
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    
1.  Val av justeringsperson   KSau 3 

2.  Godkännande av dagordningen   KSau 4 

3.  Ersättarnas närvarorätt   KSau 5 

4.  Informationspunkter  

A, Kommunens översiktsplan inför granskning (Samhällsbyggnad)  

B, Strukturplan för familjen Helsingborg (Samhällsbyggnad) 

C, Budget 2019 (Elisabet Edner) 

D, Information från NSR – förändringar i verksamheten  

(Andreas Jansson) 

 

 KSau 6 

5.  Detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 (Heden), etapp 3 - antagande  Camilla Nermark KS 7-57 

6.  Detaljplan för Tunet 1 m.fl. i Båstad - granskning Henrik Eliasson KSau 58-97 

7.  Detaljplan för del av Torekov 98:146 (Återremiss) - begäran om 
planbesked 

Henrik Eliasson KS 98-103 

8.  Detaljplan för Västra Karup 1:28 i Båstads kommun - begäran om 
planbesked 

Olof Selldén KS 104-
106 

9.  Namnsättning av gata inför antagande av Hemmeslöv 10:10 Heden Camilla Nermark KS 107-
108 

10.  Huvudmannaskap i Båstads kommun Susanna Almqvist KF 109-
118 

11.  Överenskommelse om fastighetsreglering av mark i kvarteret 
Hyllebäcken  

Susanna Almqvist KS 119-
130 

12.  Förlängning av förvaltningsavtal fastigheter med Båstadhem Jan Bernhardsson KS - 

13.  Provisorisk återvinningscentral Andreas Jansson KS 131-
132 

14.  Avfallstaxa 2019 Andreas Jansson KF 133-
164 

15.  Yttrande länsstyrelsen Västra Ljungby m.fl. Andreas Jansson KS 165-
246 

16.  Yttrande länsstyrelsen Stenhotten Andreas Jansson KS 247-
257 

Datum: Tisdagen den 20 november 2018 
Plats och tid: Astrakanen kl. 09.00  
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Båstads kommun 
Datum 

2018-11-13 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

17.  Bekräftelse angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat (kompletteras senare) 

Elisabet Edner KS 258-
261 

18.  Regler för partistöd - revidering Catharina Elofsson KF 262-
264 

19.  Förslag om inrättande av Kulturnämnd (kompletteras senare) Olof Nilsson KF 265-
269 

20.  Avveckling av demokratiberedning Catharina Elofsson KF 270-
271 

21.  AV Media Skåne - årsredovisning (kompletteras senare) Elisabet Edner KS 270-
327 

22.  Borgen - Sydvatten AB (kompletteras senare) Jan Bernhardsson KS - 

23.  Uppföljning av motion för ny VA-taxa för föreningar Hans Paganus KS 328-
329 

24.  Regler för bidrag till pensionärsföreningar  Elisabet Edner KS 330-
331 

 
 
Båstad den 13 november 2018 
 
 
 

Bo Wendt 
ordförande 

Philip Norrman  
Sekreterare 

 

2



 Tjänsteskrivelse  
 

180206\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-11-13 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 001376/2017 – 903 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson (S). 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (C). 
 
3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 27 november 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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 Tjänsteskrivelse  
 

180206\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-11-13 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 001377/2017 – 903 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Dagordningen 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 dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
Kommunkontoret  
Philip Norrman, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180206\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-11-13 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 000029/2018 – 903 
 
 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
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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 Tjänsteskrivelse  
 

180208\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-11-13 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 000030/2018 – 900 
 
 

Informationspunkter 
 
 
a) Information om kommunens översiktsplan inför granskning (Olof Selldén, Kristina Bell) 
 
b) Strukturplan för familjen Helsingborg (Olof Selldén, Kristina Bell) 
 
c) Budget 2019 (Elisabet Edner) 
 
d) Information från NSR – förändringar i verksamheten (Andreas Jansson)  
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Datum: 2018-11-06 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: KS 001417/2017 -315 

 
 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad, Bå-
stads kommun, Skåne län – antagande 
 
 

Förslag till beslut 
 

 Planförslag för del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad, antas i enlighet 
med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-11-06. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i norra delen av Hemmeslöv och gränsar i norr till Laholms kommun 
och ett område som i översiktsplanen för Laholm anges som utredningsområde. Planområdet 
gränsar i söder och väster mot befintlig bostadsbebyggelse, och i öster mot åkermark. Området 
omfattar drygt 4,6 ha (46 700 m2) och utgörs av igenväxande betesmark som, innan gator etc 
anlades söder om planområdet, fungerat som övningsområde för ridklubben. Planområdet är 
beläget cirka 4,5 km från Båstad centrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Planområdet 
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Huvudsyftet med detaljplanen är att fastställa gatustruktur samt naturområde inom mark som 
idag är planlagd för bostäder (inkl så kallad kvartersgata). Gällande detaljplan omfattas av 
planbestämmelsen g - ”Erforderlig mark inom bostadskvarteret ska vara tillgänglig för gemen-
samhetsanläggning för kvartersgata som ansluter till lokalgata samt för gemensamma tekniska 
anläggningar. Minst två passager för gångtrafik mellan kvartersgata och naturmark ska ingå i 
gemensamhetsanläggningen.” därför måste all så kallad kvartersmark för ”etapp 3” revideras 
för att planbestämmelsen ska upphöra. I samband med justeringen så utökas naturmarken 
något och högsta tillåtna nockhöjd för bebyggelsen längst i söder sänks från möjliga 12,3 m till 
10,0 m (dvs 3 våningar). I planförslaget möjliggörs även byggnation för teknisk anläggning. 
 
Syftet med detaljplanen är också att skapa förutsättningar för god och hälsosam livsmiljö i Bå-
stads kommun. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse (i olika former) med närhet till såväl 
kollektivtrafik, natur och rekreation vilket främjar både tillgänglighet och folkhälsa. Båstads 
kommuns mål och ambition är bland annat att nybyggnation ska ske på ett så miljöanpassat 
och resurssnålt sätt som möjligt. 
 

Bakgrund 
 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2018, § 38, att ge Samhällsbyggnad och Teknik & 
Service i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för del av Hemmeslöv 10:10, Heden, 
etapp 3 samt att ändra detaljplanen. Gällande detaljplanen möjliggör idag både friliggande en-
bostadshus, flerbostadshus, gruppbyggda parhus, radhus och/eller kedjehus. Inom kvarters-
marken (B) ska kvartersgata samt gångslingor anordnas. 
 
Ett planförslag var utsänt för samråd under tiden 2018-05-03 till 2018-06-21. Då planförslaget 
drivs enligt standardförfarande sammanställs inkomna synpunkter från både samråd och 
granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse 
gjordes således inte. Inkomna synpunkter beaktades ändå och tillgodosågs i möjligaste mån i 
granskningsförslaget.  
 
Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende, se 
bilaga 1, Granskningsutlåtande. 
 
Ett  granskningsförslag   var utställt  för granskning  under tiden 2018-08-29 till och med 
2018-09-30. Efter granskningen har inkomna synpunkter under samråd och granskning sam-
manställts och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Se bilaga 1. 

Inkomna synpunkter under granskningsskedet har inte föranlett någon större revidering av 
planförslaget inför antagandet. Dock har kompletteringar och förtydliganden gjorts i planbe-
skrivning och på plankarta i enlighet med Granskningsutlåtandet, se bilaga 1. 

Utöver ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna såsom t ex 
text under rubriken ”Efter samråds- och granskningsskede”, omdöpning av planhandlingar 
från ”Granskningshandling” till ”Antagandehandling”.  

 
Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2018-11-06. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt ”Konsekvenser av beslut” föreslår Samhällsbyggnad att 
kommunstyrelsen antar detaljplanen för del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Bå-
stad, Båstads kommun, Skåne län. 
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Planen möjliggör ett tillskott av bostäder, på mark vars omgivningar är bebyggda med bostä-
der. Området ligger stationsnära, havsnära och inte långt från Båstad centrum - kvaliteter som 
är eftertraktade för många. 
 
Planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser vilket tillsammans med bra cykelvägar och 
cykelvänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil. Det ger 
också goda förutsättningar att främja vardagsmotion i form av cykelpendling, långpromenader 
eller endast genom att göra det enkelt och gent att gå eller cykla. 
 
Planområdets tillskott av bostäder med fristående villor på både små och stora tomter och 
gruppbebyggelse med flerfamiljshus vitaliserar området genom att skapa en större variation i 
bebyggelsen. Detta kan även bidra till större variation i den sociala sammansättningen i områ-
det. 
 
Planstrukturen, i kombination med nu gällande detaljplan 1669, med ett lättorienterat rutnäts-
system, med många möjliga vägval, allmän platsmark i anslutning till gatunätet ger en tydlighet 
i stadsplanen som främjar känslan av trygghet. 
 
Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålen 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner” kan uppfyllas. Genom att 
möjliggöra en utbyggnad av bostäder i olika former, genom förtätning och i anslutning till be-
fintlig infrastruktur, innebär det god hushållning och effektivt nyttjande av mark. 
 

Ekonomi 
Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. Kommunen har för avsikt att överlåta 
marken genom markanvisningstävling. Kommande köpare betalar ett marknadsmässigt pris 
för tomtmarken, vari kostnad för planarbete och infrastruktur ingår. 
 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & service, Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2018-11-06 
2. Planbeskrivning, daterad 2018-11-06 
3. Plankarta, daterad 2018-11-06 
4. Illustrationskarta, daterad 2018-11-06  
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson – samhällsbyggnadschef, Olof Selldén – planchef  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Detaljplan för 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, 
i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande 

Bilaga I 

S. 00 \~\ ---+-/ 
rz_o, --:r - ~ \ s-

Ett detaljplaneförslag avseende del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i 
Båstad har varit ute på samråd 2018-05-03 till 2018-06-21 och på granskning 
under tiden 2018-08-29 till 2018-09-30 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 

TeliaSonera Skanova Access AB (samrådsskedet) 

Södra Hallands Kraft ekonomisk förening ( samrådsskedet) 

Laholms kommun( samrådsskedet) 

Region Skåne, regionala utvecklingsenheten (samråds- och granskningsskedet) 

Länsstyrelsen i Skåne (granskningsskedet) 

Trafikverket (granskningsskedet) 

Laholms kommun (granskningsskedet) 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2018-03-14, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen framför följande: 

Dagvatten 

Planområdet anges ha en grundvattennivå som ligger nära markytan. Detta betyder 
att det vid till exempel långvariga nederbördsperioder i princip kan stå vatten vid 
markytan, vilket i sin tur gör området extra känsligt vid skyfall. Länsstyrelsen anser 
att planhandlingarna bör kompletteras med en mer utförlig beskrivning och 
resonemang kring skyfallshanteringen för att säkerställa markens lämplighet vad 
gäller översvämning. Det är också viktigt att här säkerställa att de översvämnings
ytor som finns utanför planområdet är tillräckliga för syftet samt att det är möjligt 
att leda vattnet dit efter exploateringen samt hur dessa i sin tur är säkerställda. 
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Avledningen av dagvatten till det kommunala dagvattennätet ska enligt 
planbeskrivningen föregås av lokalt omhändertagande genom infiltration. 
Länsstyrelsens anser att det då bör framgå om denna fördröjning är en förutsättning 
för planens genomförande med tanke på till exempel ledningskapacitet och hur stor 
denna infiltration i så fall behöver vara. Detta är extra viktigt då Länsstyrelsen ser 
stora begränsningar i infiltrationskapaciteten beroende på den höga grund
vattennivån. Det bör även tydligt framgå om området omfattas av 
verksamhetsområde för dagvatten eller inte. 

Eventuella permanenta och/ eller tillfälliga grundvattensänkningar kräver tillstånd 
från Länsstyrelsen. 

Planbestämmelse angående att källare ej tillåts finns i planbeskrivningen men måste 
också läggas till i plankartan. 

Arkeologi 

Detaljplanområdet berör inte några kända fornlämningar. I närheten av det tänkta 
planområdet, inom en radie på cirka 1 km, finns flera fornlämningar i kategorierna 
bytomt, hög och boplatser. Enligt Länsstyrelsens bedömning är sannolikheten stor 
för att det ska finnas ytterligare under mark dolda fornlämningar, idag ej kända, 
inom området. Därför ska en arkeologisk utredning i enlighet med bestämmelserna i 
2 kap 11 § kulturmiljölagen genomföras innan en exploatering av området. Denna 
bör initieras i ett så tidigt skede som möjligt i planeringsprocessen. 

En arkeologisk utredning är ett besluts- och planeringsunderlag för både 
Länsstyrelsen och Båstad kommun och ska klargöra fornlämningssituationen för det 
aktuella området. Genom en tidig utredning skapas bättre förutsättningar att bevara 
fornlämningarna med skyddsbestämmelser och därmed undvika borttagande av 
fornlämningar genom arkeologiska undersökningar. För initiering av utredningen 
ska Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas. 

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. 

Dagvatten 

Planbeskrivningen förtydligas både i text och bild avseende dagvattenhantering 
inom och i närområdet. 

Planområdet ingår i verksamhetsområde för dagvatten. 

Krävs permanenta och/eller tillfälliga grundvattensänkningar kommer ansökan att 
göras. 

På plankartan finns planbestämmelse under rubriken utförande om att källare ej får 
finnas. 

Arkeologi 

En arkeologisk undersökning av planområdet genomfördes av CMB 
Uppdragsarkeologi AB 2014. Sökschakt grävdes i topografiskt gynnsamma lägen. 
2014-09-24 meddelade Länsstyrelsen (Dnr 431-15336-2014) att inga anläggningar 
påträffades och att det ur fornlämningssynpunkt inte finns några hinder att 
exploatera området. 

2 (9) 
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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: 

Plankarta 

Under rubriken Egenskapsbestämmelser för kvartersmark beskrivs minsta 
tomtstorlek. Ordet "tomt" bör användas med försiktighet. Menas att en fastighet inte 
ska vara (dvs fastighetsbildas/avstyckas) större än 250 kvm så är det ordet 
"fastighet" som ska anges. 

Eftersom det finns två varianter på minsta fastighetsstorlek behöver Lantmäteriet 
vid sin prövning, information om vad som ska byggas på fastigheten som är föremål 
för avstyckning. 

Planbeskrivning 

Det framgår att Bjäre Kraft samt Södra Hallands Kraft och TeliaSonera Skanova har 
kabelanläggningar inom och i direkt anslutning till planområdet. Är det något som 
ska tryggas med någon form av rättighet kan det preciseras med u-område i 
plankartan och anges tydligare vad som ska ske därom under rubriken 
Fastighetsrättsliga frågor. 

Vem ansvarar för dagvattenhanteringen, ska den ingå 
gemensamhetsanläggningen? 

Kommentar: Synpunkter mottagna. Planbeskrivningen förtydligas. 

Plankarta 

Ordet tomt avses. Syftet är att t ex möjliggöra för en bostadsrättsförening att äga en 
en stor fastighet och bebygga den med ett flertal gruppbyggda parhus, radhus 
och/eller kedjehus där varje enskilda bostadsenhet har tillgång till en egen täppa, dvs 
tomt, om minst 250 m2. 

Planbeskrivning 

Ledningar kommer att placeras inom allmän plats, lokalgata. Ledningarna inom 
allmän platsmark kommer att säkras på lämpligt sätt om ledningsägaren så begär. 

Kommunen är huvudman för VA i området vilket innebär att kommunen äger och 
underhåller anläggningar för vatten och avlopp. Kommunens ansvar omfattar även 
öppna dagvattenläggningar som placerats på allmän plats. Kommunen svarar för att 
samtliga anläggningar sköts för att säkerställa funktionen. I det fall huvudmannen för 
allmän plats önskar en mer frekvent skötsel av dagvattendammar/svackdiken medger 
kommunen att huvudmannen genomför sådan, på egen bekostnad och under villkor 
att den tekniska funktionen inte äventyras. 

Trafik.verket, framför att har tagit del av handlingarna. Vidare konstaterar de att 
syftet med denna plan är att fastställa gatustruktur och naturområde, dvs allmän 
platsmark, inom del av fastigheten Hemmeslöv 10:10 där område för gata och tex 
gångstig i gällande detaljplan är förlagd inom så kallad kvartersmark, dvs 
bostadsmark. I samband med detta begränsas den södra delen av planområdet till 
att möjliggöra bostäder i form av t ex friliggande enbostadshus, gruppbyggda 

3 (9) 
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parhus, radhus och/eller kedjehus med separata entreer om högst 3 våningar 
istället för 4 våningar. I övrigt är byggrätten inom planområdet oförändrat. 

Trafikverket anser att tillgängligheten till kollektivtrafik, gång och cykel 
infrastruktur är god och bör lyftas. Det är viktigt att kommunen samt exploatörer 
arbetar för att dra nytta av dessa investeringar. Vikten av steg 1 och 2 åtgärder i 
samband med exploatering från offentliga och privata aktörer för att få fler 
människor att åka kollektivtrafik, gång och cykel kan vara effektiva för att uppnå en 
sådan överflyttning. 

Trafikverket håller med kommunens resonemang om hanteringen av kapaciteten på 
korsningen mellan Norra Vägen-Inre Kustvägen under sommarperioden. En analys 
enligt fyrstegsprincipen ska föregå eventuella åtgärder i framtiden. Det som både 
kommunen och Trafikverket behöver följa upp är trafiksäkerheten i korsningen 
kopplat till utbyggnaden av Hemmeslöv. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. 

Planbeskrivningen förtydligas angående god tillgänglighet till kollektivtrafik samt 
gång- och cykelinfrastruktur. 

Att analysera utifrån fyrstegsprincipen innebär att tänkbara åtgärder analyseras i 
fyra steg: 

1. Tänk om. Åtgärder som kan påverka behovet av transporter och val av 
transportsätt. 

2. Optimera. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur 
och fordon. 

3. Bygg om. Begränsade ombyggnadsåtgärder. 

4. Bygg nytt. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 

Analys enligt fyrstegsprincipen kommer att föregå eventuella åtgärder i framtiden. 

PostNord framför att de varit i kontakt med Båstads kommun tidigare angående 
"grön rutt". Dvs att brevbärare (PostNord, BringCityMail, Tidningsbärarna) samt 
sopåkarna endast kör ett varv och delar post/reklam/tidningar och hämtar sopor. 

För att detta ska ske behövs att postlådorna och sopkärlen står på samma sida av 
vägen, och då kör ovan nämnda endast en varv/ gata (ej fram och tillbaka). 

PostNord har även varit och informerat Ängelholms kommun om detta, och de 
funderade på att låta exploatörerna köpa in postlådor och sätta de på avsedd plats i 
tidigt skede, denna kostnad skulle ingå i tomtavgiften till kommunen. 

Avslutningsvis påtalar PostNord att detta är en satsning för säkerheten, miljön och 
arbetsmiljön för alla och hoppas att även Båstads kommun tar med detta i framtida 
planering av bebyggelse. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och kommer att tas i beaktan vid kommande 
planering och utformning av området. 
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Synpunkter på granskningshandling, daterad 2018-08-09, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Lantmäteriet, meddelar att har tagit del av förslaget. Någon fullständig genomgång 
av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på 
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att särskilt belysa följande 
frågeställningar. 

Plankarta 

Hänvisar till tidigare svar vid samrådet: 

Under rubriken Egenskapsbestämmelser för kvartersmark beskrivs minsta 
tomtstorlek. Ordet "tomt" bör användas med försiktighet. 

Vad som avses här läser lantmäteriet som att det är fastighetsstorlek och 
fastighetsarea om avses vilket är korrekta juridiska begreppet. Samma 
formuleringar återfinns i planbeskrivningen. 

Egenskaps bestämmelser för kvartersmark har inga fl, bl, el eller liknande gemener 
för att ange var egenskapsbestämmelserna gäller. Jag läser det som att 
egenskaps bestämmelserna gäller inom all kvartersmark, B och E vilket jag inte tror 
är tanken. Exempelvis ska inte E-området bebyggas med friliggande enbostadshus. 

Komplettera bestämmelserna med f1, b1, e1 eller liknande gemener eller ändra 
rubriken till Egenskaps bestämmelser för kvartersmark med bostadsändamål. 

Kommentar: Synpunkter mottagna. 

Ordet tomt avses. Syftet är att t ex möjliggöra för en bostadsrättsförening att äga en 
en stor fastighet och bebygga den med ett flertal gruppbyggda parhus, radhus 
och/eller kedjehus där varje enskilda bostadsenhet har tillgång till en egen täppa, dvs 
tomt, om minst 250 m2. 

Rubriken "Egenskapsbestämmelser för kvartersmark" 
"Egenskapsbestämmelser för kvartersmark med bostadsändamål". 

justeras 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB), lämnar följande synpunkter: 

till 

• Lägg till att planområdet ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten 
under rubriken "Dagvatten" på sidan 31 i planbeskrivningen. 

• Lägg gärna till en planbestämmelse om att marklov krävs för åtgärder som 
leder till att mindre än 50% av fastighetens area är genomsläpplig (PBL 
2010:900 9 kap 12 § I 2018-08-01). 

Kommentar: Synpunkter mottagna. Planbeskrivningen kompletteras med texten 
"Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten." 

Detaljplanen omfattas av planbestämmelse om att "Endast 50% av fastighetsareanfår 
hårdgöras". En planbestämmelse om att marklov krävs för åtgärder som leder till att 
mindre än 50% av fastigheten är genomsläpplig är inte möjligt på grund av att dessa 
planbestämmelser i så fall strider mot varandra. 
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NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB), framför följande: 

• Återvinningsstationen finns ca 1800 meter sydväst om planområdet, ny 
förordning kring producentansvar beslutades 28 juni 2018 och träder i kraft 
ljanuari 2019. I korthet innebär detta att från 2021 ska 60 procent av 
bostadsfastigheter ha fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, 
och från 2025 ska alla bostadsfastigheter ha fastighetsnära insamling. SFS 
2018:1462 och SFS 2018:1463 

• Detaljplanen saknar utplacering av miljörum. Viktigt att renhållningsfordonet 
kan tömma avfallet. Backning får endast ske vid T-vändning. 

• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 
viktigaste i gällande renhållningsordning för Båstads kommun. 

(Bilaga 2) 

Följande gäller för vägar där avfallstömmande fordon ska ta sig fram: 

• Hårdgjord körbana dimensionerad för en totalvikt på minst 26 ton. 

Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar 
förekommer. 

Mötesfri väg utan parkerade bilar ska vara minst 3,5 meter bred. 

Återvändsgata ska förses med vänd plan med diameter av minst 18 
meter. 

Framkomligheten och sikten ska vara god -växtlighet är ett vanligt 

problem. Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,6 meter. 

Följande gäller platsen där avfallstömmande fordon stannar för 
tömning: 

Vägbredden ska vara minst 4,6 meter bred och 15 meter lång. 

• Backning får inte förekomma annat än vid backvändning (T-vändning). 

Placera alltid avfallsutrymme så nära farbar allmän väg som 

möjligt (dockmaximalt 50 meter bort). Lång dragväg medför 

merkostnader. 

Avfallsutrymme ska placeras i markplan. 

Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och 
underlätta för källsortering. 

Följande gäller platser där tänkbar lösning är avfallsbehållare som 
kräver kranfordon för tömning: 

• Kranen får inte sträcka över gång- eller cykelbana 

• Avstånd mellan avfallsfordon och behållare får vara maximalt 5 meter 

Kranfordon får inte tömma trafikfarligt, till exempel vid en utfart eller 
korsning 

Kommentar: Synpunkter mottagna. Detaljplanen möjliggör exempelvis miljörum 
inom kvartersmark. I planbeskrivningen står det att "Den nya bebyggelsen anpassas 
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till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering i enlighet med 
Renhållningsförordning." Exakt placering studeras och beaktas vid projektering och 
bygg lovskede. 

Postnord, meddelar att de vill berätta hur lådplacering i nybyggnation bör se ut. 

Kommentar: Synpunkt mottagen. Postnord har tidigare förmedlat skriften "Planera 
för bättre boende och arbetsmiljö" som innehåller tips om hur brevlådor kan placeras 
för att effektivisera postutlämning. Detaljplanen möjliggör placering av brevlådor 
enligt skriften. Exakt placering studeras närmare vid projektering och utbyggnad av 
området. 

Södra Hallands Kraft/EL, meddelar att de inte har något att erinra mot gällande 
rubricerat plansamråd (var vänliga notera att när det gäller gas inom området så 
svarar vår gasavdelning). 

Vidare framför de att "Vi kommer att behöva 1 st. E-områden på 14x14m, åtkomliga 
med mobilkran, grävmaskin m.m. enligt e-postkonversation 15/3 2018. 

Vi noterar att detta finns med på plankartan och är centrerat i planområdet utmed 
väg, vilket är bra för då kan vi få plats med en "dubbelstation" om det behövs två 
transformatorer. 

Vi har idag våra 10kV- och 0,4kV-kablar framme vid väganslutningen till etapp 3 på 
Vildapelvägen och vill komma in och samförlägga våra ledningar med övriga 
ledningar på terassnivå. 

För en tilltänkt exploatör kan det vara intressant att veta att leveranstiden för en 
nyanslutning inom detta område beräknas i dagsläget till mellan sex och nio 
månader. 

Vi vill i god tid få veta effektbehovet för de olika anslutningarna och är intresserade 
av att få underlag i form av en dxf-fil med tomterna inritade så fort det går samt 
deltaga på projekteringsmöte/byggmöte." 

Kommentar: Synpunkter mottagna. Vid utbyggnad av gata etc kommer kontakt att 
tas med Södra Hallands Kraft. 

Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
granskningen 

Inkomna synpunkter medför inga revideringar av planförslaget frånsett 
redaktionella justeringar såsom t ex text under rubriken "Efter samråds- och 
granskningsskede", förtydligande om att planområdet är beläget inom 
verksamhetsområde för dagvatten samt att egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark omfattar kvartersmark med bostadsändamål. Utöver ovanstående har 
en omdöpning av planhandlingar skett från "Granskningshandling" till 
"Antagandehandling". 
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Underrättelse inför antagandet och utlåtande sänds till 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Posten 
TeliaSonera Skanova Access AB 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Laholms kommun 
som yttrat sig under samråd maj-juni 2018 

samt 
Laholms kommun 
Lantmäteriet 
NSR 
NSVA 
Postnord 
Region Skåne 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Trafikverket 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen aug-sept 2018 

Underrättelse efter antagandet sänds till 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Posten 
TeliaSonera Skanova Access AB 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Laholms kommun 
som yttrat sig under samråd maj-juni 2018 

samt 
Länsstyrelsen 
Laholms kommun 
Lantmäteriet 
NSR 
NSVA 
Postnord 
Region Skåne 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Trafikverket 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen aug-sept 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 Hemmeslöv 10:10, etapp 3, i Hemmeslöv antas 
i enlighet med de revideringar som föreslås i detta granskningsutlåtande, 
daterat 2018-11-06. 

Båstad 2018-11-06 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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PLAN HANDLINGAR 
Planens diarienummer är B18-237 

Detaljplanen består av: 

Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

• Plankarta med planbestämmelser, 2018-11-06 
• Illustrationskarta, 2018-11-06 
• Planbeskrivning, 2018-11-06 (denna handling) 
• Fastighetsförteckning, augusti 2018 
• Grundkarta ( utgör underlag till plankartan), augusti 2018 

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret: 
• Arkeologisk utredning, Hemmeslöv 10:10 m.fl, 2014-11-03, 

CMB Uppdragsarkeologi 
• Utlåtande från Länsstyrelsen om Arkeologisk undersökning 

utförd av CMB Uppdragsarkeologi AB, 2014-09-24 
• PM Trafikutredning, dpl för Hemmeslöv 10:10 m.fl, Heden, 

2014-08-27, Reinertsen Sverige AB. (Komplement till tidigare 
trafikutredning för Inre Kustvägen, Reinertsen 2013) 

• Dagvattenhantering Hemmeslöv 10:10 m.fl Heden, 2014-06-25, 
Båstads kommun 

• Behovsbedömning Hemmeslöv 10:10 m.fl, Heden, 2014-01-28 
• Geoteknisk utredning Hemmeslöv 10:10, 2013-09-17, Ramböll 
• Dagvattenutredning för området Hemmeslöv, 2007-06-08, GF 

Konsult AB 
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Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 
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Antagandehand I ing 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJ PLAN 
En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

Planbesked 

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

Samråd 

Denna ändring av 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 annonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs 
mest av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får 
lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i ett 
granskningsutlåtande efter granskningsskedet. 

Granskning 

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

• Här är vi nu! I 
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. 
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2. SAMMANFATTNING 

Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Syftet med denna plan är att fastställa gatustruktur och naturområde, dvs allmän platsmark, inom 
del av fastigheten Hemmeslöv 10:10 där område för gata och tex gångstig i gällande detaljplan är 
förlagd inom så kallad kvartersmark, dvs bostadsmark. I samband med detta begränsas den södra 
delen av planområdet till att möjliggöra bostäder i form av t ex friliggande enbostadshus, grupp
byggda parhus, radhus och/eller kedjehus med separata entreer om högst 3 våningar istället för 4 
våningar. I planförslaget möjliggörs även byggnation för teknisk anläggning. I övrigt är byggrätten 
inom planområdet oförändrat. Planområdet ligger i Hemmeslöv, gränsar mot Laholms kommun och 
omfattar cirka 4,6 ha ( 46 700 m2). 

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då försla
get inte innebär betydande påverkan på miljön. 

3. PLANDATA 
Planområdets läge och storlek 
Planområdet är beläget i norra delen av Hemmeslöv och gränsar i norr till Laholms kommun och 
ett område som i översiktsplanen för Laholm anges som utredningsområde. Planområdet gränsar 
i söder och väster mot befintlig bostads bebyggelse, och i öster mot åkermark. Området omfattar 
drygt 4,6 ha ( 46 700 m2

) och utgörs av igenväxande betesmark som, innan gator etc anlades söder 
om planområdet, fungerat som övningsområde för ridklubben. Planområdet är beläget cirka 4,5 
km från Båstad centrum. 

Båstads kommun 

N 

~ 

Hallands 
Väderö 

Om 2000m 4000m 

Ägoförhållanden 
Fastigheten Hemmeslöv 10:10 ägs av Båstads kommun. 
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Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter 

4. BAKGRUND OCH SYFTE 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-14 § 38 att ge Samhällsbyggnad och Teknik & Service i upp
drag att anordna en markanvisningstävling för del av Hemmeslöv 10:10, Heden, etapp 3 samt att 
ändra detaljplanen. Gällande detaljplanen möjliggör idag både friliggande enbostadshus, flerbo
stadshus, gruppbyggda parhus, radhus och/eller kedjehus. Inom kvartersmarken (8) ska kvarters
gata samt gångslingor anordnas. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att fastställa gatustruktur samt naturområde inom mark som idag 
är planlagd för bostäder (inkl så kallad kvartersgata) inför en kommande markanvisningstävling. 
Gällande detaljplan omfattas av planbestämmelsen g - "Erforderlig mark inom bostadskvarteret ska 
vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för kvartersgata som ansluter till lokalgata samt för 
gemensamma tekniska anläggningar. Minst två passager för gångtrafik mellan kvartersgata och na
turmark ska ingå i gemensamhetsanläggningen." därför måste all så kallad kvarters mark för" etapp 
3" revideras för att planbestämmelsen ska upphöra. I samband med justeringen så utökas natur
marken något och högsta tillåtna nockhöjd för bebyggelsen längst i söder sänks från möjliga 12,3 
m till 10,0 m ( dvs 3 våningar). I planförslaget möjliggörs även byggnation för teknisk anläggning. 

Syftet med detaljplanen är också att skapa förusättningar för god och hälsosam livsmiljö i Båstads 
kommun. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse (i olika former) med närhet till såväl kollek
tivtrafik, natur och rekreation vilket främjar både tillgänglighet och folkhälsa. Båstads kommuns 
mål och ambition är bland annat att nybyggnation ska ske på ett så miljöanpassat och resurssnålt 
sätt som möjligt. 
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Antagandehand I i ng 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-14 § 38 att ge Samhällsbyggnad och Teknik & Service i upp
drag att anordna en markanvisningstävling för del av Hemmeslöv 10:10, Heden, etapp 3. Syftet 
med en markanvisningstävling för Heden är att få fram konkreta förslag på hur fastigheten kan ut
formas och gestaltas utifrån av kommunen satta kriterier. Kriterierna är valda för att bredda kommu
nens bostadsutbud och för att bygga Båstad ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Tävlingen 
slutar i en markanvisning. Tävlingsperioden pågick under sommaren fram till den 30 september för 
att under hösten/vintern utvärderas. 

Efter samråds- och granskningsskedet 
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2018-05-03 till och med 2018-06-21. Då 
planförslaget drivs enligt "standardförfarande" sammanställs inkomna synpunkter från både sam
råd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredo
görelse gjordes således inte. Inkomna synpunkter beaktas ändå och tillgodosågs i möjligaste mån i 
granskningsförslaget. Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planförslaget i några 
avseende. Bland annat förtydligades planbeskrivningen avseende dagvattenhantering inom och i 
anslutning till planområdet samt kompletterades med kapitlet Ekosystemtjänster. I övrigt gjordes 
enbart justeringar av redaktionell art. 

Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2018-08-29 till och med 2018-09-30 
med ovanstående kompletteringar och förtydliganden. Inkomna synpunkter under granskningsske
det föranledde inte några större justeringar av planförslaget inför antagandet förutom förtydligande 
i planbeskrivningen om att planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Plankartan 
har förtydligats om att Egenskapsbestämmelse gäller för kvartersmark "med bostadsändamål" dvs 
inte bara "för kvartersmark". Utöver ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i plan
handlingarna såsom t ex text under rubriken "Efter samråds- och granskningsskede", omdöpning av 
planhandlingar från "Granskningshanding" till ''Antagandehandling". 
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Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Planbesked för del av Hemmeslöv 10:10 beviljades av Kommunstyrelsen 2018-02-14 § 38. 

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 bostäder, med en sammanhängande grönstruktur som har koppling till befintliga grönstråk ge
nom bebyggelsen. Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. I skrivande stund pågår ett 
arbete med ändring av nu gällande översiktsplan. 

Markanvändningskarta, Översiktsplan för Båstads kommun 2008 

Detaljplan 
För planområdet gäller idag detaljplan 1669, som vann laga kraft 2016-01-25. Planen har 3 år av 
totalt 5 års genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är "Bostadsän
damål" inkl kvartersgata samt "Natur". Se sida 11. 

Gällande detaljplan möjliggör bostäder i olika utförande. T ex källarlösa friliggande enbostadshus, 
gruppbyggda småhus, radhus, kedjehus eller flerbostadshus. Inom B (område för bostäder) ska kvar
tersgata samt gångstråk anläggas. Gatustrukturen och gångstråkens placering är i gällande detalj
plan ej fastställd i detalj. I övrigt ska minst 50 % av tomtytan möjliggöra infiltration av dagvatten. 
I gällande detaljplan finns även planbestämmelse som styr höjd på färdigt golv, placering av bygg
naderna samt gör plank och murar (inom vissa mått) bygglovbefriade. Kompletterande kontroll av 
eventuell förekomst av organisk jord under schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före 
grundläggning. 
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Bevarandeplan 

Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Planområdet 

1 '-i 

+ + 

Utdrag ur gällande detaljplan 1669, laga kraft 2016-01-25 

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

Kulturmiljövårdsprogram 
Planområdet berörs ej av det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet. 

Miljö- och energiprogram 
Båstad kommuns Miljö- och energiprogram 2012-2022 ska användas som en utgångspunkt i styrning 
av miljö- och hållbarhetsfrågor. Det anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvänd
ning. Planförslaget överensstämmer med Båstad kommuns Miljö- och energiprogram 2012-2022 bl 
a genom att förtätning sker på en plats i anslutning till befintlig bebyggelse där infrastruktur är ut
byggd. Planområdet är dessutom beläget kollektivtrafiknära och i direkt anslutning till bland annat 
rekreations- och naturområde, gång- och cykelbana, vilket främjar såväl tillgänglighet som folkhälsa. 
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Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB 
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. (Kapitel 3 behandlar riks
intressen, kapitel 4 behandlar områden med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som finns 
i dem, kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormer, MKN.) Planens genomförande bedöms endast inne
bära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen, eftersom 
planen endast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget för bebyggelse. Områ
det bedöms vidare nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning. Stöd för bostads bebyggelse finns 
i Båstads kommuns översiktsplan. 

Riksintressen 
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området in
går också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksintresse 
för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. 

Planförslaget bedöms förenligt med samtliga riksintressen eftersom planerad byggnation sker i an
slutning till befintlig bebyggelse och förses med grönytor för rekreation inom och i anslutning till 
planområdet. Kopplingen till havet och naturområde och naturreservat i Laholms kommun bibehålls 
inom Hemmeslöv 10:10 i såväl nord/sydlig och öst/västlig riktning. 

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.) Båstads 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. 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) finns det miljökvali
tetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns 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 finns vissa möjligheter till undantag. 
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Antagandehand I ing 2018-11-06 
del av Hem mes löv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

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

Ytvattenförekomst Ekologisk status 

Laholmsbukten, SES63330-124600 Måttlig 

Grundvattenförekomst Kvantitativ status 

Bjärehalvön, SE625674-131386 Otillfredsställande 

Kemisk status 

Uppnår ej god 

Kemisk status 

Otillfredsställande 

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. Tabell över vattenförekomster 
som skulle kunna påverkas av planområdet. Källor: Vattenkartan (www.vattenkartan.se) och VattenlnformationsSystem 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 vattenkvaliten. Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms genom detta planför
slag inte påverkas negativt. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att fastställa gatustruktur inom område som i dagsläget är plan
lagt för bostäder. Mark inom och i anslutning till planområdet kommer att möjliggöra infiltration/ 
fördröjning av dagvatten då marken till stor del ej får hårdgöras (vilket styrs av planbestämmelse). 
Fördröjning och infiltration har en renande effekt på dagvattnet eftersom föroreningar bryts ner och 
näringsämnen tas upp på gräs/växtbeklädda ytor. 

Åtgärderna bidrar till att på sikt uppnå miljökvalitetsnormer för både luft- och vatten. 

Fördröjningsmagasin sydväst om planområdet 
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Vattentäkter 

Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Planområdet angränsar inte direkt till någon vattentäkt. Avståndet mellan planområdet och de när
maste vattentäkterna, "Idrottsplatsen" respektive "Eskilstorp" är cirka 4200 meter respektive 1600 
m. 2007 tog WSP fram förslag till skyddsområde för "Idrottsplatsen" samt "Eskilstorp". Förslaget 
innebär ett något utvidgat vattenskyddsområde vilket resulterar i att det från planområdet till vat
tentäkten "Idrottsplatsen" är cirka 3700 m (istället för cirka 4200 m). Avståndet till vattenskyddsom
råde Eskilstorp är oförändrat. Vattentäkterna är dessutom belägna uppströms. 

'' I•-->-· ---

Vattenskyddsområde, Naturvårdsverket, 

Strandskydd 
Planområdet omfattas ej av strandskydd. 

Behovs bedömning 
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 de
taljplan 1669 arbetades fram gjordes även en behovsbedömning. Då huvudsyftet med denna detalj
plan är att fastställa gatustruktur samt passager fört ex fotgängare inom mark som idag är planlagd 
för bostäder och där gata och gångslingor ska hanteras som kvartersgata inom bostadsmark bedöms 
tidigare framtagen behovs bedömning lämplig som underlag även i denna detaljplan. 

Båstads kommun har genom behovs bedömningen (2014-01-28) kommit fram till att det inte förelig
ger något behov av miljökonsekvensbeskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande: 

• planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner, 
• planen inte påverkar riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv, 
• ett genomförande av planen inte leder till några ökade störningar på omgivningen eller för män-
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Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

• planförslaget inte påverkar skyddade kultur- och naturvärden varken internationellt, nationellt 
eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden, 

• planförslaget inte berör områden av stor betydelse för hushållning med natur- och samhällsre-
surser nationellt eller lokalt, 

• planförslaget inte berör några kända fornlämningar. 

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

I ett samrådsyttrande (2014-05-15) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett ge
nomförande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 
4 kap 34 §plan-och bygglagen (2010:900). 

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster definieras av Naturvårdsverket som "ekosystemens direkta och indirekta bidrag 
till människors välbefinnande". Det innebär allt det positiva som vi människor får från naturen och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystem tjänsterna brukar delas in i fyra grupper: 

Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttar som naturen levererar och som är helt nöd
vändiga för vår möjlighet att överleva. Det handlar till exempel om grödorna som växer på åkrarna, 
dricksvattnet och vinden som ger vindkraft. 

Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och minska oön
skade effekter. Exempel på detta är grönska som renar vatten och luft och bidrar till att minska buller, 
träd som bidrar med skugga och pollinerande bin som är helt avgörande för matproduktionen. 

Kulturella ekosystemtjänster påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Naturen har en stor förmåga 
att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis kan en promenad runt en öppen vat
tenyta eller i en park vara både avstressande och bidra med positiva upplevelser. 

Stödjande ekosystemtjänster möjliggör samhällets och ekosystemens funktion. De stödjande ekosys
temtjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för de övriga grupperna 
av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som skapar ny jord för grödor att växa 
i, fotosyntesen som skapar syre att andas och biologisk mångfald som ger både ökade möjligheter för 
pollinering och bidrar till att öka vårt välmående. 

Ett grönt inslag i samhället kan bidra med flera olika ekosystemtjänster samtidigt. Ett äppelträd till 
exempel bidrar bland annat med luftrening, skugga och pollinering (reglerande), äpplen (försörjan
de), hälsa och inspiration (kulturella) och fotosyntes (stödjande). 

Exempel på olika ekosystem tjänster presenteras i bilden nedan. 
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Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Planförslaget bedöms påverka befintliga ekosystemtjänster negativt, då del av stor öppen gräsäng 
bebyggs med gator och byggnader i form av bl a bostadshus. Därför ställs krav på kommande byggna
tion att ta särskild hänsyn genom att väga upp förlust av ekosystem tjänster vid utbyggnad. 

Planområdet är även beläget i direkt anslutning till ett natur- och rekreationsområde vilket är värde
fullt ur flera ekosystemtjänstaspekter både för människor och djur. 

Den biologiska mångfalden inom planområdet kan berikas genom tex plantering av träd och buskar. 
Se exempel på föregående sida. 

I skrivande stund pågår en markanvisningstävling (uppdelat på 4 delområden). En av utvärderings
punkterna är Ekologiska aspekter där Ekosystemtjänster ingår. Kommunens ambition är hög kvalite 
avseende ekosystemtjänster. Efter tävlingen kommer tävlings bidragen att utvärderas och poängsät
tas. De förslag med flest poäng tilldelas mark där byggnation kan realiseras. Ett exploateringsavtal 
kommer att tecknas mellan kommun och exploatör som bl a styr utformningen av området. 
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Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Själva planområdet innehåller idag ingen bebyggelse. Omgivande bebyggelse i Hemmeslöv består 
av friliggande villor, både för fritidsändamål och för permanentboende. Tomterna är stora, oftast 
över 1000 m2

, och i flera av kvarteren finns stora grönytor med tallar. Mellan husrader, längs svagt 
krökta gator, finns generöst tilltagna grönstråk som binder samman området med havet och stran
den. Allt detta gör att känslan av skog dominerar över bebyggelsen i Hemmeslöv. 

