster. 
Förbundet anser att Teckal-kriterierna är giltiga, dvs att in house-undantaget gäller. 

Denna bedömning från förbundets sida utgör en risk för de kommuner som handlar av AV 
Media i Skåne. Risken att kommunerna genomför köp av varor och tjänster utan att använda 
LOU är hög vilket föranleder risk för att köpen kan ses som otillåten direktupphandling vilket i 
sin tur kan leda till krav på skadestånd men även avtalsogiltighet under vissa förutsättningar. 

230



Revisionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
december -17 till feb -18 

4.3. Sammanfattande svar på revisionsfrågorna 

Revisionsfråga 

Är förbundets verksamhet utanför 
medlemskommunerna förenligt med 
kommunallagens intentioner? 

Är förbundets försäljning av IT-varor 
och tjänster är förenligt med LOU? 

Svar 

Förbundets verksamhet strider mot såväl 2 kap 1 § som 2 
kap 7 § kommunallagen. 

Risken är mycket hög att kommunerna genomför otillåtna 
direktupphandlingar, när de köper av AV Media i Skåne. 
Vår bedömning är att Tecal-kriterierna i är uppfyllda. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi AV Media i Skåne att: 

• Att omgående inleda förhandlingar med de kommuner som idag enbart är 
"avtalskommuner" för att dessa ska bli medlemmar i förbundet, annars kan förbundet 
inte ha verksamhet i dessa kommuner. 
Om förbundet ska fortsätta med inköp av hård- och mjukvara till kommuner måste 
förbundet organisera upphandlingsverksamheten enligt gällande lag. Exempelvis som 
inköpscentral för anslutna kommuner och därefter vara grossist för dessa kommuner 
samt att även utreda förutsättningarna för samordnad upphandling genom 
inköpscentral. 

Hässleholm den 25 februari 2018 

Lars Eriksson 
EY 
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5. Bilaga 
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december -17 till feb -18 

5.1. Upphandlingsrättsliga aspekter av avtalssamverkan 

Vid interkommunal avtalssamverkan ingår de samverkande parterna avtal med juridiskt 
bindande rättigheter och skyldigheter. Det kan avse ett samarbetsavtal vilket i sin tur kan avse 
avtalssamverkan. Denna avtalssamverkan kan vara att kommuner tillsammans inrättar en 
inköpscentral som bedriver grossistverksamhet. 

När kommunal samverkan resulterar i att det träffas avtal om någon form av anskaffning 
aktualiseras upphandlingslagstiftningen. Det är LOU som sätter gränser för kommuners och 
landstings möjlighet att träffa avtal med varandra utan att göra en offentlig upphandling. 

I första hand styrs upphandlingar av reglerna i LOU. Alla kommunala myndigheter omfattas av 
LOU. Huvudregeln är att alla köp av varor och tjänster som en upphandlande myndighet gör 
från en annan juridisk person omfattas av LOU. Att leverantören också är en upphandlande 
myndighet innebär som huvudregel inte något undantag från att LOU ska tillämpas. 

I LOU finns olika undantag från lagen - som internupphandlingsundantaget (in house) och 
undantaget för samarbetsavtal (Hamburgundantaget). In house-undantaget (även kallat 
Teckal-undantaget) avser situationer som i hög grad liknar de situationer där tjänster utförs i 
egen regi, även om anskaffningen sker från en formellt fristående juridisk person. 
Hamburgundantaget avser samarbetsavtal som ingås mellan upphandlande myndigheter. Ett 
tredje undantagsfall är att inköpscentraler sedan 2017 kan bedriva grossistverksamhet, vilket 
innebär att en upphandlande myndighet kan köpa varor eller tjänster direkt från en 
inköpscentral. 

Frågan är ju om AV Media Skånes uppdrag kan anses innefattas som verksamhet i egen regi 
även om anskaffningen av varor och tjänster sker från en i formellt hänseende fristående 
juridisk person. Vår bedömning är att den inte är fristående från sina avtalskommuner i 
tillräcklig utsträckning. Undantaget gäller, förenklat, fall när den upphandlande myndigheten 
kontrollerar den part som den ingår avtal med (kontrollkriteriet) och den kontrollerande parten 
dessutom bedriver huvuddelen av sin verksamhet för den upphandlande myndighetens 
räkning (verksamhetskriteriet). Ett exempel på när undantaget kan vara tillämpligt är när en 
kommun köper något från sitt helägda dotterbolag. Ett annat exempel är köp mellan två 
systerbolag som ägs av en kommun. 