Under 2017 har infrastruktur byggts ut och rekreationsområde iordningställts i enlighet med de
taljplan 1669. T ex har en gata som binder samman Rågångsvägen med Norra vägen anlagts. En 
lekplats, grillplats samt utomhusgym har också anlagts. I skrivande stund pågår försäljning av 
kommunala tomter söder om planområdet. De flesta tomter är sålda och flera bygglovansökningar 
inlämnade. Byggnationer i form av 1-2-plans en bostadshus i varierat utförande beräknas påbörjas 
under 2018 och med stor sannolikhet pågå under några år framåt. 
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Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Kommersiell, offentlig och social service 
Från planområdet till skola, förskola, vårdcentral och centrum i Båstad är det 5-6 km och till skola 
och förskola i Östra Karup är det 7 km. Till handelsområde med livsmedel är det knappt 3 km. Efter
som höjdskillnaderna in till Båstad är små och cykelnätet väl utbyggt är det cykel bart till de flesta 
grundläggande servicefunktionerna. 

Verksamheter 
Inom tätorten Båstad har kommunen ca 500-550 anställda inom sin verksamhet. Det är bland 
annat inom barnomsorg och skola, äldreomsorg, förvaltning och tjänstemän. Inom den privata 
sektorn är Hotell Skansen den största arbetsgivaren i tätorten med strax över 100 anställda. Andra 
stora arbetsgivare i tätorten är Ica Supermarket, NP Nilsson Trävaruhus och Willys. Även Hotell 
Riviera är en stor arbetsplats. Sommartid är ytterligare ca 150 personer anställda på Hotell Skan
sen. Då utgör även Pepes Bo dega och övriga verksamheter i hamnen stora arbetsplatser med totalt 
upp till 200-300 anställda. Båstad har ett bra företagande med många nyetablerade små företag 
med endast en eller ett par anställda. Flera av dessa har sina kontor i Företags byn i tätortens syd
ligaste spets. 

Mark och vegetation 
Mark och vegetation 
Tallskogen i dagens Hemmeslöv planterades omkring år 1900 för att fixera sanden. I anslutning till 
planområdet finns ett par mindre talldungar. Marken utgörs i övrigt av öppen mark i form av åker 
och igenväxande betesmark. Strax öster om planområdet bildar en rad popplar en tydlig gränslinje. 
Allen omfattas av generellt biotopsskydd vilket innebär att de inte får skadas eller awerkas. 

Poppe/raden i öster. 

Marken är plan och grundvattnet står tidvis högt. Awattning sker via öppna diken. I anslutning till 
planområdets nordvästra del, dvs utanför planområdet, är marken bitvis sank. Där finns också en 
stensamling, som enligt den arkeologiska undersökningen är uppförd i flera faser samt en del högar 
som härrör från ridklubbens aktiviteter. Vid den arkeologiska utredningen som utfördes november 
2014 påträffades inga anläggningar eller andra fynd. Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, 
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del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom området. Planområdet omfattas inte av skydd 
enligt 7 kap MB och är inte beläget inom område som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i 
kommunens översiktsplan/naturvårdsprogram. 

I anslutning till planområdet har gångslingor, utomhusgym, bollplan, lekplats samt grillplats anlagts 
under 2017. Funktionerna nyttjas redan idag flitigt av bland annat de närboende trots att byggnatio
nen inom Heden ej kommit igång helt ännu. 

Lekplats (slutbesiktning 2017) 

Utomhusgym (slutbesiktning 2017) Utomhusgym (slutbesiktning 2017) 
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Allmän plats 

Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Lekplats Grillplats 

Planområdet omfattar ingen befintlig allmän platsmark, dvs gatumark, parkområde etc. Dä
remot är planområdet beläget i anslutning till allmän platsmark i form av både lokalgata och 
natur-område. 

Översvämningsrisk 
Markytan inom området är relativt plan med marknivåer på mellan + 7,5 och +8,5 meter över havet. 
Planområdet riskerar inte att drabbas av översvämningar på grund av stigande havsvatten. Däremot 
kan det tidvis höga grundvattnet i kombination med extrem nederbörd orsaka marköversvämningar. 
Det är därför viktigt med en höjdsättning av området där allmän platsmark, framförallt gator, lig
ger lägre än kvartersmark och därmed kan fungera som översvämningsytor vid extrem nederbörd. 
Utöver det så finns det i etapp 1 och 2 fördröjningsytor dit dagvatten kan dämma om ledningarna 
går fulla. Dagvattensystemet i tidigare etapper är dimensionerat för att klara den tillkommande be
lastningen från etapp 3. 

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning har gjorts för Hemmeslöv 10: 10 (2013-09-17, Ramböll). Där konstateras 
att grundläggningsförhållandena är övervägande goda då marken består av naturligt lagrad sand. I 
en del områden har dock organiskt material i form av torv påträffats med upp till ca 0, 7 m mäktig
het. Detta gäller främst i områdets östra del. 

Inom befintligt bebyggelseområde i Hemmeslöv råder periodvis höga grundvattennivåer. Grund
vattenytan stiger snabbt vid långvarig och kraftig nederbörd och vatten kan bli stående på marken. 
Höjdsättning måste därför göras så att vatten kan avledas säkert från tomter till lägre liggande ga
tor. På grund av höga halter av lätt-oxiderat järn i grundvattnet kan lukt uppkomma i öppna diken 
och vattenytor. 

Radonmätningar har inte utförts. I den geotekniska undersökningen görs bedömningen att den 
relativt höga grundvattenytan i kombination med djupare liggande tät jord (lermorän) ger liten 

20 



39

l:w BÅSTADS 
•
4 

_, KOMMUN 
Antagandehandling 2018-11-06 

del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

risk för höga markradonhalter. Det gör att planområdet bedöms kunna klassificeras som normal 
radonmark 

Kulturmiljöer och fornlämningar 
En arkeologisk undersökning av planområdet har genomförts av CMB Uppdragsarkeologi AB, 2014. 
Sökschakt har grävts i topografiskt gynnsamma lägen. 2014-09-24 meddelade länsstyrelsen att inga 
anläggningar påträffades och att det ur fornlämningssynpunkt inte finns några hinder att exploatera 
området Planområdet berörs ej av kulturmiljövårdsprogram. 

Gator och trafik 
Trafikförsörjning sker från Vildapelvägen via Norravägen och Rågångsvägen. Vildapelvägen anlades 
och öppnades för trafik under 2017. 

Kollektivtrafik 
Planområdet är väl försörjt med kollektivtrafik. Båstads järnvägsstation ligger cirka 1,5 km söderut. 
Busshållplats för linje 525 ligger längs Norra vägen i nära anslutning till planområdet. Den går till 
Båstads centrum (linje 525+501) och Östra Karup och stannar även vid Båstads järnvägsstation. 
Från järnvägsstationen finns möjlighet att ta sig både norr och söderut med Öresundståg samt På
gatåg. Norr och södergående tåg trafikerar Båstad med timmestrafik och halvtimmestrafik under 
rusningstid. 
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Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Hemmeslöv är idealiskt att ta sig fram på till fots och med cykel. Området är i stort sett helt platt och 
med gena gång- och cykelkopplingar där det i många fall krävs en omväg för bilarna. Med cykel tar 
man sig till planområdet från Båstads centrum via cykelväg längs havet och sedan längs Kustvägen. 
Mellan centrum och planområdet är det cirka 4,5 km vilket innebär att det tar cirka 15 min att cykla. 
Från planområdet till Båstad station är det cirka 1,5 km vilket tar cirka 5 min att cykla. Till fots finns 
det flera valmöjligheter via smala gångvägar mellan tomterna och ner till havet. En nyanlagd gång
och cykelväg, som länkas samman med övergripande nät, är anlagd längs Vildapelvägen i direkt an
slutning till planområdet. 

Kattegattsleden (ny cykelled från Göteborg till Helsingborg) följer Kustvägen och passerar strax förbi 
planområdet. 

Teknisk försörjning 
Energiförsörj ni ng 

Drygt 1 km sydost om planområdet går distributionsledningar för natur- och biogas. Detta innebär 
att gas kan vara ett intressant energialternativ för framtida bebyggelse. 

El, telefoni och fiber 

Bjäre Kraft samt Södra Hallands Kraft och TeliaSonera Skanova har kabelanläggningar inom och i 
direkt anslutning till planområdet. 

Brandvattenförsörjning 

En brandpost med okänt flöde finns placerad inom planområdet. 

Dricks- och spillvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. I samband med tidigare 
etapper har VA-ledningar byggts ut till Vildapelvägen. Befintliga ledningar är dimensionerade för 
att även klara belastningen från etapp 3. 

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 
tex. 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 omfattas av verksamhetsområde för dagvatten. 

Dagvattensystemet, med ledningar och fördröjningsytor; som är utbyggt för tidigare etapper är di
mensionerat och förberett för att ta emot dagvatten även från etapp 3. Kommunala dagvattenled
ningar finns i Vildapelvägen, därifrån leds vattnet till Rågångsvägen och vidare ut i Laholmsbukten 

Dagvattenhantering för planområdet är ur teknisk synvinkel komplicerad. Grundvattnet står tidvis 
i högt i planområdet, och innehåller järn som vid kontakt med syre fälls ut och blir till en rödfärgad 
massa. Järnutfällningen riskerar att täppa igen ledningar och kan ge upphov till dålig lukt. På grund 
av järnutfällningarna kan huvudledningar, diken och fördröjningsmagasin behöva extra underhåll i 
form av rensning och spolning. 
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Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Avfallshanteringen sker genom Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg. Närmsta befint
lig återvinningsstation är belägen vid Karupsvägen / Meteorvägen, cirka 1800 m sydväst om plan
området, som tillgodoser källsorteringens fraktioner. 
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Användning 

Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Användningen av mark inom planområdet föreslås ändras från B (bostäder) till GATA (lokalgata), E 
(teknisk anläggning) samt NATUR (naturområde). Gällande detaljplan möjliggör så kallad interngata 
inom bostadsmark. Huvudsyftet med detaljplanen är att fastställa gatustruktur som GATA, dvs all
män platsmark. I samband med planändringen möjliggörs område för teknisk anläggning. Södra Hal
lands Kraft har påtalat att i det fall planområdet bebyggs med exempelvis bara flerbostadshus (vilket 
i praktiken innebär fler bostadsenheter än friliggande villor) måste ytterligare en nätstation byggas 
i området. Inom planområdet ändras del av befintlig bostadsmark till naturområde. Denna justering 
beror dels på att säkerställa passager för tex gångtrafikanter till intilliggande naturområde och dels 
på att boll planen samt gångslingan, i anslutning till planområdet sydöstra del, försköts något norrut 
för att kunna bevara så många befintliga träd i trädd ungen intill Korpvägen som möjligt. Gångslingan 
anlades med knapp marginal till fastighetsgräns i norr - nu kommer distansen mellan gångslingan 
och framtida bostäder att vara större. Se nedanstående bild. 

Planfärs/ag 

Placering och utformning 

Inom planområdet föreslås bebyggelse i form av såväl friliggande enbostadshus, flerbostadshus, 
gruppbyggda parhus, radhus och/ eller kedjehus. Högsta tillåtna nockhöjd varierar inom planområ
det från max 10,0 m till 13,0 m, se även separata planbestämmelser på plankartan. 

24 



43

~ BÅSTADS 
r_~ KOMMUN 

Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Vid byggnation av gruppbyggda parhus, radhus och/ eller kedjehus är minsta tillåtna tomtstorlek 
är 250 m2 per bostadsenhet och maximalt 40 % av tomtarean får upptas av byggnader inkl komple
mentbyggnad. Syftet är att t ex möjliggöra för en bostadsrättsförening att äga en en stor fastighet 
och bebygga den med ett flertal gruppbyggda parhus, radhus och/eller kedjehus där varje enskilda 
bostadsenhet har tillgång till en egen täppa, dvs tomt, om minst 250 m2

• 

I det fall fastigheten bebyggs med friliggande en bostadshus är högsta tillåtna byggnadsarean 250 m2 

varav 40 m2 reserveras för komplementbyggnad. 

I det fall fastigheten bebyggs med flerbostadshus får högst 1/5 av fastigheten bebyggas. Största bygg
nadsarean per flerbostadshus är 500 m2

• 

Inom planområdet föreslås utformnings bestämmelser som reglerar bland annat placering och bygg
nadernas placering. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 m från tomtgräns. För friliggande hus gäller 
att komplementbyggnad ska placeras minst 6 m från gräns mot gata och minst 1 meter från övriga 
tomtgränser. För byggnad närmare än 4 m från grannfastighet gäller särskilda brandkrav. Brand
krav styrs av BBR (Boverkets Byggregler). Väljer fastighetsägare att placera byggnad tex 3 m från 
tomtgräns ska byggnaden uppföras enligt särskilda brandkrav (även om granntomten är obebyggd). 
Syftet är att få en rättvis fördelning av kostnaden avseende brandskydd. 

Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 3,5 m. 

Dessutom föreslås en planbestämmelse som gör att bygglov inte krävs för murar och plank som lig
ger närmare allmän platsmark än 4 m och är lägre än 0,8 m, inte heller för murar och plank som är 
lägre än 1,5 m på övrig tomtmark. 
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Mark och vegetation 

Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Marken inom planområdet består av igenväxande 
betesmark och är i princip helt platt. Inom Heden 
finns partier med torv. Dessutom står grundvatt
net högt. Det finns inga kända grundläggningspro
blem i området. 

I gällande detaljplan anges Planbestämmelsen 
g - "Erforderlig mark inom bostadskvarteret ska Planområdet sett från nordost 

vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för 
kvartersgata som ansluter till lokalgata samt för gemensamma tekniska anläggningar. Minst två 
passager för gångtrafik mellan kvartersgata och naturmark ska ingå i gemensamhetsanläggningen." 
Två passager till intilliggande grönområde föreslås istället säkerställas genom NATUR (se plankarta). 
Gångslingor inom och i anslutning till planområdet kopplas samman med tex naturreservatet i norr 
(Laholms kommun). 

Naturreservat nordväst om planområdet (Laholms kommun) 

Inom planområdet föreslås planbestämmelse om att endast källarlösa hus får uppföras och att lägsta 
höjd på färdigt golv ska vara minst 0,3 m över anslutande gata. Dessutom ska minst 50% av fastighet
sarean möjliggöra infiltration av dagvatten. Dvs 50% av fastigheten får ej bebyggas eller hårdgöras 
med exempelvis asfalt eller plattor. Så kallat armerat gräs, singeli trätrall eller annat genomsläppligt 
material är ok. Även om grundvattnet under delar av året står högt vilket gör att endast små mängder 
dagvatten infiltreras får man ett långsammare flöde och en viss rening av dagvattnet när mängden 
hårdgjord yta begränsas. 

Allmän plats 

Andelen allmän plats i form av GATA och NATUR säkerställs och utökas något i förhållande till nu 
gällande detaljplan. Se även plankarta. 
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Geotekniska förhållanden 

Antagandehand I i ng 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

En geoteknisk utredning har gjorts för Hemmeslöv 10:10 i samband med planläggning av hela He
den. Se sida 19. Inför exploatering behöver områden med torv skiftas ut innan grundläggningsar
beten kan påbörjas. Mot bakgrund av den geotekniska utredningen finns det ingen anledning att 
undanta vissa områden från bostads bebyggelse. 

Enligt den geotekniska utredningen ska kontroll av anläggning ske enligt geoteknisk kategori 1 ( dvs 
för enfamiljshus eller motsvarande) med följande förtydliganden/tillägg: 
• Kompletterande kontroll av eventuell förekomst av organisk jord under schaktbotten av sand ska 

ske genom provschakt tillsammans med geoteknisk sakkunnig. 
• Ovanstående förutsättningar ska verifieras genom schaktbottenbesiktning i byggskedet. Om av

vikelser noteras ska sakkunnig påkallas för beslut om åtgärd. 

För all typ av anläggning eller konstruktion med grundläggning i högre kategori än geoteknisk kate
gori 1 (dvs för flerbostadshus) kan kompletterande undersökning krävas. 

På grund av de höga grundvattennivåerna i området tillåts inte källare. 

Kulturmiljöer och fornlämningar 
En arkeologisk undersökning av planområdet har genomförts av CMB Uppdragsarkeologi AB, 2014. 
Sökschakt har grävts i topografiskt gynnsamma lägen. 2014-09-24 meddelade länsstyrelsen att inga 
anläggningar påträffades och att det ur fornlämningssynpunkt inte finns några hinder att exploatera 
området. 

Om ändå fornlämningar skulle påträffas inom planområdet i samband med markarbeten ska arbetet 
avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt Lagen om kulturminnen 2 kap 10§. 

Gator och trafik 
I samband med att gällande detaljplan (dpl 1669) togs fram gjordes en trafikberäkning där det kon
staterades att ett genomförande av planen (dvs 1669) leder till att Norra vägen och Kustvägen får ett 

T,,bcU 2. Dakgrundstrnfik l'cdoYisat som ADT 
tillskott på trafik till och från planområdet. 
Av dessa resor beräknas 30% ha målpunk
ter i centrala Båstad och därför använda 
Kustvägen, medan 70% beräknas vara sö
der- respektive norrgående och använda 
sig av Inre Kustvägen. Reinertsen gjorde 
en beräkning av trafikmängder baserat på 
att området "Heden" byggs ut med totalt 
cirka 220 bostadsenheter. Etapp 1 och 2 

-Norra vägen 700 

Inre kustv~gen ~\ ~ 
,Inre kustvägen N -
~,,... =- - - .... .., •• 

Kustvägen 700 

inom Heden rymmer 89 bostadsenheter. I T;1bcJI 3. Tmlikmiingd,;r tcdo\'isrtt :;pm AOT 
teorin tar denna utredning höjd för ytterli
gare drygt 130 bostadsenheter inom He
den. Trafikberäkningen tar med andra ord 
höjd för ytterligare utbyggnad av området. 
Tabell 3 (Reinertsen, 2014) visar beräkna
de trafikmängder på respektive vägar ba
serat på förväntad inflyttning och adderar 
uppräknad bakgrundstrafik i Tabell 2 med 
genererad trafik från området (cirka 220 
bostads enheter). 

År201s 
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del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Trafikutredningen visar att belastningen på korsningen mellan Norra vägen och Inre Kustvägen ris
kerar att bli hög (men inte överbelastad) under ett par sommarveckor. Hög belastning anses vara ac
ceptabel under sommartrafiken ställt mot att skapa ett trafiksystem som är överdimensionerat. Om 
köerna i korsningen blir för långa kan en enklare åtgärd ändå vara rimlig, tex breddning för att göra 
plats för extra körfält för vänstersvängande bilar. 

Parkering 

Parkering för såväl bilar som cyklar ska ske på den egna fastigheten inom kvartersmark. Minst 1 
parkeringsplats per bostadsenhet krävs. Parkeringsplatser kan med fördel förses med laddstolpar 
för el-bilar. 

Kollektivtrafik 
Planområdet är redan i dagläget väl försörjt med kollektivtrafik. Båstads järnvägsstation ligger cirka 
1,5 km söderut. Busshållplats för linje 525 är belägen längs Norra vägen i nära anslutning till plan
området. Den går till Båstads centrum (linje 525+501) och Östra Karup och stannar även vid Båstads 
järnvägsstation. Från järnvägsstationen finns möjlighet att ta sig både norr och söderut med Öre
sundståg samt Pågatåg. Norr och södergående tåg trafikerar Båstad med timmestrafik och halv
timmes trafik under rusningstid. 

Illustration - tågförbindelse norr- och söderut i förhållande till planområdet 

En utbyggnad enligt planen ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik. 

Goda kollektivtrafikförbindelser tillsammans med bra cykelvägar och cykelvänlig terräng ger goda 
möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil. Det ger också goda förutsättningar att främja 
vardagsmotion i form av cykel pendling, långpromenader eller endast genom att göra det enkelt och 
gent att gå eller cykla. 
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Gång- och cykeltrafik 

Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Hemmeslöv är idealiskt att ta sig fram på till fots och med cykel. Området är i stort sett helt platt 
och med gena gång- och cykelkopplingar där det i många fall krävs en omväg för bilarna. Med cykel 
tar man sig till planområdet från Båstads centrum via cykelväg längs havet och sedan längs Kustvä
gen. Mellan centrum och planområdet är det cirka 4,5 km vilket innebär att det tar cirka 15 min att 
cykla. Från planområdet till Båstad station är det cirka 1,5 km vilket tar cirka 5 min att cykla. Till fots 
finns det flera valmöjligheter via smala gångvägar mellan tomterna och ner till havet. En nyanlagd 
gång- och cykelväg, som länkas samman med övergripande nät, är anlagd längs Vildapelvägen i di
rekt anslutning till planområdet. Kattegattsleden (ny cykelled från Göteborg till Helsingborg) följer 
Kustvägen och passerar strax förbi planområdet. 

G~-vijg_/ I 

; 
- · Laholms kommun 

I 

J:trum . ~ J--~ 
Gång- och cykelvägnät i anslutning till planområdet 

Planförslaget möjliggör även i fortsättningen gång- och cykel på gata både inom och i anslutning till 
planområdet samt på separat gång- och cykelväg längs Vildapelvägen ( utanför planområdet). 

Hälsa och säkerhet 
M i ljökva I itetsnormer 
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. 
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Buller 

Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Riksdagen har fastslagit rikvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av 
bostads bebyggelse vilket även inkluderar hotell. 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 bostads bebyggelse, dvs även hotell, överskrids. 

Trafiken på Vildapelvägen, vilken är den främsta bullerkällan avseende fordonstrafik uppgår till 
mindre än 250 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik) enligt Trafikverkets NVDB (Nationella Väg Data
bas, med en högsta tillåtna hastighet om 30 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 byggnation kollektivtrafiknära och i direkt 
anslutning till bland annat rekreations- och naturområde, gång- och cykelbana, vilket främjar såväl 
tillgänglighet som folkhälsa. 

El, telefoni och fiber 
El, telefoni och fiber avses anslutas till det befintliga ledningsnätet. Ny nätstation, för el, möjliggörs 
inom planområdet. 

Dricks- och spillvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Anslutning till det kom
munala ledningsnätet är förberedd med avsättning i Vildapelvägen. Krävs större eller fler serviser in 
till fastigheten bekostas detta av fastighetsägare. Fastighetsägaren bekostar även borttagning av de 
serviser som blir överflödiga i samband med fastighetsbildning/nybyggnation. För ledningar inom 
kvartersmark ansvarar fastighetsägare. 

Brandvattenförsörjning 

Brandpost finns placerad i anslutning till planområdet i Vildapelvägen, vilket vid en första bedöm
ning anses vara tillräckligt. 
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Dagvatten 

Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. System för dagvattenhantering för 
området Heden är dimensionerat och utbyggt enligt Svenskt Vattens publikation P110 för att även 
kunna ha hand om dagvatten från planområdet, Heden etapp 3. Dimensionering och utformning av 
dagvattenledningar och fördröjningsmagasin är gjorda enligt Båstads kommuns dagvattenpolicy. Se 
nedanstående principskiss. 

Dagvattenledningar för planområdet ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation Pl10. 
Vid extrema regn kommer inte det kommunala dagvattensystemet att klara av att ta hand om allt 
dagvatten. Dagvatten kommer då att dämma upp till de fördröjningsytor som är utbyggda i tidigare 
etapper. Fördröjningsytorna är markerade med 1, 2 och 3 i nedanstående bild. 

';OIJJ l':z!!..J /!f '\ 

"1---. 

Översiktlig karta över VA, relationshandling 2017-02-23-
Fördröjningsmagasin schematiskt markerade 

Gator och tomtmark ska höjdsättas så att dagvatten inte orsakar skador på byggnader och fastighe
ter vid en sådan händelse. Genom att låta gator ligga lägre än omgivande kvartersmark fås kontra!-
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Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

lerade översvämningsytor, utöver de tre som finns i anslutning till dagvattensystemet, dit vatten kan 
rinna utan att förorsaka skada. Lägsta planerade golvhöjd för byggnader bör ligga minst 35-40 cm 
över planerad marknivå i förbindelsepunkten, vilket regleras i planbestämmelse på plankarta. 

vid~~t~~~~··~~derhårder .. 
tar fördröjningsyta hand 
om dagvattnet, innan det 
leds vidare i det kommu-

nala dagvattennätet 

___ KONNEKTION HOT BLAO 01. 0 

KONNEKTION HOT BLAD 03 

f----~i:ir----__j_i --PlaAom_r:_å_de, Heden 
j etapp 3 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

För att möjliggöra fördröjning av dagvatten inne på kvartersmark ska minst 50% av fastighetens yta 
vara tillgänglig för infiltration/genomsläpplig. En yta som inte är hårdgjord bidrar till en långsam
mare avrinning vilket är fördelaktigt då grundvattnet står högt och infiltration därmed inte är möjlig. 
Vid dimensionering av dagvattenledningar ska hänsyn inte tas till eventuell infiltration inom kvar
tersmark, utan de icke hårdgjorda ytorna ska ses som ett sätt att fördröja/dämpa flödets hastighet. 
Utöver fördröjning ger även de genomsläppliga ytorna en viss rening av dagvattnet. 

Varje fastighet kommer att förses med en perkolationsbrunn i fastighetsgränsen dit dagvatten från 
tak och markdränering leds innan det kopplas på det kommunala huvudledningsnätet bestående av 
täta ledningar. 

Avfallshantering 
I kommunens Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 är ett av målen "Minskad 
resursanvändning och ökad återvinning", målet innebär ökad återvinning och återbruk i hela kom
munen. Andelen avfall ska minimeras. Avfallet ska källsorteras och matavfallet ska gå till biogaspro
duktion. 

Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering i 
enlighet med Båstads kommuns Renhållningsordning. 

Vid byggnation i form av tex flerbostadshus förordas gemensamt avfallsutrymme. Var ett avfallsut
rymme ska placeras måste noga övervägas. Närhet till bostäderna, trafiksäkerhet, barnsäkerhet och 
arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar placeringen. Byggare uppmanas ta kontakt med NSR 
(Nordvästra Skånes Renhållnings AB) i tidigt stadie för planering av avfallshantering. 
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Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

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

God bebyggd miljö, sociala värden och vardagsmotion 
Planen möjliggör ett tillskott av bostäder, på mark vars omgivningar är bebyggda med bostäder. Om
rådet ligger stationsnära, havsnära och inte långt från Båstad centrum - kvaliteter som är eftertrak
tade för många. 

Planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser vilket tillsammans med bra cykelvägar och cykel
vänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil. Det ger också goda 
förutsättningar att främja vardagsmotion i form av cykelpendling, långpromenader eller endast ge
nom att göra det enkelt och gent att gå eller cykla. 

Planområdets tillskott av bostäder med fristående villor på både små och stora tomter och gruppbe
byggelse med flerfamiljshus vitaliserar området genom att skapa en större variation i bebyggelsen. 
Detta kan även bidra till större variation i den sociala sammansättningen i området. 

Planstrukturen, i kombination med nu gällande detaljplan 1669, med ett lättorienterat rutnätssys
tem, med många möjliga vägval, allmän platsmark i anslutning till gatunätet ger en tydlighet i stads
planen som främjar känslan av trygghet. 
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10. GENOMFÖRANDE 

Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

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). Sam
råd genomförs under sommaren 2018 och granskning förväntas ske under höst 2018. Antagande 
bedöms kunna ske under 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. 

Enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark föreslås inom planområdet. Det gäller såväl gatunät 
som grönytor. Allmän platsmark inom planområdet skall genom fastighetsägarens försorg inordnas 
i företrädesvis den befintliga gemensamhetsanläggning (Hemmeslöv GA:20) för planområdets fast
igheter. 

Det primära skälet för att huvudmannaskapet i området ska vara enskilt är att det för omgivande, be
fintlig bebyggelse råder enskilt huvudmannaskap. En avvikande lösning inom aktuellt planområde 
skulle därmed ur ett allmänt drifts- och kostnadsperspektiv vara ofördelaktigt. Enligt praxis som 
utvecklats de senast åren är enskilt huvudmannaskap möjligt även i områden för permanentboende. 

Kommunen är dock huvudman för VA i området vilket innebär att kommunen äger och underhål
ler anläggningar för vatten och avlopp. Kommunens ansvar omfattar även öppna dagvattenanlägg
ningar som placerats på allmän plats. Kommunen svarar för att samtliga anläggningar sköts för att 
säkerställa funktionen. I det fall huvudmannen för allmän plats önskar en mer frekvent skötsel av 
dagvattendammar /svackdiken medger kommunen att huvudmannen genomför sådan, på egen be
kostnad och under villkor att den tekniska funktionen inte äventyras. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 

Planen innebär att vissa fastighetsbildningsåtgärder behöver ske, tex avstyckning samt omprövning 
av Hemmeslöv GA:20. 

Servitut, ledningsrätter etc 

Inom planområdet finns inga servitut eller ledningsrätter. Däremot finns två officialservitut avse
ende väg (1168-231.1 samt 1168-231.2) utanför planområdet, i Korpvägen (markerad med rosa i 
bild på sida 31 ). Dessa påverkas ej av planförslaget. Bjäre Kraft, Södra Hallands kraft och TeliaSonera 
Skanova Access avses förslägga ledningar inom gatumark (dvs allmän platsmark). Ledningarnas pla
cering inom allmän platsmark säkras på lämpligt sätt om ledningsägare så begär. 
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Gemensamhetsanläggning 

Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

Fastigheten Hemmeslöv 10:10 ingår i befintlig gemensamhetsanläggning Hemmeslöv GA:20 (marke
rad med grönt i bild på sida 31). Gemensamhetsanläggningen omfattar allmänna ytor, såsom vägar 
och grönområden. Förvaltningen av gemensamma anläggningarna hanteras av Eskilstorp & Hem
meslöv vägförening (GA:20). Undantaget från vägföreningens ansvar är lekplats, grillplats samt ut
omhusgym som tillfälligt driftas av Båstads kommun. 

I skrivande stund pågår en utredning kring huvudmannaskap i Båstads kommun vilket innebär att 
huvudmannaskapet inom bland annat Hemmeslöv kan bli aktuellt att ändra huvudman för. 

Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar genom sitt andelstal för förvaltning
en av anläggningen (dvs Hemmeslöv GA:20). Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal 
m.m fastställs i ett anläggnings beslut. 

10 74 

0 

KEMMESLÖV 
0 9 

,n ,_, 

Servitut för väg 
till Hemmeslöv 10:49 

1168-231.1 & 1168-231.2 

o· 

U C UU C' e. t \/ 

Befintlig gemensamhetsanläggning (GA:20) samt servitut (dock utanför planområdet) 
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Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

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. 

Ekonomiska frågor 
Gatu- och parkområde, utanför och delvis inom, sköts redan idag av en gemensamhetsanläggning 
(Hemmeslöv GA:20). Ersättning betalas ut enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. En utbyggnad 
av detaljplanen föranleder att Teknik och service driftbudget för gatuunderhåll behöver utökas. 

Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsbildning samt omprövning av GA:20. 

Om detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arkeolo
gis undersökning osv krävs vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas det av berörd markä
gare. 

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken bekostas av berörd markägare. 

Anläggningsavgift för VA tillkommer vid nybyggnad/tillbyggnad enligt gällande taxa. 

Avtal 

Kommunen har för avsikt att överlåta marken genom markanvisningstävling. Marktilldelningen reg
leras genom markanvisningsavtal med en eller flera exploatörer. 

Övriga avgifter 

Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. Planavgift tas inte ut då kommande köpare be
talar ett marknadsmässigt pris för tomtmarken, vari kostnad för planarbete och infrastruktur ingår. 

Tekniska frågor 
Båstads kommun projekterar och bygger ut all teknisk infrastruktur, samt all allmän platsmark. All 
allmän platsmark överlämnas sedan för drift till samfälligheten. 

El, telefoni, fiber 

Bjäre Kraft, Södra Hallands kraft och TeliaSonera Skanova har kabelanläggningar inom och i anslut
ning till planområdet och kan komma att beröras av planens genomförande. Kostnad för eventuella 
åtgärder regleras utifrån principerna i kommunens markavtal för ledningar i allmän plats. 
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11. FORTSATT ARBETE 

Antagandehandling 2018-11-06 
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad 

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. 

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Camilla Nermark på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
• Kristina Bell, översiktsplanerare 
• Olof Sellden, planchef 
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
• Malin Svensson, kart- & gis ingenjör 
• Sara Borglin, NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB) 
• Hanna Palm Johansson, NSVA 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Camilla N ermark 
Planarkitekt 

Olof Sellden 
Planchef 
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Datum: 2018-11-08 Till: KSAU  

Handläggare: Henrik Eliasson  

Dnr: KS 000682/2013 - 315 

 
Detaljplan för Tunet 1 m.fl. - Beslut om granskning 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
1. Detaljplan för Tunet 1 m.fl. godkänns för granskning.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Samråd av detaljplan för Tunet 1 m.fl. har genomförts under tiden 2017-10-02 till 2017-11-13. 
Med anledning av inkomna synpunkter samt att förslag till ny översiktsplan pekar ut ytan norr 
om Tunet 2 som lämplig för dagvattenhantering så har detaljplaneområdet utökats. 
  
Bakgrund 
Planbesked beviljades av kommunstyrelsen 2013-06-12 § 188. Förutsättningarna har därefter 
förändrats varpå kommunstyrelsen beviljade förnyat planbesked 2017-02-01 § 39 för att 
pröva en högre exploateringsgrad än i dagsläget.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med bostäder inom fastigheterna Tunet 
1 och 2 samt att pröva en ändrad användning av marken söder om Tunet 1 från allmän plats-
mark till kvartersmark för bostadsändamål. Planen syftar även till att säkerställa dagvattensi-
tuationen i området genom att möjliggöra för fördröjningsmagasin norr om Tunet 2. 
 
Aktuellt 
Samråd har genomförts under tiden 2017-10-02 till 2017-11-13 då sakägare, boende, myndig-
heter med flera har beretts tillfälle att yttra sig. Inkomna synpunkter har sammanställts och 
kommenterats i samrådsredogörelsen (bilaga 4). 
 
Den största förändringen efter samrådet är att planområdet har utökats med Tunet 2 samt 
naturmarken i norr fram till Ladugårdsvägen. Detta med anledning av inkomna yttranden samt 
att förslag till ny översiktsplan har pekat ut naturmarken norr om Tunet 2 som en lämplig yta 
för att säkerställa framtida behov av dagvattenhantering.  
 
Övriga revideringar av planförslaget framgår av samrådsredogörelsen (bilaga 4).  
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Detaljplanen bidrar till fler bostäder i direkt anslutning till befintlig infrastruktur, kollektivtra-
fik och service. I aktuellt planförslag möjliggörs det för 16 bostäder om de utformas som rad-
hus. Planen bidrar även till att säkerställa framtida behov av dagvattenhantering.  
 

Ekonomi 
Planarbetet bekostas av exploatören.  
 
 
Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 
Planarkitekt 
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Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson och Henrik Eliasson – Samhällsbyggnad, Plan 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Plankarta, 2018-11-08 
2. Illustrationskarta, 2018-11-08 
3. Planbeskrivning, 2018-11-08 
4. Samrådsredogörelse, 2018-11-08 

 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef  
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ÖVERSIKTSKARTA 

GRUNOKARTAN 
Gruodkartan är upprättad I sepiember2017 på grulldval av 
Båstads kommuns plimiirkarta. Kartan är aktuahera<I med 
nytt platsbesöl< lfebruari 2018. 
Fastighetsredovisningen avserförhålandena i mars 2016. 
KOOl'dinatsystem I plan: SWEREF 99 13 30 
HöJdsystem: RH 2000 

Sle!'3: 1_~(A1)1:1000("3) 

OOO&g,'L/ 

PLAN BESTÄMMELSER 
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UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER 
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GRANSKNINGSHANDLING 2018-11-08 
Detaljplan för Tunet 1 m.fl. 

Båstads kommun, Skåne län 

Upprättad av Samhä!lsbyggnad, Båstads kommun 
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GRUNOKARTAN 
Gn.mdkartan är upprättad 1 september 20 17 på grundval av 
Båstads kommuns p!imåncarta. Kartan är aktualiserad med 
nytt platsbesök I febnJari 2018. 
FastlghatsredO\isnlngen avserfömU andena I mars 2018. 
Koordinatsystem i plan: S\'IEREF 99 13 30 
Hö,'dsystem: RH 2000 

Sb'.l ' 1 500{A1)1 .1000 (A3) 

Detaljplan för Tunet 1 m.fl. 

Båstads kommun, Skåne län 

Upprattad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

PLAN HANDLINGAR 
Planens diarienummer är B15-199 

Detaljplanen består av: 
• Plankarta med planbestämmelser, 2018-11-08 
• Illustrationskarta, 2018-11-08 
• Planbeskrivning, 2018-11-08 (denna handling) 
• Samrådsredogörelse, 2018-11-08 
• Fastighetsförteckning, 2017-09-13 
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2017-09 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl. 

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på samhällsbyggnad: 
• Behovsbedömning, 2013-06-25 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl. 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJ PLAN 

Granskningshandling 2018-11-08 
Det aljplan för Tunet 1 m.fl . 

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

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

Planbesked 

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

Samråd 

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. I samrådsskedet tas ett 
första förslag fram till hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kom
munhuset och på det bibliotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda 
myndigheter. Kommunen annonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar 
som berörs mest av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. 
Alla som vill får lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in kan sammanfattas 
och kommenteras i en samrådsredogörelse, annars görs det i ett granskningsutlåtande efter gransk
ningsskedet. 

... ------------------------------------------------------------------.... : Härärvinu! I Granskning 

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

Antagande 

Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och 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 överldaga 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. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

2. SAMMANFATTNING 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl . 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med bostäder inom fastigheterna Tunet 1 
och 2 samt att pröva en ändrad användning av marken söder om Tunet 1 från allmän platsmark 
till kvarters mark för bostadsändamål. Planen syftar även till att säkerställa dagvattensituationen i 
området genom att möjliggöra för fördröjningsmagasin norr om Tunet 2. 

Planområdet ligger inom Båstads tätort och är cirka 12000 m2 stort. 

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

3. PLANDATA 
Planområdets läge och storlek 
Planområdet är beläget i den södra delen av Båstads tätort mellan Ängelholmsvägen och Nyleds
vägen. Planområdet är cirka 12000 m2 stort och består av befintlig bostadsmark, en vändplats samt 
naturmark med mindre vegetationsgrupper. Området avgränsas i norr av Ladugårdsvägen, i väster 
av Ängelholmsvägen, i öster av Nyledsvägen, samt i söder av fastighetsgränsen för Malen 1:263. 

Båstads kommun 

Hallands 
Väderö 

Om 4000m 

(e9514 

100615 

\~51G 

irs sie BÅSTAD 

1~350 105519 

, I 

GR USTAGET '--

2Jl 

MALENJ.J .. 
Översiktskarta med planområdets avgränsning inom rödstreckad linje 

Ägoförhållanden 
Tunet 1 och 2 är i privat ägo. Båstad 109:2 ägs av Båstads kommun. 
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r:iTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl . 

4. BAKGRUND OCH SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med bostäder inom fastigheterna Tunet 1 
och 2 samt att pröva en ändrad användning av marken söder om Tunet 1 från allmän platsmark 
till kvartersmark för bostadsändamål. Planen syftar även till att säkerställa dagvattensituationen i 
området genom att möjliggöra för fördröjningsmagasin norr om Tunet 2. 

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2017-10-02 till 2017-11-13. Ursprungligen 
omfattades bara Tunet 1 och vändplatsen i söder. Efter samrådet har planområdet utökats med 
Tunet 2 och naturmarken fram till Ladugårdsvägen också. 

Inom fastigheterna Tunet 1 och 2 finns idag två bostadsbyggnader med tillhörande gårdsbyggna
der. Planområdet är beläget inom Båstads tätort med dess befintliga infrastruktur och goda gång-, 
cykel- och kollektivtrafikförbindelser. Planområdet utgör därmed ett utmärkt område för förtät
ning. Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra för rivning av befintliga byggnader för att kunna 
uppföra 16 nya lägenheter i radhusform. 

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Planbesked beviljades av kommunstyrelsen 2013-06-12 § 188. Förutsättningarna har därefter för
ändrats varpå kommunstyrelsen beviljade förnyat planbesked 2017-02-01 § 39 för att pröva en hö
gre exploateringsgrad än i dagsläget. 

Översiktsplan 
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur 
kommunens markanvändning ska utvecklas på sikt. I Båstads gäl-
lande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planom
rådet som befintlig bebyggelse respektive verksamheter. ÖP08 
stödjer bebyggandet av tätare grupperade småhus samt flerbo
stadshus där det finns goda förutsättningar för service av olika 
slag samt goda möjligheter för arbetspendling. Avståndet till kol
lektivtrafik tillsammans med närheten till skolor, dagligvaruhan
del samt vård nämns i ÖP08 som viktiga faktorer vid planering för 
nya bostäder. 

Båstads kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, i 
samrådshandlingen anges den södra delen av aktuellt detaljplane
området som "Stads bygd oförändrad" vilket innebär ett befintligt 
område med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär och 
där bostäder ingår eller kan ingå. Generellt uppmuntras förtätning 
inom tätorterna men varje projekts lämplighet måste bedömas i 
detaljplan. Den norra delen av planområdet anges som "Grönom
råde ny /ändrad" med beskrivningen: Yta för dagvattenhantering 
vid stora regnmängder. Anledningen till att ytan pekas ut för det 
ändamålet är att klimatet förändras med mer intensiva regn. En 
ökad utbyggnad i kombination med ökad avrinning från Halland
sås leder till att Båstad blir särskilt känsligt för skyfall. Genom att 
reservera grönytan för dagvattenhantering finns kapacitet att byg
ga ut fördröjningsmagasin efterhand som behoven ökar och på så 
sätt minska påfrestningarna för övrig infrastruktur. 

( 
I 
I 

I 
\ 

- \ 

I 

I 

I 

Den samlade bedömningen är att planförslaget är förenligt med Utsnitt från förslag till ny ÖP med aktu-
översiktsplanens intentioner. elit planområde inom rödstreckad linje 
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Detaljplan 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl. 

För aktuellt planområde gäller idag detaljplan 1362 som vann laga kraft 1980-06-09. Planen har 
ingen genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är "BF" - Område för 
bostadsändamål, fristående hus, "Park eller plantering" samt "Gata eller torg". Högst en tredjedel av 
tomtmarken får bebyggas i max en våning jämte vindsinredning. Större delen av kvartersmarken 
består av prickmark, dvs. mark som inte får bebyggas. Längs med Ängelholmsvägen råder utfarts
förbud. 

Utsnitt från detaljplan 1362 med aktuellt planområde inom rödstreckad linje 

Fastighetsreglering 
1981 genomfördes en fastighetsreglering för fastigheten Tunet 1 vars syfte var att anpassa fastighe
ten till en lämplig bostadsfastighet som stämde överens med gällande detaljplan. Gränsdragningen 
mot gatumark (Ängelholmsvägen) gjordes med en mindre avvikelse från stadsplanen. Denna avvi
kelse innebär att en remsa planlagd som bostadsmark idag ligger inom kommunens gatufastighet 
Båstad 109:2. 

Miljöprogram 
Båstad kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. I programmet anges bl.a. att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska främjas 
samt att hållbar förtätning ska prioriteras före utbredning vid exploatering och nybyggnation. Plan
förslaget uppfyller dessa mål genom att förtäta inom befintligt samhälle som redan är väl utbyggt 
med kollektivtrafik samt gång- och cykelbanor. 
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Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl. 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB 
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och S kapitel. Marken ska användas till det 
ändamål den är mest lämpad med hänsyn till läge, beskaffenhet samt föreliggande behov. Genom att 
förtäta Båstad inom det befintliga samhället anses god hushållning uppnås. 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. Området bedöms vidare nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning. Stöd för bo
stadsbebyggelse finns i Båstad kommuns översiktsplan. 

Riksintressen 
Området ingår i sin helhet i riksintresset för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området 
ingår också i sin helhet i riksintresset för det rörliga friluftslivet ( 4 kap 1, 2 §§ MB) och i riksintresset 
för kustzonen ( 4 kap 1, 4 §§ MB) . Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då det omfattar 
ett område som redan är ianspråkstaget av bebyggelse. 