Då denna situation inte är för handen är in house-undantaget inte tillämpligt. Men sådana avtal 
skulle kunna omfattas av "Hamburg-reglerna". Dessa regler och dess rättspraxis kan ses som 
en vidareutveckling av Teckal-undantaget. Problemet som finns är om AV Media Skånes 
funktion är att organisera köp för då är undantaget inte tillämpligt. 

Samarbetskonceptet, som Hamburg-undantaget bygger på, är centralt för bedömningen om 
undantaget ska kunna tillämpas. Det krävs enligt vår uppfattning att parterna samarbetar för 
att undantaget ska vara tillämpligt. Det innebär att köp inte omfattas av undantaget. I skälen 
till direktivet anges att samarbetet, för att uppfylla villkoren för undantaget, bör grundas på ett 
"samarbetskoncept". Det anges vidare att det ska finnas "åtaganden om att bidra till ett 
fullgörande av den berörda offentliga tjänsten genom samarbete". Det görs alltså en åtskillnad 
mellan avtal om samarbeten och sådana avtal där en upphandlande myndighet köper tjänster 
från en annan upphandlande myndighet. 
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Vi uppfattar detta som en viktig begränsning möjligheterna att tillämpa undantaget för 
samarbetsavtal. 

Exempelvis bör undantaget inte vara tillämpligt om en kommun köper snöröjningstjänster av 
en närliggande kommun. Det är då fråga om ett köp och inte ett samarbete. Undantaget kan 
däremot vara tillämpligt om kommunerna ingår ett avtal om att gemensamt samarbeta kring 
snöröjningen av vägarna i kommunerna och båda parter bidrar med resurser till samarbetet. 
Frågan om samarbete är nära kopplat till förutsättningen om gemensamt mål. 
Samarbetsavtalet får inte ha sitt ursprung enbart i den ena partens behov. Då är det inte fråga 
om ett samarbete för att uppnå parternas gemensamma mål, utan om ett köp. Det gäller 
alldeles oavsett om det sedan sker ett "samarbete" inom ramen för avtalets fullgörande, dvs. 
att köparen bidrar till utförandet av tjänsten. En första förutsättning är alltså att det är fråga om 
ett samarbete för att uppnå parternas gemensamma mål. Därutöver ska parterna enligt 
Upphandlingsmyndighetens uppfattning rent faktiskt samarbeta och bidra till ett fullgörande av 
tjänsten. 

Undantaget för samarbetsavtal benämns i LOU som "Upphandling mellan upphandlande 
myndigheter". Mot bakgrund av bedömningen att köp inte omfattas av undantaget är 
benämningen något olycklig, då den för tankarna till köp och andra anskaffningar. 

Det bör dock vara enklare att visa att förutsättningen är uppfylld om kommuner och landsting 
samarbetar kring en uppgift på det obligatoriska området. Då framgår samtliga parters behov 
av att fullgöra uppgiften av det offentligrättsliga åliggandet. Undantaget bör alltså enligt 
Upphandlingsmyndighetens uppfattning även kunna tillämpas för en uppgift på det frivilliga 
området. Men då är det extra viktigt att parterna säkerhetsställer att motivet för att ingå i 
samarbetet enbart utgår från det egna behovet av att fullgöra uppgiften. 

5.2. Vad är en inköpscentral? 

En inköpscentral är enligt definitionen i 1 kap. 14 § LOU en upphandlande myndighet som 
stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av 
1. anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande myndigheter, eller 
2. tilldelning av kontakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller byggentreprenader 
som är avsedda för upphandlande myndigheter. 

En nyhet i de nya reglerna om inköpscentraler är begreppet "centraliserad inköpsverksamhet". 
Begreppet ingår i definitionen av inköpscentral och dess innebörd framgår därför av denna 
definition (se punkt ett och två i definitionen ovan). Om en upphandlande myndighet 
stadigvarande bedriver centraliserad inköpsverksamhet är den per definition en inköpscentral. 
Att en inköpscentral ska bedrivas stadigvarande är också en nyhet och fanns inte med i den 
tidigare definitionen av inköpscentral. Avsikten är enligt regeringen att tydliggöra skillnaden 
mellan en inköpscentral och en tillfällig gemensam upphandling som genomförs av flera 
upphandlande myndigheter. Vad gäller den närmare innebörden av begreppet menar 
regeringen att den måste fastställas i rättstillämpningen. 