Miljökvalitetsmål 
Planförslaget omfattas av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Riksdagens definition av miljökva
litetsmålet är: "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och ut
vecklas. 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." Planförslaget bedöms 
bidra till att miljökvalitetsmålet kan uppfyllas då projektet utgör en förtätning i ett område med väl 
utbyggd infrastruktur. 

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 finns miljökvalitetsnormer för vatten. Miljökvalitetsnormerna formu
leras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten ( det vill säga 
kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. 
För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Eftersom det blir 
mycket svårt för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. Normerna har upp
daterats och fastställts under 2017. 
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Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl. 

I nedanstående tabell visas vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet enligt 
uppgifter från Vatteninformationssystem för Sverige (www.viss.lansstyrelsen.se). 

Ytvattenförekomst Ekologisk status Kemisk status 

Öre bäcken Måttlig Uppnår ej god 

Laholms bukten Måttlig Uppnår ej god 

Grundvattenförekomst Kvantitativ status Kemisk status 

Bjärehalvön (SE625674-131386) Otillfredsställande Otillfredsställande 

SE625883-131794 God God 

Närmsta vattendrag är Örebäcken som ligger ca 250 meter öster om planområdet. Laholmsbukten 
ligger ca 1,5 km norr om planområdet. Grundvattenförekomster som kan påverkas är Bjärehalvön 
(SE625674-131386) och SE625883-131794 där den senare kan vara den viktigaste då en del av 
kommunens dricksvatten tas därifrån, se nedanstående kartbild. En riskbedömning har gjorts för 
denna grundvattenförekomst som kommer fram till att det finns en risk att den kemiska statusen 
inte uppnår god kemisk status år 2021. I dagsläget uppnås god kemisk status men analyser visar 
även fynd av bekämpningsmedel varför bedömningen görs att god kemisk status riskerar att ej upp
nås år 2021. Åtgärder behövs för att statusen ska förbättras, det kan inte åstadkommas i någon sär
skild utsträckning genom denna detaljplan då orsaken till problemet framförallt är bekämpningsme
del. Det behöver istället göras andra åtgärder exempelvis uppdatering av vattenskyddsområdet med 
bl.a. nya föreskrifter, se nästa sida. 

Vd rh It 

HälJarp 
Stnarp 

Grundvattentäkt SE625883-131794 markerat i turkos 
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Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl. 

Skyddsområden för vattentäkter finns för att förhindra att vattnet i vattentäkterna förorenas. Vatten
skyddsföreskrifterna anger vilka säkerhetsåtgärder man ska vidta för att klara detta. Föreskrifterna 
innebär bland annat att vissa verksamheter och anläggningar är förbjudna eller tillståndspliktiga. 
Det kan till exempel gälla jord- och bergvärme, hantering av petroleumprodukter, anläggningsarbe
ten och schaktning. 

Planområdet ligger inom primär skyddszon för det nu gällande skyddsområdet kring vattentäkten 
vid Idrottsplatsen. Ett förslag till ändring av detta skyddsområde håller på att arbetas fram. Skulle 
förslaget vinna laga kraft så ser det i dagsläget inte ut att innebära någon förändring för planområdet. 

Kommunens bedömning är att om vattenskyddsföreskrifterna följs kommer vattentäkten inte att 
påverkas av att denna plan genomförs. Det finns redan bostäder inom en stor del av skyddsområdet 
och det finns hittills inget som tyder på att det försämrar vattnets kvalitet. 

Vid exploatering måste stor omsorg läggas på att följa vattenskyddsföreskrifterna. Exploatören an
svarar för att söka de tillstånd som behövs. Även de som flyttar in i området bör informeras om 
vattenskyddsföreskrifterna. Föreskrifterna för vattenskyddsområdet anger säkerhetsåtgärder för 
bl.a. hantering av brandfarliga varor, bekämpningsmedel, jordbruk, djurhållning, infiltrationsanlägg
ningar, dagvatten, deponi och lagring av avfall, berg- och jordvärme, och anläggning av vattenuttag. 
Information om aktuella skyddsföreskrifter och skyddsområden kan fås från NSVA. 

Kartan visar vattentäkten för Idrottsplatsen med primär, sekundär och tertiär skyddszon 
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Granskningshandling 2018-11-08 
Detaljplan förTunet 1 m.fl. 

Ekosystemtjänster definieras av Naturvårdsverket som "ekosystemens direkta och indirekta bidrag 
till människors välbefinnande". Det innebär allt det positiva som vi människor får från naturen och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra grupper: 

Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttar som naturen levererar och som är helt nöd
vändiga för vår möjlighet att överleva. Det handlar till exempel om grödorna som växer på åkrarna, 
dricksvattnet och vinden som ger vindkraft. 

Reglerande ekosystem tjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och minska oön
skade effekter. Exempel på detta är grönska som renar vatten och luft och bidrar till att minska buller, 
träd som bidrar med skugga och pollinerande bin som är helt avgörande för matproduktionen. 

Kulturella ekosystem tjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Natu
ren har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis kan en prome
nad runt en öppen vattenyta eller i en park vara både avstressande och bidra med upplevelser. Vår 
upplevelse berikas av mångfald. 

Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion. De stödjande 
ekosystem tjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för de övriga grup
perna av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som skapar ny jord för grödor 
att växa i, fotosyntesen som skapar syre och biologisk mångfald som ger både ökade möjligheter för 
pollinering och bidrar till att öka vårt välmående. 

Ett grönt inslag i samhället kan bidra med flera olika ekosystemtjänster samtidigt. Ett äppelträd till 
exempel bidrar bland annat med luftrening, skugga och pollinering (reglerande), äpplen (försörjan
de), hälsa och inspiration (kulturella) och fotosyntes (stödjande). 

Exempel på olika ekosystemtjänster presenteras i bilden nedan. 

Till exempel: 
-Matproduktion 
-Dricksvatten 

Till exempel: 
-Pollinering 
-Rena luft och vatten 
-Skydd mot extremt 
väd "'- ( ,, 

-/, 
' 

STÖDJANDE 

Planförslaget påverkar inte några försörjande eller stödjande ekosystemtjänster. Beroende på hur 
dagvattenhanteringen utformas kan de reglerande och kulturella ekosystemtjänsterna påverkas po
sitivt då de bidrar med möjligheter till naturupplevelser, hälsa och inspiration samt pollinering och 
skydd mot översvämning. 
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Behovsbedömning 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl. 

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. 

Behovs bedömningen grundades på följande: 
• Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner 
• Planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv 
• Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte leda till några ökade störningar på omgivningen 
• Planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, nationellt eller 

lokalt eller känsliga mark- och vattenområden 
• Planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och samhällsresurser 

nationellt eller lokalt. 
• Planförslaget berör inga kända fornlämningar 
• Under planarbetet behöver bullerfrågan undersökas, risker ( olyckor) med anledning av närhe-

ten till Ängelholmsvägen samt påverkan på vattenskyddsområdet 

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

Länsstyrelsen har i ett inledande skede tagit del av behovsbedömningen och har 2013 -06-27 yttrat 
att de instämmer i Båstads kommuns bedömning att genomförandet av detaljplanen inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 4 kap 34 §. 
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7. FÖRUTSÄTTNINGAR 
Bebyggelse 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl. 

Bebyggelsen inom planområdet består idag av två bostadshus med tillhörande gårds byggnader. 

Byggnader inom Tunet 1 

Bebyggelsen i omgivningen består både av friliggande villor, radhus, parhus och lägenheter. De äldsta 
husen är från början av 1900-talet men området har byggts ut kontinuerligt sedan dess. Större ut
byggnadsetapper skedde år 1990 (området öster om planområdet) och under 2000-talet (flertalet 
av husen väster om planområdet). 

Kommersiell, offentlig och social service 
1 km från planområdet ligger Båstads centrum med ett stort serviceutbud innehållande bl.a. affärer, 
post, -polis, skolor och förskolor. Direkt sydost om planområdet finns en förskola och Skogslidens 
vård- och omsorgsboende. 

Mark och vegetation 
Marken inom planområdet består till största delen av anlagda gräs- och grusytor. Inom området 
finns buskar, löv- och barrträd. Vändplatsen söder om Tunet 1 är asfalterad. Höjdmässigt har marken 
en skillnad på 12 meter mellan den lägsta nivån i norr ( +30 meter över havet) och den högsta i söder 
( +42 meter över havet). 

Dagvatten 
Området är beläget inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 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. 

Översvämningsrisk 
Enligt uppgifter från räddningstjänsten och NSVA finns det inga tidigare översvämningar registre
rade inom eller i närheten av planområdet. Det finns heller ingen indikation på att det föreligger 
någon risk för översvämningar. Det är viktigt att höjdsättningen görs på rätt sätt så att vatten inte kan 
ansamlas och skada bebyggelse vid extrem nederbörd. 
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Geotekniska förhållanden 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl. 

Markens grundskikt består av postglacialt grus. Jordarten har bildats efter den senaste inlandsisens 
avsmältning från området genom transport och omlagring av glaciala jordar. Enligt Sveriges Geolo
giska Undersökning (SGU) föreligger låg radonhalt för planområdet ( <6 Bq/kg). 

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. En del fornlämningar finns dock i omgivning
en, bl.a. en gravhög väster om planområdet. Om fornlämning skulle påträffas under grävning eller 
annat arbete ska arbetet avbrytas och den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet 
hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 10 § lagen om kulturminnen. 

Området väster om planområdet med gravhögen i mitten 

Gator och trafik 
Trafikförsörjning sker från Nyledsvägen som ansluter till Ängelholmsvägen (väg 1730) i norr. Ny
ledsvägen är en mindre lokalgata utan några större trafikmängder och med en hastighetsbegräns
ning på 30 km/h. Trafikverkets senaste trafikmätning för Ängelholmsvägen gjordes 2007 vilken re
sulterade i 3090 fordon ÅDT (årsmedeldygnstrafik). Ängelholmsvägen är hastighetsbegränsad till 
40 km/h men är rekommenderad till 30 km/h precis utanför planområdet med anledning av det 
fartgupp som finns där. 

Vändplatsen vid Nyledsvägen Ängelholmsvägen utanför planområdet 

Parkering 
Parkering sker inom respektive fastighet. 
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Servitut 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl. 

I den norra delen av kvartersmarken finns ett officialservitut som belastar fastigheten Tunet 1 med 
rättighet till utfart till förmån för fastigheten Tunet 2. 

Olycksrisk 

Ängelholmsvägen trafikeras av tung trafik samt farligt gods och har därför ett skyddsavstånd på 12 
meter från vägen inom vilket byggnader inte rekommenderas. Risken för olyckor är låg pga. gällande 
hastighetsbegränsning och fartguppet precis utanför planområdet. 

Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats finns längs med Ängelholmsvägen inom planområdet. Hållplatsen trafikeras 
av regionbuss 504 mot Båstads busstation respektive mot Förslövs tågstation. Bussen avgår med 
halvtimmestrafik under rusningstid, övrig tid sker avgångarna med heltimmestrafik. 

Gång- och cykeltrafik 

Befintliga gång- och cykelbanor finns längs med Ängelholmsvägen och Nyledsvägen som ansluter 
till Båstads övriga gång- och cykelnät. 

Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 

Weum Gas (tidigare E.ON Gas) har en distributionsledning för natur- och biogas längs med Nyleds
vägen. 

El, bredband och telefoni 

Bjäre Kraft har ett antal ledningar både inom och utanför planområdet. Från befintlig bostads bygg
nad inom Tunet 1 och söderut finns en servis, längs den södra plangränsen finns en högspännings
kabel och längs den östra plangränsen finns kablar med fiber. Skanova har teleledningar i området 
som delvis ligger inom planområdet i väster. 

Brandvattenförsörjning 

Det finns tre brandposter inom eller i anslutning till planområdet; en inom naturområdet i norr, en 
längs med Nyledsvägen i öster samt en vid vändplatsen i söder. 

Dricks- och spillvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. En trycksteg
ringsstation finns inom planområdet i anslutning till vändplatsen. Kommunala vatten- och av
loppsledningar finns utbyggda längs med Nyledsvägen och ansluter till tryckstegringsstationen 
genom planområdet vid vändplatsen. 

Avfallshantering 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för insamlingen av hushållsavfall. En återvin
ningsstation som tillgodoser källsorteringens fraktioner finns vid Båstads busstation ca 1 km från 
planområdet. Förpacknings- och tidningsindustrin AB (FTIAB) ansvarar för skötsel och drift av åter
vinningsstationen. 
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Utgångspunkter 

Granskningshandling 2018-11-08 
Det aljplan fö r Tunet 1 m.fl. 

Båstad kommuns vision för 2030 anger bland annat att attraktion ska skapas genom tillvarata
gande av resurser. Byggbar mark är en ändlig resurs varpå utgångspunkten i den här detaljplanen 
är att förtäta inom det befintliga samhället. På så sätt kan övriga resurser i samhället utnyttjas mer 
effektivt såsom infrastruktur, kollektivtrafik och service. 

I syfte att säkerställa framtida behov av dagvattenfördröjning tas naturmarken i norr med i plan
området. På så sätt finns kapacitet att bygga ut fördröjningsmagasin efterhand som behoven ökar 
och därmed minska påfrestningarna för övrig infrastruktur. 

Planområdet ligger i utkanten av Båstads samhälle där omgivande hus är uppförda under flera 
olika tidsepoker som alla har satt sin egen prägel på området. I detta projekt eftersträvas därför 
en hög arkitektonisk kvalitet där extra hänsyn tas till detaljer kring t.ex. takmaterial, glaspartier, 
balkonger och räcken samt färgsättning av byggnaderna. På så sätt kan även detta projekt bidra till 
den variation som karaktäriserar området som helhet. 

Bebyggelse 
Användning 

Inom området planläggs för bostäder vilket 
medger att bebyggelsen både kan utformas 
som flerbostadshus och en- och tvåbostadshus. 
Även byggnadstypen är flexibel då planen möj
liggör både för parhus, radhus, kedjehus och 
friliggande villor. 

Placering 

Placeringen av byggnaderna görs utifrån be
fintliga siktlinjer och riktningar i området, både 
från omgivande bebyggelse men även utifrån de 
siktlinjer som finns mellan Ängelholmsvägen 
och Nyledsvägen. Placeringen ska ge ett luftigt 
intryck i området och öka känslan av trygghet 
då entreer synliggörs från vägarna. Till höger 
visas en illustrationskarta med exempel på hur 
planförslaget kan utformas med radhusbebyg
gelse. 

Siktlinjerna från bakomliggande bebyggelse 
bibehålls genom en variation i byggnadshöjder 
då lägenheterna utformas med takterrasser 
som tonar ner bebyggelsen. Sektionen nedan 
visar detta samt tillåten höjd enligt detaljpla
nen genom området från väst till öst. 
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Sektion 52-52 1//ustrationskarta 
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Granskningshandling 2018-11-08 
Detaljplan för Tunet 1 m.fl. 

Kvartersmarken har en höjdskillnad på 8 meter mellan norr och söder och ligger något nedsänkt i 
förhållande till Ängelholmsvägen. Bebyggelsen kommer därför delvis tillåtas uppföras i tre våningar 
utan att omgivande siktlinjer ska påverkas. Nya byggnader ska anpassas till den befintliga terrängen 
och tillåts läggas på olika höjder i förhållande till varandra för att skapa ett luftigare intryck. Stöd
murar samt övriga murar och plank tillåts vara max 1 meter höga om de placeras inom 4 meter från 
gräns mot allmän platsmark. Inom övrig tomtmark gäller en maximal höjd på 1,5 meter. Nedanstå
ende sektion visar hur bebyggelsen placeras i terrängen sett från Nyledsvägen i öster. 

~~1----..,s~= = -~~rdll~. & ~ _sr u-·· 
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5ektion 51-51 

Nedan visas hur bebyggelsen placeras i terrängen sett från Ängelholmsvägen i väster. 

~ > 
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Elevation E1-E1 

Utformning 
En hög detaljrikedom eftersträvas i området då bebyggelsen ligger exponerad ut mot en av infarts
vägarna till Båstad. Nedan visas hur fasaderna kan utformas med varierande kulör för att skapa ett 
välkomnande intryck. 

- --~--.-

Möjlig utformning av bebyggelsen. Illustration: Linghoff Arkitektur 

Solförhållanden 
Fastigheterna ligger nedsänkta i förhållande till omgivningen där befintliga bostäder ligger relativt 
långt från föreslagen byggnation. Solförhållandena bedöms därmed inte påverkas i större utsträck
ning av planförslaget. 
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Mark och vegetation 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl . 

Utgångspunkten vid planeringen av området är att terrängen ska behållas oförändrad i så stor ut
sträckning som möjligt och att byggnaderna därmed ska anpassas till terrängen. För att förstärka 
detta avses bebyggelsen ramas in av växtlighet. Inom den norra delen av planområdet möjliggörs 
det för fördröjning av dagvatten där ytor reserveras för det ändamålet. I ett första skede kommer en 
fördröjningsdamm bara tillskapas till följd av den ökade hårdgörning som denna detaljplan medför. 
Hur stort behovet blir för fler dammar i framtiden är ännu inte utrett men genom att reservera yta 
för det i detaljplanen kommer kapacitet finnas när behovet uppstår. Fram tills dess kommer ytan att 
fungera och utformas som idag med gräs och vegetationsgrupper. Om dammar anläggs i framtiden 
finns det även möjlighet att skapa andra kvaliteter i området med gångslingor etc. 

Allmän plats 

Gällande detaljplan, tidigare fastighetsregleringar och verkligheten stämmer inte riktigt överens i 
området. I detta planförslag avses det rättas till. Mot Nyledsvägen finns en smal remsa planlagd som 
naturmark vilken ändras till kvartersmark för bostäder. Området ligger inom kommunens fastighet 
Båstad 109:2 men är ianspråkstaget av Tunet 1. I gällande detaljplan ligger användningsgränserna 
för Nyledsvägen längre österut än vad vägen gör i verkligheten. I detta planförslag planläggs därför 
en del som "Lokalgata" enligt befintliga förhållanden. Mot Ängelholmsvägen finns en remsa planlagd 
som kvartersmark för bostäder belägen inom kommunens fastighet Båstad 109:2. I planförslaget 
rättas detta till genom att marken planläggs som "Huvudgata" istället och där gränsen för kvarters
marken blir i nuvarande fastighetsgräns för Tunet 1 och Tunet 2. 

Planområdet omfattar även vändplatsen i söder och naturmarken i anslutning till denna vilka plan
läggs som kvartersmark för bostäder med undantag av tryckstegringsstationen som planläggs som 
"E" - Teknisk anläggning. Anledningen till att vändplatsen tas med i denna detaljplan är för att den 
inte längre används då utbyggnaden av Skogsliden har förlängt Nyledsvägen och gett vändmöjlighe
ter där istället. För ett bättre markutnyttjande prövas därför planläggning som kvartersmark i denna 
detaljplan. 

Totalt innebär dessa förändringar att ca 950 m2 mark kommer föras över från Båstad 109:2. I genom
förandebeskrivningen redovisas dessa fastighetsregleringar närmare. 

Vattenområden 
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd. Planom
rådet ligger dock inom ett vattenskyddsområde vilket medför restriktioner bland annat gällande 
infiltration av dagvatten. 

Geotekniska förhållanden 
Till gällande detaljplan 1362 har en översiktlig geoteknisk undersökning gjorts (Kjessler & Manner
stråle, 1979-10-16). I undersökningen fastställdes att större delen av området utgör god byggnads
grund för småhus. I detta planförslag föreslås delvis en annan typ av bebyggelse vilket medför att 
kompletterande undersökningar bör genomföras inför projekteringen. 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar registrerade. Däremot finns det en gravhög direkt 
väster om Ängelholmsvägen. Om fornlämning skulle påträffas under grävning eller annat arbete ska 
arbetet avbrytas och den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet hos länsstyrelsen, 
enligt 2 kap. 10 § lagen om kulturminnen. 
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Gator, trafik och buller 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl . 

Planområdet ansluter till Nyledsvägen i öster. Utfartsförbud kommer även i fortsättningen finnas 
utmed Ängelholmsvägen. För att trafik till tryckstegringsstationen ska kunna nå denna från Nyleds
vägen sätts en z-bestämmelse i detaljplanen från E-området och rakt österut. 

Skyddsavståndet från Ängelholmsvägen är 12 meter inom vilket inga bostäder kommer placeras. Dä
remot kommer parkeringar anordnas inom denna del där avståndet till Ängelholmsvägen kommer 
vara minst 8 meter. Med tanke på att rekommenderad hastighet är 30 km/h men i verkligheten är 
betydligt lägre pga. det fartgupp som ligger där bedömer kommunen att risken för avåkningar eller 
andra olyckor är minimal och att placeringen av parkeringarna därför är acceptabel. 

Vid den befintliga vändplatsen prövas användning för bostäder, detta eftersom Nyledsvägen har för
längts i samband med utbyggnaden av Skogslidens vård- och omsorgsboende och därmed gettvänd
möjligheter där istället. Planförslaget medför att det inte längre kommer vara möjligt att vända inom 
allmän platsmark, däremot påverkas inte möjligheterna att nå och vända inom fastigheterna längs 
med Nyledsvägen. Skogsliden ägs av Båstadhem vilket säkerställer möjligheten att nyttja vändplat
serna där. Fastigheten är planlagd som "/1/.' -Allmänt ändamål, vilket användes i äldre lagstiftning för 
all verksamhet med ett offentligt organ som huvudman (stat, landsting, kommun etc). Det finns inga 
planer på att sälja Skogsliden men om fastigheten säljs till en privat aktör i framtiden kommer det 
medföra att detaljplanen behöver ändras då användningen "P:.' inte är förenlig med en privat huvud
man. Om en försäljning sker i framtiden och detaljplanen ändras, är det rimligt att en del av marken 
planläggs som allmän platsmark för att fortsatt säkerställa vändmöjligheterna där. En annan möjlig
het är att reglera detta genom lokala trafikföreskrifter. 