En inköpscentral kan bedriva sin verksamhet i huvudsakligen två olika former: 

1. lnköpscentralen kan anskaffa varor och tjänster som sedan ska säljas vidare till 
upphandlande myndigheter. lnköpscentralen agerar då som grossist. lnköpscentralen 
upphandlar varor eller tjänster för att antingen lagerhålla eller på annat sätt tillhandhålla dessa 
produkter för senare vidareförsäljning till andra upphandlande ·myndigheterna. Denna funktion 
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är ny från 1 januari 2017 och syftar till att underlätta inköp av generiska produkter och tjänster 
för upphandlande myndigheter. 

2. lnköpscentralen kan även fortsättningsvis tilldela kontrakt och ingå ramavtal som ska 
användas av andra myndigheter. Tidigare kunde inköpscentralen antingen ingå ramavtal för 
andras räkning eller agera som ombud. Den nya definitionen av inköpscentral tillåter också att 
inköpscentraler agerar som självständig mellanhand, det vill säga upphandlar ett enskilt 
kontrakt som är avsett till en annan myndighet men som inköpscentralen upphandlar i eget 
namn och på eget ansvar. 

En annan nyhet är att inköpscentraler får tillhandahålla stödverksamhet för inköp. Denna typ 
av stödverksamhet är sannolikt aktiviteter som går utöver de som ryms i begreppet 
centraliserad inköpsverksamhet. 

De nya bestämmelserna om inköpscentraler innebär att en upphandlande myndighet kan 
använda sig av en inköpscentral på fem olika sätt. En upphandlande myndighet kan: 

1. köpa varor eller tjänster direkt från en inköpscentral 
2. ge en inköpscentral i uppdrag att genomföra en upphandling (enskilt kontrakt eller ett 
ramavtal) för den upphandlande myndighetens räkning (inköpscentralen kan genomföra 
upphandlingen antingen som ett ombud eller som en självständig mellanhand) 
3. använda sig av ett dynamiskt inköpssystem som drivs av en inköpscentral 
4. avropa från ett ramavtal som upphandlats av en inköpscentral 
5. köpa stödverksamhet för inköp av en inköpscentral (under förutsättning att man samtidigt 
anlitar inköpscentralen för att tillhandahålla centraliserad inköpsverksamhet, dvs. någon av 
punkter 1-4 ovan.) 

För alla dessa "tjänster" kan en upphandlande myndighet vända sig direkt till en inköpscentral 
utan att detta behöver upphandlas. 

I nya LOU har det införts bestämmelser som ger inköpscentraler möjlighet att köpa varor och 
tjänster i eget namn för vidareförsäljning till upphandlande myndigheter. Detta innebär att 
upphandlande myndigheter kan köpa varor och tjänster direkt från en inköpscentral under 
förutsättn ing att inköpscentralen har upphandlat dessa varor och tjänster i enlighet med 
gällande upphandlingslagstiftning. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-23 1 av 2 

 

 

VN § 36  Dnr VN 000049/2018 - 906 

Begäran hos kommunstyrelsen om budgettillägg för 2018 

 
Beskrivning av ärendet Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2016 utökats och har för 

helåret 2017 avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att 
effektivisera i motsvarande grad som tillkommande kostnader varför vård- och 
omsorgsnämnden begär budget-förstärkning för 2018 om 4,15 mkr.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2018-04-16.  
 
Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 
 
Notering Redaktionell ändring i bilagan till protokollet: 2016 ska ändras till 2017 och 

2017 ska ändras till 2018. 
 
Yrkande Iréne Ebbesson (S) och Ulf Jiewertz (M): Bifall med följande tillägg: Vård- och 

omsorgsnämnden föreslår att budgetunderskottet för 2018 delvis finansieras 
genom den minskade kostnaden i utjämningssystemet.      

 
Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 

bifallit detta yrkande.      
             
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgettillägg  
om 4,15 mkr för innevarande år. 
 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att budgetunderskottet för 2018 
delvis finansieras genom den minskade kostnaden i utjämningssystemet.  

      _____ 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: KS 000425/2018-906, VN 000049/2018-906 

 
 

Budgettillägg  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgettillägg om 4,15 mkr 
för innevarande år. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2017 utökats och har för helåret 2018 
avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att effektivisera i motsvarande 
grad som tillkommande kostnader varför vård- och omsorgsnämnden begär budget-
förstärkning för 2018 om 4,15 mkr.  
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
Ekonomiavdelningen 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomichef 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (3) 

 
 

Datum: 2018-04-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000056/2018-700 

 
 

Beslut om tillbyggnation av Myllefallet 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Båstadhem att snarast bygga till en sjätte lägenhet 
avsedd för vård- och omsorgtagare på Myllefallet, gruppboende inom LSS. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Daglig verksamhet främjar delaktighet i samhället och är en viktig del i samhällsbygget.  Habili-
teringsersättning finns i Båstads kommun för att uppmuntra deltagande i den dagliga verk-
samheten. För 2018 ges stimulansmedel från staten i syfte att införa eller höga dagpenningen. 
Båstads kommun avser att höja ersättningen för hel dags arbete till 60 kr medan ersättningen 
för halv dags arbete är oförändrad. Detta ger för 2019 en ökad kostnad om cirka 60 tkr som tas 
inom befintlig ram.  
  

Bakgrund 
En bostad enligt 9 § 9 LSS kan utformas på olika sätt, det finns tre huvudformer: 
Servicebostad: är en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där omfattande service och vård 
kan ges dygnet runt. Bostäderna upplåts på sedvanligt sätt och är i regel anpassade efter den 
enskildes behov samt kan vara samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Oftast finns en 
baslägenhet med fast personalbemanning med tillgång till gemensamma utrymmen för säll-
skap och aktiviteter. 
Gruppbostad: är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. 
Gruppbostaden beskrivs i lagens förarbeten som ett litet antal lägenheter som är grupperade 
kring gemensamma utrymmen med en fast kollektiv bemanning som i huvudsak ska kunna 
täcka alla behov den enskilde har i form av omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktivi-
teter. 
Antalet boende i gruppbostad ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer vara max sex lä-
genheter. 
Annan särskilt anpassad bostad: avser en bostad med viss grundanpassning till funktions-
hindrade personers behov men utan fast bemanning. I denna boendeform ingår inte omvård-
nad, fritidsaktiviteter eller kulturella aktiviteter. 
 
Kommunen har ett gruppboende med fem lägenheter i Båstad (Aromagården), ett gruppbo-
ende med två lägenheter i Förslöv (Myllefallet) samt ett serviceboende med tolv lägenheter i 
Båstad (Ängen). Gruppboende kan omfatta som mest sex lägenheter för att vara ett optimalt 
boende. Idag finns inga lediga gruppboendeplatser.  
 
Förvaltningen fick i mars 2017 i uppdrag av Vård och omsorgsnämnden att utreda möjlighet-
erna för tillbyggnation av en lägenhet vid såväl Aromagården som Myllefallet. Underlag har nu 
inkommit från Båstadhem. 
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2 (3) 

 

 

Aktuellt 
Båstadhem äger fastigheterna Myllefallet och Aromagården och har gjort en preliminär beräk-
ning på kostnaden för tillbyggnation.  
 
På Myllefallet i Förslöv finns möjlighet att på ett relativt enkelt sätt bygga till ytterligare en 
lägenhet då ingrepp i befintlig verksamhet sker sent i förloppet och under en kort tid. Grupp-
boendet vid Myllefallet omfattar då tre lägenheter vilket kommer att ge en väsentlig resursop-
timering. På Aromgården krävs större ingrepp inne i huskroppen vilket kommer att påverka 
verksamheten negativt. 
 
Lägenheten kommer att hyras av en vård och omsorgstagare med biståndsbeslut om gruppbo-
ende och bära större delen av kostnaden för lägenheten. Dock krävs ett beslut från Båstads 
kommun om att Båstadhem ska starta byggnationen. 
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Att kunna flytta till en ändamålsenlig bostad är av vikt. Idag finns inga lediga lägenheter inom 
gruppboende i kommunen. Kommunstyrelsen har fattat beslut om nybyggnation av en helt ny 
gruppbostad, geografiskt placerad i Båstads omedelbara närhet, men det förtar inte vinsten av 
ytterligare en lägenhet i Förslöv. 
 

Verksamhet 
Idag drivs Myllefallet som ett gruppboende för två vård och omsorgstagare. Att öka med 
ytterligare en vård och omsorgstagare innebär inte ytterligare behov av bemanning, det vill 
säga en resursoptimering kommer att ske. 
 

Ekonomi 
Att bygga till Myllefallet beräknas kosta 1,42 mkr exklusive moms vilket kommer att till största 
delen finansieras av hyresintäkter från hyresgästen. En bebodd lägenhet på gruppboende 
påverkar kommunen positivt i LSS-utjämningssystemet om cirka 0,9 mkr årligen baserat på 
2017 års nivå. 
 
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Båstadhem 
Vård- och omsorgsnämnden 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ritning Myllefallet 
 
Samråd har skett med: 
Båstadhem 
Teknik och service 
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