Till förmån för Tunet 2 finns ett officialservitut (1168-198.1) för utfart som belastar Tunet 1. Om
rådet är Smeter brett och omfattar ca 10 m2 mark i den norra delen av Tunet 1. I samband med att 
detaljplanen genomförs fullt ut bör servitutet regleras bort då det inte längre kommer fylla någon 
funktion, men så länge det inte sker några förändringar inom Tunet 2 behöver servitutet finnas kvar. 

Fler boende i området innebär en viss trafikökning. I illustrationen till detaljplanen finns det 16 
lägenheter, detaljplanen möjliggör även för andra bostadstyper men antalet boende bedöms vara 
likvärdigt eller mindre om andra typer av bostäder väljs. Trafikökningen bedöms därmed endast bli 
marginell jämfört med dagens trafikflöde. 

Buller 
En bullerutredning har gjorts med Buller Väg Il som beräknar den ekvivalenta ljudnivån vid fasad till 
58 dBA och den maximala ljudnivån till 76 dBA. Från den 1 juli 2017 gäller nya bullerriktvärden där 
ljudnivån vid fasad har ökat från tidigare 55 dBA ekvivalent ljudnivå till 60 dBA ekvivalent ljudnivå. 
För bostäder upp till 35 kvm har den ekvivalenta ljudnivån ökat till 65 dBA. Vid uteplatser gäller SO 
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Det är möjligt att klara bullerriktvärdena ge
nom att uppföra ett 1 meter högt bullerskydd längs med Ängelholmsvägen men även andra lösningar 
är möjliga. Detaljplanen anger att störningsskydd ska anordnas så att gällande bullerriktlinjer för 
bostäder uppfylls. Exploatören ansvarar för redovisning av detta i bygglovet samt bekostar åtgärden. 

Parkering 
Parkering för boende sker inom planområdet, besöksparkering anordnas i den södra delen. I illus
trationen redovisas totalt 24 st parkeringsplatser. Tryckstegringsstationen behöver vara nåbar med 
last- eller kran bil och genom att placera besöksparkering i den södra delen möjliggörs detta. 
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Kollektivtrafik 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl. 

En utbyggnad enligt planen ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik 
Planområdet är fördelaktigt beläget längs med ett befintligt gång- och cykelstråk. Avståndet till Bå
stads centrum är bara 1 km vilket gör att gång och cykel blir ett attraktivt alternativ för vardagsä
renden. 

Hälsa och säkerhet 
M i ljökva I itetsnormer 
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. Planområ
det ligger inom primär skyddszon för det nu gällande skyddsområdet kring vattentäkten vid Idrotts
platsen. Ett förslag till ändring av detta skyddsområde håller på att arbetas fram. Skulle förslaget 
vinna laga kraft så ser det i dagsläget inte ut att innebära någon förändring för området. Kommunens 
bedömning är att om vattenskyddsföreskrifterna följs kommer vattentäkten inte att påverkas av att 
denna plan genomförs. Det finns redan bostäder inom en stor del av skyddsområdet och det finns 
hittills inget som tyder på att det försämrar vattnets kvalitet. Vid extrem nederbörd är det viktigt att 
höjdsättningen görs på rätt sätt så att vatten inte kan ansamlas och göra skada på bebyggelse. 

Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
Planområdet ligger inom primär skyddszon för det nu gällande skyddsområdet kring vattentäkten 
vid Idrottsplatsen vilket medför att system som utvinner eller lagrar värme eller kyla ur berggrund, 
jord eller vattenområde är förbjudna. Det finns dock gas utbyggt i området till vilket planområdet 
kan anslutas. 

Båstad kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. 

El, bredband och telefoni 
El, bredband och telefoni avses anslutas till det befintliga ledningsnätet. 

Avfallshantering 
Återvinningshus placeras mot Nyledsvägen. Byggnaderna anpassas till att uppfylla kommunens krav 
på källsortering och avfallshantering. 

Dricks- och spillvatten 
Den nya bebyggelsen ansluts till det befintliga ledningsnätet. Befintliga VA-ledningar går från tryck
stegringsstationen mot nordöst där detaljplanen föreslår bostads bebyggelse. För att kunna bebygga 
denna del behöver ledningarna flyttas åt söder. Skyddsavståndet mellan ledningarnas nya läge och 
planerad byggnad ska vara minst 4 meter. För byggnad utan källare gäller 4,5-8,5 meter beroende på 
ledningsdjupet. Större delen av planområdets södra del består av u-områden. Detta för att ge flexibi
litet till ledningsflytten men även för att det finns flera andra ledningar i denna del. 
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Brandvattenförsörjning 

Granskningshandling 2018-11-08 
Detaljplan för Tunet 1 m.fl . 

Det finns två brandposter längs med Nyledsvägen varav en är placerad inom planområdet i anslut
ning till tryckstegringsstationen. Därutöver finns en brandpost placerad inom naturområdet i norr. 
Brandposten vid tryckstegringsstationen kommer vara nåbar via parkeringen som placeras i denna 
del. Det är även möjligt att flytta ut brandposten till Nyledsvägen då VA-ledningarna ändå behöver 
flyttas. 

Dagvatten 
För att kompensera för klimatförändringar och den ökade hårdgörningsgrad som detaljplanen med
för kommer krav ställas på fördröjning av dagvatten inom planområdet. Enligt NSVAs beräkningar 
kommer dagvatten behöva fördröjas med 400 m3 /reducerad hårdgjord hektar. Om planområdet 
byggs ut maximalt kommer detta motsvara ett magasin som är 110 m3 stort. Genom att reglera voly
men i förhållande till reducerad hårdgjord hektar är det möjligt att minska volymen på magasinet ge
nom att minska andelen hårdgjord yta inom planområdet. Det blir då upp till exploatören att avgöra 
hur stor andel mark som ska hårdgöras och således även hur stort magasinet behöver bli. Exploa
tören kan även välja andra dagvattenlösningar såsom svackdiken och andra fördröjningsåtgärder 
innan magasinet för att ytterligare minska magasinsvolymen. 

Den norra delen av planområdet reserveras i förberedande syfte för framtida behov av dagvattenför
dröjning samt andra skyddsåtgärder mot skyfall. Detta på grund av att klimatet förändras med mer 
intensiva regn. Utbyggnaden inom Båstad kommer fortsätta och avrinningen från Hallandsås ökar 
vilket leder till att Båstad blir särskilt känsligt för skyfall. Genom att ta med naturmarken i planen 
kommer kapacitet finnas att bygga ut fördröjningsmagasin efterhand som behoven uppstår och på så 
sätt minska påfrestningarna för övrig infrastruktur. 

23 



84

[iTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

9. KONSEKVENSER 

Granskningshandling 2018-11-08 
Detaljplan för Tunet 1 m.fl . 

Med stöd av genomförd behovsbedömning, bedöms att konsekvenserna av planens genomförande 
på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande. 

Förtätning inom det befintliga samhället utgör ett effektivt markutnyttjande där befintliga resurser 
används mer effektivt utan att obebyggd mark tas i anspråk. Aktuellt planområde är ett utmärkt ex
empel där en eller två bostäder rivs för att möjliggöra för ca 16 nya bostäder. Förtätning handlar även 
ombyggnation på höjden. I aktuellt planförslag möjliggörs delvis för byggnader upp till tre våningar. 
Studier har dock gjorts över hur en högre bebyggelse påverkar omgivningen. Utifrån de riktningar 
och siktlinjer som bebyggelsen i söder har i förhållande till planområdet, som är beläget ett par me
ter ner, bedöms aktuellt planförslag vara genomförbart. 

Planens genomförande bedöms endast medföra en marginell ökning av antalet trafikrörelser jäm
fört med fortsatt användning enligt gällande detaljplan. Bullerberäkningen som har gjorts visar att 
ett 1 meter högt bullerplank längs med Ängelholmsvägen bidrar till att gällande riktlinjer fö r buller 
uppfylls för planerad byggnation men även andra åtgärder är möjliga. Exploatören ansvarar för att 
redovisa detta i bygglovet samt bekosta åtgärden. 

Befintliga VA-ledningar i söder behöver flyttas för att möjliggöra den bebyggelse som planeras där. I 
samband med detta kan även brandposten flyttas ut till Nyledsvägen för att bli nåbar från kommu
nens fastighet Båstad 109:2. 

En utbyggnad enligt planförslaget medför att hårdgörandegraden ökar jämfört med nuläget. För att 
även kompensera för klimatförändringar kommer krav ställas på fördröjning av dagvatten inom pla
nområdet. Då planområdet är beläget inom vattenskyddsområde medför detta restriktioner bland 
annat gällande infiltration av dagvatten. Beroende på hur dagvattenhanteringen utformas kan de 
reglerande och kulturella ekosystemtjänsterna påverkas positivt då de bidrar med möjligheter till 
naturupplevelser, hälsa och inspiration samt pollinering och skydd mot översvämning. 

Den norra delen av planområdet reserveras i förberedande syfte för framtida behov av dagvattenför
dröjning och andra skyddsåtgärder mot skyfall. Detta eftersom klimatet förändras med mer inten
siva regn. Utbyggnaden inom Båstad kommer fortsätta och avrinningen från Hallandsås ökar vilket 
leder till att Båstad blir särskilt känsligt för skyfall. Genom att ta med naturmarken i planen kommer 
kapacitet finnas att bygga ut fördröjningsmagasin efterhand som behoven uppstår och på så sätt 
minska påfrestningarna för övrig infrastruktur. 
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10. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Inledning 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl . 

En genomförandebeskrivning syftar till att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekono
miska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. 

Planarbetet beräknas ske enligt följande tidplan: 
Samråd Oktober-november 2017 
Granskning Slutet av 2018 
Antagande Början av 2019 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Detaljplanen beräknas genom
föras i etapper där byggnationen inom Tunet 1 samt området vid vändplatsen ingår i den första etap
pen. I etapp 2 kommer förändringarna inom Tunet 2 genomföras. 

Begreppet "genomförandetid" innebär den tid då planen är tänkt att genomföras. Under genomför
andetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanens bestämmelser fortsätter 
att gälla även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de rät
tigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 

Markägoförhållanden 
Båstads kommun äger fastigheten Båstad 109:2. Tunet 1 och 2 är i privat ägo. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och drift av allmänna anlägg
ningar. 

Vatten och avlopp 
El 
Gas 
Telefoni 
Bredband 

Utförande 
Allmän plats 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) 
Bjäre Kraft 
Weum Gas (tidigare E.ON Gas) 
Skanova 
Bjäre Kraft 

Båstads kommun ansvarar för utbyggnad och iordningställande av anläggningar på allmän plats
mark 

Kvartersmark 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av anläggningar på kvartersmark. 
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Vatten, spill- och dagvatten 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl . 

Båstads kommun är huvudman för VA inom planområdet och ansvarar genom Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp (NSVA) för att området ansluts till det kommunala vatten-, spill- och dagvattennä
tet. Fördröjningsdamm för dagvatten kommer att förläggas inom planens norra del på mark planlagd 
som NATUR. 

Drift och underhåll 
Allmän plats 
Båstads kommun ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark med undantag av Trafikver
kets väg (väg 1730). 

Kvartersmark 
Fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av egen kvartersmark. I det fall gemensamma an
läggningar finns och gemensamhetsanläggning bildats genom förrättning regleras ansvaret med 
grund i det andelstal fastigheten givits i anläggningsförrättning. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Detaljplanen omfattar 6322 m2 kvartersmark och 5887 m2 allmän plats. 
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Fördelning mellan kvartersmark (blått) och allmän plats (rött) 

26 



87

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Fastighetsbildning 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl . 

Grönt område avses fastighetsreg/eras till Tunet 1, rött område kvarblir i Båstad 109:2 

Gemensamhetsanläggning 
Detaljplanen möjliggör bildande av gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggning bildas ef
ter ansökan om anläggningsförrättning till Lantmäteriet vilket medför kostnader för den enskilda 
fastighetsägaren. Exploatören ansvarar för ansökan och bekostar förrättningen. 

Servitut 

Till förmån för Tunet 2 finns ett officialservitut (1168-198.1) för utfart som belastar Tunet 1. Om
rådet är S meter brett och omfattar ca 10 m2 mark i den norra delen av Tunet 1. I samband med att 
detaljplanen genomförs fullt ut bör servitutet regleras bort då det inte längre kommer fylla någon 
funktion, men så länge det inte sker några förändringar inom Tunet 2 behöver servitutet finnas kvar. 

Ledningsrätt 

Inom planområdet finns ledningar som säkrats med ledningsrätt. Dessa redovisas i fastighetsför
teckningen. Eventuella flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas 
funktion ska bekostas av den part som anser sig ha fördel av åtgärden förutsatt att ledningsrätt finns. 
I det fall rättighet för ledningen saknas svarar ledningsägaren för flytt av ledningen. Samordning av 
ledningsflytt görs under projekteringen. 

Befintliga VA-ledningar inom planområdet behöver flyttas för att möjliggöra planerad byggnation i 
söder, ett nytt u-område har lagts in i detaljplanen för det ändamålet. Ledningsägaren behöver där
efter ansöka om ledningsrättsförrättning. Exploatören ska bekosta flytt av ledningar samt lednings
rättsförrättning. 
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Tekniska frågor 
Gator och trafik 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl . 

Detaljplanen föranleder inga förändringar gällande det allmänna vägnätet då området redan är ut
byggt. Angöring kommer fortsatt ske via Nyledsvägen. 

Bullerskydd 

Exploatören ansvarar för att gällande bullerriktlinjer följs och ska stå för alla kostnader för buller
skydd. 

Vatten och avlopp 

Exploatören ansvarar för projektering, utbyggnad, flytt och bekostnad av VA-system (inklusive dag
vattensystem) i befintligt område. Utbyggnaden av VA-ledningar i området sker från av kommunen 
anvisad anslutningspunkt. Alla ritningar ska godkännas av NSVA innan utbyggnaden påbörjas. 

Vattenskyddsområde 

Planområdet ligger inom primär zon för befintlig vattentäkt vid idrottsplatsen. Vid exploateringen 
måste stor omsorg läggas på att följa vattenskyddsföreskrifterna. Exploatören ansvarar för att söka 
de tillstånd som behövs. 

Ekonomiska frågor 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Kommunen erhåller intäkter från försäljning av tillskapad kvartersmark. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 

Tunet 1 Får kostnader för markköp samt för flytt av ledningar. 

Övriga avgifter 

Bygglovs- och anslutningsavgifter tas ut enligt taxa. 

Planavtal 

Planavtal är upprättat med fastighetsägaren till Tunet 1 i vilket kostnader för framtagande av detalj
planen, grundkarta, fastighetsförteckning samt eventuella tillkommande utredningar regleras. Nå
gon planavgift kommer därmed inte tas ut i samband med bygglov inom detaljplaneområdet. 

Exploateringsavtal 

Före det att detaljplanen slutligt antages ska överenskommelse i ett exploateringsavtal vara träf
fat mellan exploatören och kommunen som reglerar kostnader och ansvar vad avser fastighetsbild
ningsåtgärder, marköverlåtelseåtgärder, väg- och VA-åtgärder samt andra eventuella åtgärder som är 
erforderliga för planens genomförande. 
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11. FORTSATT ARBETE 

Granskningshandling 2018-11-08 
Deta ljplan för Tunet 1 m.fl. 

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Efter granskningen kan 
små ändringar göras i planförslaget ifall det behövs och därefter lämnas förslaget till politikerna för 
beslut om antagande. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under samrådet eller gransk
ningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommunstyrelsen planen. 

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Henrik Eliasson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Leif Davidsson, bygglovhandläggare 
• Per Sellden, tidigare exploateringsingenjör 
• Susanna Almqvist, nuvarande exploateringsingenjör 
• Tai Huang, VA-ingenjör NSVA 
• Hamish Bell, planarkitekt (till samrådet) 
• Emma Salomonsson, planarkitekt (till samrådet) 

SAM HÄLLS BYGGNAD 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 

Olof Sellden 
Planchef 
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Samhällsbyggnad 

Detaljplan för 

Tunet 1 m.fl. 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Samrådsredogörelse 

t s 6006 8t./ 

Detaljplaneförslaget för Tunet 1 m.fl. har varit utsänt för samråd under tiden 2017-
10-02 till 2017-11-13 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet 
att lämna in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad, Plan i 
Båstads kommun. Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. I 
denna samrådsredogörelse sammanfattas och kommenteras de synpunkter som har 
lämnats in under samrådet. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Region Skåne som ser positivt på att det planläggs för ny bebyggelse genom 
förtätning i ett läge med goda förbindelser för gång, cykel och kollektivtrafik. 

Synpunkter från myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information 
inte några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 kap 
10-11 §§ PBL, men vill erinra om följande: 

Vatten 

Länsstyrelsen anser att det är bra att en generell hantering samt fördröjningsbehov 
av dagvatten beskrivs i planbeskrivningen samt att en dagvattenyta finns presente
rat på illustrationsritningen. Länsstyrelsen anser det också positivt att en dagvat
tenutredning ska göras, speciellt då planområdet ligger inom ett vattenskyddsom
råde. Dock skulle det vara fördelaktigt om denna dagvattenutredning gjordes inom 
detaljplanearbetet. 

Översvämningsrisken beskrivs i planbeskrivningen som liten eller obefintlig. Detta 
påstående bör underbyggas av att till exempel hanteringen av extrem nederbörd 
inom och i anslutning till planområdet beskrivs. 

Gällande miljökvalitetsnormer för vatten anser Länsstyrelsen att det är bra att reci
pienten finns beskriven, men att resonemanget kring hur man har kommit fram till 
slutsatsen att exploateringen inte har någon negativ inverkan. 
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Kommentar: En övergripande dagvattenutredning har gjorts i samband med 
planarbetet i vilken fördröjningsbehovet har utretts. Detta regleras genom 
planbestämmelse i detaljplanen. Att planområdet är beläget inom 
vattenskyddsområde förändrar inte bedömningen då vattenskyddsföreskrifterna 
gäller och ska följas. Bland föreskrifterna finns bl.a. restriktioner för infiltration av 
dagvatten vilket medför att dagvattenmagasin behöver utformas tätt. 

Bedömningen att översvämningsrisken är liten baseras på att det inte har förekommit 
några översvämningar i närområdet eller längs med Nyledsvägen eller 
Ängelholmsvägen tidigare. Vid extrem nederbörd är det viktigt att höjdsättningen görs 
på rätt sätt så att vatten inte kan ansamlas och göra skada på bebyggelse. 

Efter samrådet av detaljplanen har förslag till ny översiktsplan för Båstads kommun 
också varit på samråd. I översiktsplaneförslaget pekas naturområdet i norr ut som en 
lämplig plats för framtida dagvattenfördröjning varpå detaljplanområdet har utökats 
med denna del. Detta säkerställer möjligheten att anordna fördröjningsmagasin där i 
framtiden så att befintlig infrastruktur inte ska påverkas. 

I detaljplanen planläggs det för bostäder vilket är samma användning som finns idag. 
Det finns inget som tyder på att miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas negativt 
av detta. Den största risken för att berörda vattenförekomster inte ska uppnå god 
kemisk status är användningen av bekämpningsmedel och att det därmed inte är 
bostadsbebyggelse som är orsaken. Planbeskrivningen revideras med en tydligare 
beskrivning gällande detta. 

E.ON Gas Sverige AB framför att E.ON Gas har en distributionsledning för natur
och biogas längs med Nyledsvägen. 

Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN 2017) som 
bland annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom 
tätbebyggelse 2 meter samt närmaste gräns för område med förväntade 
grävningsaktiviteter på 2 meter. 

Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska risken 
för skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas 
att träd i närheten förses med rotskydd. 

För att tydliggöra gasledningen rekommenderar E.ON Gas att ledningarna ritas in i 
grundkartan och under "Grundkartans beteckningar" exempelvis kan benämnas --
G--- (gasledning) 

Minsta horisontella avstånd mellan gasledningen och dagvattenmagasinets 
släntkrön ska vara 1 meter. Under förutsättning att det inte finns risk för rinnande 
vatten samt att högsta vattennivån inte förväntas hamna över ledningens djup ( ca 1 
meter), så behövs inte kanten stensättas. Dock ska slänten utformas enligt tabell 5.2 
i NGSA 2011 med en lutning på 1:1,5. 

När nya ledningar så som el-, vatten-, avlopp- eller teleledningar med mera ska 
förläggas i närheten av E.ON Gas ledningar så ska gällande Normer följas. I EGN 
2014, kapitel 6 och tabell 6,3 framgår det vad det minsta avståndet mellan 
gasledning i mark och annan anläggning ska hålla. 

Det är viktigt att ett detaljerat samråd äger rum redan i tidigt projekteringsskede, 
speciellt om schaktning eller annat arbete sker i närheten av gasledningarna. Detta 
bör framgå i genomförandebeskrivningen. 

2 (8) 
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E.ON Gas tycker det är bra att det framgår av planbeskrivningen att exploatören 
bekostar flyttning och särskilda försiktighetsåtgärder med mera som måste vidtas 
kring ledningarna på grund av planens genomförande. 

E.ON Gas har ambitionen att i framtiden öka andelen biogas i gassystemet. Då E.ON 
Gas har distributionsledningar för natur- och biogas inom området så kan de 
erbjuda ett energisnålt alternativ med energigas som uppvärmning. Detta bör 
framgå i planhandlingarna under stycket "Energiförsörjning" på sidan 15. 

E.ON Gas förutsätter att ovan Normer, Anvisningar och Skyddsavstånd efterlevs. 

Kommentar: I granskningsförslaget beskrivs nuvarande förutsättningar på sidan 17, 
synpunkten om att planområdet kan anslutas till gasnätet anges på sidan 22. 
Planbeskrivningen justeras i övrigt enligt synpunkter från E.ON Gas. 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av planförslaget men har inte gjort någon 
fullständig genomgång av förslaget. Genomgången har främst varit inriktad på 
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att särskilt belysa följande 
frågeställningar. 

Genomförandebeskrivning och planbeskrivning 

Ordvalet "släcka ut", gällande det befintliga officialservitutet, bör ändras till 
"upphävs". 

Angående att upphäva det befintliga officialservitutet genom fastighetsreglering bör 
det i genomförandebeskrivningen framgå att detta medför kostnader för den 
enskilde. 

Sammanfattningsvis ser Lantmäterimyndigheten ett stort värde att 
genomförandefrågorna redovisas 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. 

Kommentar: Genomförandebeskrivningen justeras utifrån Lantmäterimyndighetens 
synpunkter. 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) framför följande: 

• Backning får inte förekomma annat än vid backvändning (t-vändning) 

• Vägen ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningar förekommer. 

NSR hänvisar avslutningsvis till bilagan "Det viktigaste att säkerställa i gällande 
renhållningsordning" med mått och aspekter kring vägar där avfallstömmande 
fordon ska ta sig fram, platser där avfallstömmande fordon stannar för tömning, 
samt platser där tänkbar lösning är avfallsbehållare som kräver kranfordon vid 
tömning. 

Kommentar: I detaljplanen placeras återvinningshus ut mot Nyledsvägen så att 
avfallstömmande fordon inte ska behöva köra in i området. 

3(8) 
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) lämnar följande kommentarer 
på samrådshandlingen för Tunet 1 m.fl. 

• Ska VA-ledningarna i den södra delen av planen flyttas ska skyddsavståndet 
mellan ledningarnas nya placering och den planerade byggnaden vara 
minimum 4 m (räknat utifrån vattenledningen). För byggnad utan källare gäller 
4,S - 8,S m beroende på ledningsdjupet. 

Flytten av ledningarna ska projekteras och bekostas av exploatören, i samråd 
med NSVA. 

• Observera att byggnaden längst norrut i planen troligtvis kommer få en lägre 
höjd än befintliga dag- och spillvattenservisledningar på Nyledsvägen, vilket 
innebär att självfall inte kan uppnås. Ska de befintliga servisledningarna 
behållas behövs en lösning för spill- och dagvattenförsörjningen för byggnaden, 
tex med pumpar eller att ansöka om nya serviser norr om byggnaden. 

I övrigt har NSV A inget att erinra. 

Kommentar: Efter samrådet av detaljplanen har förslag till ny översiktsplan för 
Båstads kommun också varit på samråd. I översiktsplaneförslaget pekas naturområdet 
i norr ut som en lämplig plats för framtida dagvattenfördröjning. Kommunen har med 
anledning av detta kommunicerat med NSVA och kommit fram till att utöka 
planområdet till att omfatta hela naturområdet för att säkerställa den möjligheten för 
framtiden. Detta möjliggör även att den dagvattenfördröjning som krävs till följd av 
den ökade hårdgörningsgraden inom planområdet kan anordnas inom naturområdet. 
Planbeskrivningen justeras i övrigt enligt NSVAs synpunkter. 

Skanova framför att de har kabelanläggning inom berört planområdet, vilka ev. 
kommer att beröras av planens genomförande. Med anledning av detta önskar 
Skanova att följande införs i genomförandebeskrivningen: 

"Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren." 

Kommentar: Genomförandebeskrivningen har redan en liknande formulering som 
behålls. 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna och har följande synpunkter: 

Vägar 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 1730 (Ängelholmsvägen) väster 
om planområdet. Byggnadsfritt avstånd (från vägområdes gräns) är 12 meter och 
inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka 
menligt på trafiksäkerheten placeras. 

Planförslaget medger bebyggelse i form av garage inom det byggnadsfria avståndet 
vilket Trafikverket invänder mot. Trafikverket kräver att garaget placeras längre 
ifrån vägen än nuvarande förslag. Detta för att värna om trafiksäkerheten längs 
vägen men också för att kunna möjliggöra framtida utveckling av vägen ifall att en 
trottoar eller gång- och cykelväg skulle planeras längs med vägen. 
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Buller 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgär
der som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatö
ren. 

Kommentar: Kommunen har tagit kontakt med Trafikverket som har framfört att det 
kan vara okej med komplementbyggnader eller parkeringar närmare än 12 meter från 
Ängelholmsvägen. Planförslaget har reviderats utifrån detta och parkeringarna har 
delats upp på flera områden, minsta avstånd mellan Ängelholmsvägen och 
parkeringarna är nu 8 meter. 

Detaljplanen reglerar att bullerskydd ska anordnas så att gällande riktvärden för 
buller uppfylls. Exploatören ansvarar för redovisning av detta i bygglovet samt 
bekostar åtgärderna. 

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägarna till Tunet 2 framför att de blev överraskade av detaljplanen för Tunet 1 
eftersom de inte har delgivits kommunstyrelsens beslut i ärendet vara sig 2013 eller 
2016. 

Ägarna framför att de befintliga byggnaderna har berörts av en bevarandepolicy och 
endast renoverats efter gällande plans regler. Någon sådan förändring har heller 
inte uppmärksammats vid någon översiktsplanering. Ägarna tycker att kommunen 
nu har vänt helt om och öppnat upp för exploatering inom Tunet 1 vilket tyder på att 
även Tunet 2 på sikt även kan förändras efter samma eller liknande princip. 

Planförslaget innefattar förändringar på "triangeln" öster om Tunet 2 med dels ett 
öppet vattenmagasin och dels en bostadsenhet som placerats endast 1 meter från 
tomtgränsen mot Tunet 2. 

Vattenmagasinet torde betyda en väsentlig förändring av myggmiljön som f.n. är 
nästan helt myggfri. Ägarna vill inte acceptera detta utan kräver att frågan löses på 
annat sätt. 

Byggrätten på "triangeln" indikerar att planförfattarna har oredovisade tankar på en 
fortsatt utbyggnad. Ägaren har bakgrund inom planering och har därför skissat på 
en sådan fortsättning inom Tunet 2. Skissen har gjorts med utgångspunkt från 
tilltänkta byggnader inom Tunet 1 och med förutsättningen att placeringen av 
infarten till Tunet 2 placeras så långt från Stallvägen som möjligt då detta var ett 
krav från trafikplanerarna när ägarnas infart flyttades från Ängelholmsvägen till 
Nyledsvägen. Denna komplettering skulle ge en homogenitet till området, som 
kanske är beslutsfattarnas önskemål. 
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Med dessa utgångspunkter önskar ägarna att: 

• Vattenmagasinet löses på annat sätt eller i vart fall inte placeras så nära Tunet 2 

• Bostadsenheten på "triangeln" utgår intill dess förändringar på Tunet 2 ev. 
genomförs som då skulle kunna ge denna byggnad ett naturligt sammanhang. 

Kommentar: Efter samrådet har kommunen träffat fastighetsägaren till Tunet 2 och 
kommit överens om att utöka planområdet med denna fastighet för att skapa en 
bättre helhet i området. Fastighetsägaren har framfört att förändringen inom Tunet 2 

6 (8) 
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inte kommer vara aktuell direkt när detaljplanen blir klar varpå genomförandetiden 
ändras till 15 år. Inom Tunet 2 finns det plats för 5 st lägenheter enligt samma koncept 
som resten av planområdet men en lämplig etappindelning är att vänta med de två 
nedersta husraderna och först genomföra de tre övre husraderna inom Tunet 1. 
Kommunen bedömer inte att det är lämpligt med en fortsatt planläggning norr om 
Tunet 2 med anledning av de ledningar som finns där samt att ytan har pekats ut för 
att säkerställa framtida behov av dagvattenfördröjning. 

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
• Planområdet utökas med Tunet 2 samt naturmarken i norr fram till 

Ladugårdsvägen för att skapa en bättre helhet i området samt för att säkra upp 
framtida behov av dagvattenfördröjning. 

• Plan- och genomförandebeskrivning justeras enligt synpunkter från 
Länsstyrelsen, E.ON Gas, Lantmäterimyndigheten och NSV A. 

• Parkeringarna har flyttats längre från Ängelholmsvägen enligt Trafikverkets 
synpunkt. 

Ytterligare ändringar som gjorts 
• Då planområdet har utökats justeras bestämmelsen om bullerskydd längs med 

Ängelholmsvägen med att bullerskydd ska anordnas så att gällande riktlinjer 
för buller uppfylls för bostäderna. Ett bullerskydd som är 1 meter högt räcker 
för att klara detta men för att ge exploatören större flexibilitet att välja andra 
lösningar justeras bestämmelsen enligt ovan. 

• Utökningen av planområdet har även medfört att bestämmelsen om 
dagvattenfördröjning har justerats. Istället för att ange den effektiva 
magasinsvolymen om planområdet byggs ut maximalt anges istället att 
dagvatten ska fördröjas med 400 m3 /reducerad hårdgjord hektar då detta är 
mer rättvist. Begreppet innebär kort att storleken på fördröjningsmagasinet ska 
baseras på hur stor andel mark som blir hårdgjord. 

• Ett kapitel om ekosystemtjänster har lagts till i planbeskrivningen. 

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). Granskningsutlåtandet 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. 

Utifrån vad vi vet nu kommer följande att få underrättelsen och utlåtandet: 

• E.ON Gas Sverige AB 
• Lantmäterimyndigheten 
• Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
• Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 
• Region Skåne 
• Skanova 
• Trafikverket 

7 (8) 



97

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2018-11-08 

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 har rätt 
att överklaga planen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill 
överklaga. 

Utifrån vad vi vet nu kommer följande att få underrättelsen och besvärshänvis
ningen: 

• Länsstyrelsen 
• Lantmäterimyndigheten 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att 
Detaljplan för Tunet 1 m.tl godkänns för granskning. 

Båstad 2018-11-08 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
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Datum: 2018-10-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Eliasson, planarkitekt 

Dnr: KS 000939/2018 -200 

 
 

Detaljplan för del av Torekov 98:146 i Båstads kommun, Skåne län – Begäran 
om planbesked 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Begäran om detaljplan för del av Torekov 98:146 avslås. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägarna Sven Söderman och Håkan Söderman har 2018-07-03 inkommit med en förfrågan 
om planbesked för seniorboende enligt konceptet ”Bovieran Nova” inom en del av fastigheten 
Torekov 98:146. För att kunna bygga bostäder inom fastigheten måste en detaljplan upprättas. 
 
Planförslaget har stöd i Båstads gällande översiktsplan ÖP08 (antagen i KF 2008) som pekar ut 
området som lämpligt för bostäder. I det ännu ej antagna förslaget till ny översiktsplan är ytan inte 
utpekad som lämplig för bostäder. Planläggning av aktuellt område bör föregås ett planprogram 
som visar fastighetens del i en framtida utbyggnad av centrala Torekov. För angränsande 
fastigheter i norr pågår ett planarbete (detaljplan för Sunnan 10 m.fl.) som bland annat syftar till att 
möjliggöra för byggnation av bostäder som vänder sig till alla åldersgrupper. Förvaltningen anser att 
denna detaljplan bör genomföras först innan Torekov 98:146 planläggs. Förvaltningens samlade 
bedömning är att det i nuläget inte är lämpligt att planlägga del av Torekov 98:146 för bostäder. 

 
Bakgrund 
Fastighetsägarna Sven Söderman och Håkan Söderman har 2018-07-03 inkommit med en förfrågan 
om planbesked avseende del av Torekov 98:146. Avsikten är att uppföra ett seniorboende enligt 
konceptet ”Bovieran Nova” innehållande 36 lägenheter och en vinterträdgård på ca 900 m2. Om 
plats finns önskar intressenterna även komplettera med ett antal radhus/kedjehus. För att kunna 
bygga bostäder på fastigheten måste en detaljplan upprättas. 
 
Planområdet är beläget i Torekov och avgränsas av fastigheterna Torekov 98:1 i norr och i väster, i 
söder avgränsas området av Torekov 98:30. Den östra avgränsningen följer ungefär Kaptensgatans 
förlängning från norr. Området omfattar cirka 0,6 ha (6000 m2). 
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Rödstreckad linje visar ungefärlig avgränsning av planområdet 

 
Kommunens nu gällande översiktsplan ÖP08 (antagen i KF 2008) pekar ut ytan som lämplig för 
bostadsbebyggelse. Sedan dess har dokumenten Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 
2015 (antagen i KF 2016) och Kommunstyrelsens planprioritering (antagen i KS 2017) tillkommit. 
Både Bostadsförsörjningsprogrammet och Kommunstyrelsens planprioritering betonar att 
kommunen ska nedprioritera projekt som tar jordbruksmark i anspråk. Detta är även en av 
anledningarna till att området inte längre pekas ut som lämpligt för bostäder i den nya 
översiktsplanen som håller på att tas fram. ÖP08 är inte tidsbegränsad och alla områden som någon 
gång kan bli aktuella för planläggning har pekats ut. Förslaget till ny översiksplan har avgränsats i tid 
till år 2030 vilket innebär att aktuellt område i nuläget inte bedöms behövas innan år 2030.  
 
Direkt norr om planområdet pågår detaljplanearbete för Sunnan 10 m.fl. som bland annat syftar till 
att möjliggöra för byggnation av bostäder som vänder sig till alla åldersgrupper och där 50% av 
lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt. Förvaltningen anser att denna detaljplan bör genomföras 
först i syfte att utreda om den typen av projekt leder till fler åretruntboende i Torekov eller inte, 
innan dess att nya detaljplaner för samma ändamål påbörjas i Torekov.  
 
Planområdet berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2§ Miljöbalken och av 
riksintresse för kustzon/högexploaterad kust enligt 4 kap. 4§ Miljöbalken. Planområdet omfattas 
även av länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram samt kulturmiljöstråk ”Per Albin-linjen”.  
 
Förvaltningen anser att planläggning av aktuellt område bör föregås ett planprogram som visar 
fastighetens del i en framtida utbyggnad av centrala Torekov. Förvaltningens samlade bedömning 
är att det i nuläget inte är lämpligt att planlägga del av Torekov 98:146 för bostäder. 
 

Ekonomi 
Ett positivt planbesked innebär att planavtal ska upprättas mellan kommunen och intressenterna 
för reglering av kostnader i samband med framtagandet av detaljplanen.  
 
 
Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 
 
 
Planarkitekt 
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Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked, 2018-07-03 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, planchef 
Kristina Bell, översiktsplanerare 
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fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -07- 0 3 
Onr ... /3./$..-:.P..t.~ ..... 
•······· ............ ·············• 

Ansökan om planbesked 

Fastighetsförteckning 

Torekov 98:146 

Fastigheten/Fastigheternas adress 

Litorinavägen/Kaptensgatan 
Fastighetsägares namn och adress och organisationsnummer ( om annat än sökanden) 

Sven Söderman och Håkan Söderman 

Organisationsnummer /Personnummer 

541116-3537 och 4 71029-3657 
Sökanden 

Sven Söderman och Håkan Söderman 
Adress 

Olympiagatan 6, 26977 Torekov 

Telefon 

073 088 1119 
Epost 

sven.soderman@gmail.com 
Faktureringsadress 

Bovieran AB Box 53121 Göteborg 

1 (2) 
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Beskrivning av ärendet (typ av projekt) 
Avsikten är att låta uppföra ett seniorboende enligt konceptet "Bovieran Nova" 
innehållande 36 lägenheter och en vinterträdgård på ca 900 m2. Om plats finnes 
önskar vi även komplettera med ett antal radhus/kedjehus. 
Bovieran är ett koncept för människor över 55 år - med en trygghetskapande 
utformning där social samvaro står i focus. Bovierans hjärta och självklara 
mötesplats är den inglasade Vinterträdgården. Där kan de boende njuta och ta det 
lungt eller umgås tillsammans med grannar. 

Bifogar förslag på inplacering på fastigheten (dat 18-05-24) 

Glöm inte bifoga en skalenlig ritning e//er skiss över planområdet och förslaget. 

Avgift för planbesked betalas enligt av kommun faststä//d taxa. 

Underskrift 

Namnförtydligande 

l70215\c:\uscrs\careri3\dcsktop\brevpapper samhällsbyggnad.doc\c 
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Datum: 2018-11-07 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Kristina Bell 

Dnr: KS 001050/2018 -200 

 
 

Detaljplan för Västra Karup 1:28, Båstads kommun, Skåne län – Begäran om 
planbesked 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Kommunstyrelsen avslår begäran om detaljplan för Västra Karup 1:28 i Båstads 
kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Claes Brechensbauer har inkommit med en förfrågan om planbesked avseende Västra Karup 
1:28. För att kunna bygga bostäder på fastigheten måste detaljplan upprättas. 
 
Planförslaget har stöd i ÖP08 (översiktsplan för Båstad, antagen av KF 2008) men inte i 
Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun (antaget av KF 2016) och inte heller i 
Kommunstyrelsens planprioritering (antagen av KS 2017). I samrådshandlingen för 
kommunens nya översiktsplan (beslutad för samråd 16 maj 2018) finns inte stöd för 
bostadsbyggnation på fastigheten. Förvaltningens bedömning är utifrån de strategiska 
dokumenten att det inte är lämpligt att planlägga Västra Karup 1:28 som bostadsmark. 
 
Förvaltningens sammanfattande bedömning grundar sig främst på att marken inte ligger i en 
av kommunens tätorter, inte anses kollektivtrafiknära eller nära kommunal service. 
Bostadsbyggnation på fastigheten inte skulle bidra till att uppfylla de strategiska mål som 
kommunen eftersträvar för att uppnå en hållbar planering och utveckling. 
 

Bakgrund 
Sökande Claes Brechensbauer har den 25 september 2018  inkommit med en förfrågan 
tillsammans med fastighetsägarna om planbesked avseende Västra Karup 1:28. Sökande 
ansöker om planbesked för att kunna bygga bostäder i form av trygghetsboende. Marken är 
idag inte detaljplanelagd. För att kunna bygga bostäder på fastigheten, enligt förslaget, måste 
detaljplan upprättas. 
 

 
Karta över Boarp och området                                   

Ungefärlig 
avgränsning 

av 
planområde 
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Planområdet är beläget i Boarp och avgränsas av Mantalsbackan i norr, fastigheterna Västra 
Karup 1:34 och 1:15 i öster, fastigheterna Västra Karup 1:27, 1:19, 1:67 och 1:4 i söder samt 
Västra Karup 1:12 och 1:102 i väster. Fastigheten omfattar cirka 1,4 ha (14 000 m2). 
 
Enligt en översiktlig jordartskarta från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) består marken 
av sandig morän med normalblockig yta. Några kända föroreningar finns ej. 
 
Planområdet är beläget utanför verksamhetsområde VA avseende vatten, spill- och dagvatten 
med närmaste anslutet område för vatten och spillvatten cirka 100 meter från 
fastighetsgränsen.  
 
Trafik- och bullerfrågor hanteras under planprocessen. 
 
Kommunens översiktsplan från 2008 (antagen i KF 2008) och den fördjupade översiktsplanen 
för Norrviken – Kattvik (FÖP) (antagen i KF 2008) pekar ut ytan som lämplig för 
bostadsbebyggelse. I Länsstyrelsen Skånes granskningsyttrande för både översiktsplanen och 
den fördjupade översiktsplanen skriver länsstyrelsen för FÖP att ”Vid fortsatt planläggning av 
föreslagna exploateringsområden inom den fördjupade översiktsplanen, kan Länsstyrelsen 
komma att ingripa enligt 12 kap PBL” baserat på att länsstyrelsen inte anser att de kan med 
planhandlingarna som underlag ytterligare kommentera förslagen till utbyggnadsområden. 
Dock har länsstyrelsen i princip inget att erinra mot förslagen i Boarps by, i sitt yttrande på 
FÖP från 2003, trots att länsstyrelsen också framför synpunkter om att kommunen måste 
överväga om de olika föreslagna exploateringarna innebär påtaglig skada på riksintressena och 
att kommunen bör diskutera exploateringarnas innebörd för bland annat 
landskapsbildskyddet.  Länsstyrelsen utesluter inte i sitt yttrande från 2003 att de kan komma 
att ingripa i senare planeringsskeden. 
 
Sedan dess har dokumenten Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 2015 (antaget i 
KF 2016) och Kommunstyrelsens planprioritering (antagen i KS 2017) tillkommit. Enligt 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska kommunen nedprioritera:  

 Anspråkstagande av jordbruksmark 
 Lägen som ej är kollektivtrafiknära 
 Byggnation där verksamheter, handel och kommunal service ej finns 
 Fritidsbostäder 
 Utbyggnadsområden med ensidigt bostadsbestånd 
 Byggnation i strategiskt viktiga grönområden och grönstråk 

 
I kommunstyrelsens planprioritering ska planer inte prioriteras i följande fall: 

 Planer som anspråkstar jordbruksmark 
 Planer som syftar till ökad mängd fritidsbebyggelse 
 Planer som endast syftar till att gynna ett enstaka enskilt intresse (så kallade 

frimärksplaner) 
 Planer med längre avstånd (500m ->) till kollektivtrafik. 
 Planer med längre avstånd (500m ->) till utbyggd infrastruktur 
 Planer med längre avstånd (500m ->) till samhällsservice. 

 
Västra Karup 1:28 berörs av flera av dessa punkter eftersom läget inte kan ses som 
kollektivtrafiknära då endast linje 523 passerar. Linjen är ett tillköp av kommunen för att 
underlätta för gymnasieelever att ta sig till Båstad och bussens tidtabell är anpassad till 
skolans tider. Utan kommunens tillköp skulle endast anropsstyrd trafik erbjudas av 
Skånetrafiken. Fastigheten är belägen på jordbruksmark (klass 6) och  kommunal service finns 
inte i närheten. 
 
Den 16 maj 2018 antog KF samrådshandlingen för kommunens nya översiktsplan. Planen har 
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en mer restriktiv hållning mot bebyggelse som inte är centrum- eller kollektivtrafiknära i 
tätorterna. Inga av områdena från FÖP 2008 är inkluderade i samrådshandlingen. 
 
Planområdet berörs av riksintressena för rörligt friluftsliv, friluftsliv och 
kustzon/högexploaterad kust. Planområdet behöver inventeras för att kunna bedömas som 
förenligt med riksintressen och regleringar.  
 
Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan tecknas mellan 
kommun och intressent. 
 
Samhällsbyggnad 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked, 2018-09-25 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Mårten Sällberg, tf. Miljöchef 
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Datum: 2018-11-06 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Namnkommittén via Camilla Nermark 

Dnr: KS 001051/2018 -300 

 
 

Namnsättning av ny gata med anledning av ny detaljplan för del av Hem-
meslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad, Båstads kommun 

 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen förslås besluta att: 
 

1. ny väg inom detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv, ska ha gatu-
namnet Krikonslingan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En ny detaljplan ska antas för del av Hemmeslöv 10:10. En utbyggnad enligt detaljplanen inne-
bär att en ny gata inom fastigheten Hemmeslöv 10:10 kommer att anläggas, se kartbilaga. 
Därmed behövs ett nytt gatunamn fastställas.  
 
Kommunens namnkommitté anser att Krikonslingan är lämpligt med hänsyn till att gatunam-
net ej finns i närheten och följer temat med bär och frukter inom Heden-området. Krikon växer 
i Skåne och är en vacker ätbar frukt som är antingen blå/lila eller gula. 
 
Vidare bedömer Namnkommittén att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god 
ortnamnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 
 
 
Namnkommittén genom 
 

 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
 
Beslutet ska expedieras till 
Namnkommittén genom kulturstrategen, Heléne Steinlein 
Kart/GIS-enheten 
Gatu- och trafikingenjör, Alexander Ejwertz Johanzon 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1-kartbilaga 
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Datum: : 2018-06-21. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000578/2018 – 200 
 
 

Huvudmannaskap i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige besluta att förvaltningen får i uppdrag att be-
ställa en inventering av de anläggningar som omfattas av beredningsunderlaget samt skriva 
fram en slutrapport för beslut.  
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige besluta att inventeringen genomförs och fi-
nansieras genom medel från kontot för kommunstyrelsens oförutsedda under kvartal 2 2019. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service fick den 13 April 2016 i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att 
utreda konsekvenserna av ett kommunalt övertagande av anläggningar med enskilt huvud-
mannaskap i Båstads kommun. Det uppdraget har sedan dess återkopplats till arbetsutskottet 
genom utredningen ”väghållaransvar”.  
Teknik och service fick fortsatt uppdraget att mer specifikt belysa de ekonomiska konsekven-
serna av ett utökat kommunalt huvudmannaskap. Uppdraget har fullföljts genom framtagande 
av ett beredningsunderlag innehållande; ställningstagande, skäl, avgränsning och medföljande 
ekonomiska konsekvenser. Beredningsunderlaget innehåller också ett förslag till fortsatt till-
vägagångssätt.  
En ändring av huvudmannaskap, och en överföring av detsamma, är en omfattande process 
som förväntas ta år att genomföra varför beredningsunderlaget belyser samtliga moment som 
kunnat identifieras. 
 
   
 
 

Bakgrund 
Frågan om huruvida kommunen borde överta huvudmannaskapet för vissa vägar och parkan-
läggningar i kommunen påbörjades för några år sedan och har sedan dess landat i ett mer kon-
kret förslag till inriktning.   
I Båstads kommun har man övervägande använt sig av enskilt huvudmannaskap i de detaljpla-
ner som arbetas fram vilket generat åsikter om rättviseaspekter och skäligheten i att ansvaret 
för nödvändig infrastruktur ska ligga hos en enskild huvudman.  Flera vägföreningar har kom-
municerat oro till kommunen över att det är svårt att engagera andelsinnehavare i föreningen 
vilket kan få konsekvenser i framtiden i form av bristande kvalitet och sämre standard på an-
läggningarna. 
 
Teknik och service har sammanfattat ett antal skäl, utifrån båda huvudmännens perspektiv, till 
den fortsatta inriktning som beredningsunderlaget förmedlar.  
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Beslutet leder inte till några specifika konsekvenser för samhället i den här fasen.  
Först när slutrapporten lyfts för beslut kan dessa konsekvenser presenteras.  
 
Verksamhet 
Beslutet leder inte till några specifika konsekvenser för verksamheten i den här fasen förutom 
åtagandet att beställa/budgetera för föreslagen inventering.  Verksamheten ska också sam-
manställa den slutrapport som senare ska lyftas för politiskt beslut.  
 

Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenserna av detta beslut utgörs av en kostnad om ca 250 000 kronor. 
Kostnaden avser ersättning til konsult för invententering, rapportering och tidplan.  
 
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beredningsunderlag, 
 
 
Samråd har skett med: 
Inom förvaltningen, med Förslövsholms vägförening och med NSVA 
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Beredningsunderlag för 
huvudmannaskapsutredning, Båstads 
kommun 

Utgångspunkt 
Kommunen ska enligt PBL vara huvudman för allmän plats där det inte föreligger särskilda skäl. 
Särskilda skäl som medgivits i praxis är dels i områden med övervägande del 
fritidshusbebyggelse eller i områden med sammanhållen byggnation på landsbygden. 

Omfattning och urval 
Nedan listas de vägföreningar som berörs av ett övertagande. Märk att det inte är fastlagt om 
föreningarna förvaltar alla bildade gemensamhetsanläggningar inom angiven ort. Det kan 
således finnas annan förvaltning alternativt obefintlig förvaltning att hantera i kommande 
utredningsarbete. 
Urvalet är gjort med utgångspunkt i gällande huvudregel, kommunen ska vara huvudman för 
allmän plats. Urvalet tar inte hänsyn till vem som idag är huvudman. 
De avgränsningar som gjorts påträffas inom områden med övervägande fritidsboende. Inom 
Båstads kommun finns ett tiotal vägföreningar innehållande tämligen få helårshushåll. För att 
skapa grund till ett urval mellan dessa områden har kommunens GIS-avdelning tagit fram 
statistik över antal helårsboende/fastighet. Områden med ett tal understigande 0,5 
helårsboende/fastighet har kategoriserats utgöra fritidsområde och kommer inte föreslås få 
kommunalt huvudmannaskap. 
Trots att avgränsningarna kan anses orättvisa är det viktigt att vi faktiskt drar en gräns som 
överensstämmer med vad lagstiftaren avsett med sin avgränsning "särskilda skäl". Området för 
Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening har fler helårs boende än 0,5 personer /fastighet och 
tack vare områdets stationsnära läge bör en ökning av andelen helårs boende vara att vänta. 

Båstad 
1. Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening 
2. Riviera samfällighet 
3. Ranviksterassens samfällighet 
4. Paulins vägförening 
5. Äppeldalens vägförening 

Östra Kamp 
1. Östra Karups vägförening 

Grevie 
1. Grevie samhälles vägförening 

Förslöv 
1. Förslövsholms vägförening 

Västra Karup 
1. Västra Karups vägförening 
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Det främsta skälet för kommunen att överta huvudmannaskapet är kopplat till möjligheten att 
utveckla allmän plats i samtliga orter inom Båstads kommun. Ett enskilt huvudmannaskap 
innebär att kommunen inte har rådighet över marken och inte kan göra önskvärda 
investeringar, än mindre tvinga samfällighetsföreningarna att göra sådana. Ett kommunalt 
huvudmannaskap borgar för likvärdigt standard på samtliga väganläggningar och jämförbara 
värden för allmänheten på de gröna ytorna. 

Kommunalt handlingsutrymme 
Ett annat mycket tungt skäl att byta huvudman är kommunens behov av handlingsutrymme vid 
kommunala exploateringar. I Varje kommunalt projekt där enskild huvudman ska vara ansvarig 
över anläggningar på allmän plats uppstår kostnader för förrättning hos 
lantmäterimyndigheten. Förfarandet är dyrt och tid-, resurskrävande. Varje genomförande 
involverar vägföreningarna som ska involveras vid besiktning och överlämning av anläggningar 
som kommunen byggt ut. 

Kostnader förenade med förrättningar 
Lantmäteriet är sedan 2017 bundna till ny praxis, vilket innebär att kommunen kan bli 
ersättningsskyldig vid inträdande i redan bildad gemensamhetsanläggning om det inte tillförs 
ett värde i form av en anläggningstillgång. Det innebär också att om kommunen inte avstyckat 
samtliga tomter vid tillfället för anläggningsförrättningen så uppstår samma 
lantmäteriförfarande och prövning vid varje ny avstyckning. Det är kostnader som kommunen 
inte förutsett vid prissättning av tomterna och en kostnad som endera parten ändå kommer 
tvingas bära. 
Att avstycka tomterna i förväg låser också kommunen till en struktur som inte alltid intresserar 
tomtköparna vilket kan försena försäljningsprocessen och påverka kommunens ekonomiska 
resultat. 

Kompetens och engagemang 
Med åren har engagemanget i vägföreningarna minskat och flera föreningar påtalar att de har 
svårt att säkra kompetens och engagemang till framtida styrelser. Många fastighetsägare är inte 
heller insatta i vägföreningens funktion och ansvarsområde. 

Rättvisa 
I sammanhanget ska också rättviseskälet nämnas, då det ofta lyfts som den viktigaste. Det 
framhålls att kommunens medborgare i vissa områden betalar dubbelt. Dels genom skatt till 
kommunen och dels genom att bekosta driften av anläggningar som i andra delar av kommunen 
sköts med skattemedel. 
Motsatsvis kan framhållas att kommunen genom att ändra befintligt huvudmannaskap, från 
enskilt till kommunalt, skapar en otillbörlig värdeökning av anslutna fastigheter. Man skulle 
kunna påstå att kommunen gynnar enskild då ett åtagande som tidigare belastade fastigheterna 
lyfts bort och skulle kunna påverka fastighetens marknadsvärde. 

Ekonomiska konsekvenser av ett övertagande och drift i egen regi 
Ett byte av huvudman medför en överföring av ansvar för drift och investeringar, det uppstår 
ekonomiska konsekvenser för övertagande part. 
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För att kunna redovisa den sannolika kostnadsökningen ett övertagande av föreslagna 
huvudmannaskap (under rubriken "omfattning") har nyckeltal för kommunens befintliga 
verksamhet räknats fram. Drift och underhåll av gata ges nyckeltalet 15 kr/kvm och park 6 
kr /kvm. Vid framtagande av nyckeltal har inte värdet av pågående avskrivningar, kostnader för 
parkeringsservice eller vägförenings bidrag räknats in. Däremot ingår personalkostnader. 

Notera att utgångspunkten för följande redovisning bygger på ett utökat driftsuppdrag i egen regi. 

Tillkommande kostnader, gata 
Kommunen ansvarar idag för ca 325 000 kvm gata/GC-väg. Kommunens fysiska ansvarsområde 
skulle fördubblas vid ett övertagande av aktuella vägföreningsområden (baserat på de uppgifter 
föreningarna lämnat vid bi dragsansökan.) 
Utifrån förutsättningen att alla vägar kommunen övertar har samma standard som kommunens 
egna, skulle driftskostnaden öka från ca 5 mkr kronor till ca 10 mkr kronor. Planerade 
reinvesteringar skulle enligt samma princip öka från 3 mkr kronor till ca 6 mkr kronor. För 
ansvarsområdet "gata" medför således förändringen en total kostnadsökning om 8 mkr kronor/ 
år när samtliga föreslagna områden blivit kommunala. 

Tillkommande kostnad, park 
De enskilda huvudmännen förvaltar inte bara väganläggningar utan även gröna ytor. De 
tillkommande grönytorna uppskattas omfatta ca 300 000 kvm (baserat på de uppgifter 
föreningarna lämnat vid bidragsansökan.) 

Nuvarande driftsbudget för allmänna ytor (grönområden/parker/torg) uppgår till 4 mkr och 
tillkommande ytor skulle generera nya kostnader om ca 2 mkr årligen. Det tillkommer även ca 
20 st lekplatser som kräver kontroll, tillsyn, skötsel och reinvesteringar. 
I sammanhanget bör nämnas att parkförvaltningen för närvarande är underfinansierade. För att 
parkförvaltningen ska ges rätt förutsättningar räknas denna kostnadsangivelse upp med det 
tillägg om 1 mkr som verksamhetsansvarig saknar för att kunna bedriva en kvalitativ 
verksamhet. 
För ansvarsområdet "park" medför förändringen således en total kostnadsökning om 3 mkr /år. 

Övriga, okända kostnader 
Beroende på hur de resurser som kommunen redan har, i form av personal och fordon, kan 
fördelas över ett större ansvarsområde uppstår en kostnad. 
Behovet av tillkommande resurser går inte att precisera fullt ut i denna fas men personalkostnad 
för nuvarande organisation omfattas av presenterat nyckeltal. Behovet av personal torde 
påverkas i det fall kommunen skulle välja att handla upp skötsel på entreprenad. För denna 
driftslösning krävs dock stöd för verksamheten i form av resurs som beställer och följer upp 
entreprenader. 

I det fall kommunen beslutar att överta huvudmannaskapet i föreslagna områden kan den 
kommunala maskinparken behöva utökas och kompletteras med en sydlig depå. Inte heller 
denna kostnad kan preciseras utan vidare utredning. 

Vad gäller behovet av reinvesteringar, och kostnaderna därför, måste en besiktning av samtliga 
anläggningar genomföras. Den uppskattade av kostnadsökning som angivits under 
"tillkommande kostnad, gata-park" måste befästas då det kan finnas ett större behov av 
reinvesteringar i enskilda anläggningar, jämfört med kommunala. 
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En okulärbesiktning kan beställas genom upphandlad konsult och uppskattas kosta ca 250 000 
kronor. En sådan besiktning genererar dels en rapport om anordningarnas status men även en 
tidssatt reinvesteringsplan. 

En post för investeringar (iordningställande av centrala ytor för allmänheten samt lekplats) för 
orterna Förslöv och Grevie bör tas med i kommande kostnadsuppskattning om 1,5 mkr per ort. 

Vägföreningarnas åtaganden och kostnader 
I huvudsak driftas gator och grönytor inom planlagt område i Båstad av vägföreningar som 
bildats för ändamålet. Vägföreningarna hämtar inkomster från gemensamhetsanläggningarnas 
andelsägare, stat och kommun och handlar sedan de tjänster man är i behov av på entreprenad. 

Driftsekonomi, enskild huvudman/kommunal huvudman 
För att erbjuda ett exempel som visar på skillnaderna mellan kommunal drifts/ 
investeringsekonomi jämte vägförenings drifts/investeringsekonomi har vi valt att fördjupa oss 
i Förslövsholms vägförening. (Jämte Eskilstorps & Hemmeslövs vägförening är Förslövsholms 
vägförening kommunens största.) 

Föreningen ansvarar för ungefär 110 000 kvm gata och 140 000 kvm grönyta i samhället 
Förslöv. Deras uppskattade nyckeltal för drift av gata är 9,1 kr /kvm och deras nyckeltal för drift 
av grönyta är 2,60 kr /kvm. Föreningen handlar upp samtliga tjänster utom de administrativa 
som kostar föreningen ca 225 000 kronor om året. Nyckeltalet är satt efter ett framräknat 
kostnadssnitt baserat på åren 2013-2017. 

Föreningens kostnad för drift av gata enligt nyckeltalet ovan är 1 000 000 kronor/år och 
motsvarande kostnad för drift av grönyta är 364 000 kronor, total 1 364 000 kronor. 

Jämförelsevis skulle kommunen i egen regi drifta samma gator till en kostnad om 1 650 000 
kronor/år och natur/park till en kostnad om 840 000 kronor/år, totalt 2 490 000 kronor. 
Det kommunala driftsbidraget om 315 691 kronor skulle kommunen spara jämte andelsavgift 
till vägföreningen om 165 000 kronor/år. Kommunens reella kostnader skulle således totalt 
uppgå till drygt 2 009 309 kronor/år. 

I det fall kommunen skulle välja att handla upp drift av gator och grön ytorna, på samma sätt som 
föreningen gör, torde kostnaderna kunna reduceras något. Vi antar att kommunen, med 
beaktande av LOU, kan landa ett anbud om 1 500 000 kronor för uppdraget. 

Sannolikt hade kommunen, även med drift i egen regi, haft en kostnad understigande 
presenterat nyckeltal för park Grönytorna i Förslöv består i stort sett uteslutande av gräs, vilket 
kostnadsmässigt inte går att jämföra med driftskostnaden i en parkmiljö. 

Eftersatt underhåll/brister i anläggningarna 
Eftersom det generellt sett ställts högre krav på statliga och kommunala vägar än på enskilda 
kan standarden mellan olika vägar skilja sig stort. Det kan bli nödvändigt för kommunen att 
kräva standardhöjningar om ett kommunalt övertagande ska bli aktuellt. 
Upprustningskostnaden är att jämställa med vägföreningens underhållsskuld. 
Standardhöjningar finansieras genom uttag av gatukostnadsersättning som 
samfällighetsföreningen och dess medlemmar får betala. 



115

BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

5 

Eftersom kommunen initierat ett övertagande och kommunens vägstandard i vissa fall kan 
uppfattas som högre än vad vägföreningarna eftersträvat, kan det finnas skäl för kommunen att 
skjuta till medel. Ett upprustningsbidrag om 50 % av den aktuella kostnaden kan motivera 
vägföreningarna att påbörja en upprustning inför ett kommunalt övertagande och på så sätt 
understödjs övertagandprocessen. Upprustnings bidraget påverkar också direkt 
engångskostnaden per andelsägare vilket kan motivera den enskilde fastighetsägaren att ställa 
sig positiv till övertagandet. 

Detaljplan och lantmäteriförrättning 
För att kunna överta ett huvudmannaskap krävs anpassning av gällande detaljplan som följs av 
fastighets bildning. 

Under fastighetsbildningen kommer lantmäterimyndigheten pröva rätten till ersättning 
innebärande att den nya huvudmannen kan bli skyldig att ersätta andelsinnehavarna för en 
eventuell marknadsvärdeminskning jämte ett tillägg om 25 %. Vilken marknadsvärde
minskning som uppstår för dem som avstår en rättighet kan variera i från fall till fall. 
Anläggningens tekniska nuvärde ska dock inte nödvändigtvis beräknas när 
gemensamhetsanläggningen upphävs. Det är marknadsvärdepåverkan för delägarna som ska 
ersättas. Om de är ägare till anläggningen så torde anläggningens värde kunna påverka 
marknadsvärdet, men i många fall lär det sannolikt vara helt andra faktorer som avgör vad 
delägarfastigheterna är värda före och efter ett upphävande. 
I förrättning M1853 löste kommunen in ett område allmän plats från Förslövsholms vägförening 
med stöd av detaljplan utan att utge ersättning. Lantmäterimyndigheten motiverade detta 
genom att anläggningen kommer kvarstå och att driftsåtagandet förflyttas vilket i sig blir en 
lättnad för de som berörs. 

Synpunkter på kommunalt huvudmannaskap från NSV A 

För lokalgator läggs kostnaden för dagvatten från gata på fastighetsägarna. För huvudgator och 
större genomfartsleder debiteras väghållaren. I Båstads kommun är Trafikverket väghållare för 
huvudgator och genomfartsleder. Kommunen och vägföreningar är huvudmän för lokalgatorna i 
tätorterna. Att kommunen tar över huvudmannaskapet från vägföreningarna kommer därför 
inte att påverka VA-huvudmannens intäkter. 
Däremot kan det uppkommer en kostnad för kommunen i relation till NSVA. 

Att kommunen tar över huvudmannaskapet för vägar innebär inte att det finns grund för att 
dessutom ta över huvudmannaskapet för vatten och avlopp för den händelse att det finns 
utbyggt som en gemensamhetsanläggning. Inom tätorterna i Båstads kommun finns kommunala 
spillvatten- och vattenledningar utbyggt. Ett undantag är delar av Båstad som inte har 
kommunalt vatten utan är anslutna till Malens vattenförening. 
Om vägsamfälligheten har egna dagvattenledningar för vägavvattning så bör dessa inte övertas 
av VA-huvudmannen i samband med ändring av huvudmannaskap (det gäller även ledningar 
tillhörande Malens vattenförening). Detta främst för att de inte uppfyller de krav som ställs på 
det allmänna nätet gällande dimensionering, men även också för att material, läggningssätt m.m. 
kan medföra stora kostnader och svårigheter då driftstörningar etc. ska åtgärdas. De 
dagvattenledningar för vägavvattning tillhörandes samfällighet bör istället förvaltas av 
kommunens gatuavdelning vid en ändring av huvudmannaskap. 
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Belysning Driftsbidrag 

Skog/ strand Andelskostnader 

Lekplats Engångsersättningar 

Utegym Lantmäterikostnader 

• Den grovt uppskattade merkostnaden för kommunen vad gäller drift av-, och 
reinvesteringar i tillkommande gator och grön ytor uppgår till årliga 11 mkr 

• Driftsbidragen till de berörda föreningarna skulle upphöra. Varje år får dessa föreningar 
ca 750 tkr från kommunen. 

• Kommunen bekostar redan drift och underhåll av vissa anläggningar (belysning, lekytor, 
skogsområde, grillplats mm) i områden med enskilt huvudmannaskap, exempelvis i 
Hemmeslöv. 

• Kostnad för ändring av detaljplaner, anknytande lantmäteriförrättningar och 
projektledning uppskattas kosta 2-3 mkr, fördelat på de tio år som anges som en rimlig 
genomförandetid. 

• Kostnad för projektledning (en 50 % tjänst) under genomförandetiden uppskattas till 1,5 
mkr. 

• Eventuella medel för att möta upp vägföreningarnas underhållsskulder sätts inte av. 

• Eventuella medel för medfinansiering för standardhöjning sätts inte av. 

Beskrivning av arbetet framåt 
Att ändra huvudmannaskap är en process som innehåller flera delar och tar lång tid. Nedan 
följer en förenklad beskrivning som efterhand kommer att preciseras vidare. 

1. Eftersom kostnaderna för drift och reinvesteringar vid beredningstillfället endast kan 
uppskattas grovt måste samtliga anläggningar (gatuområden, torgytor, grönytor och 
lekplatser) i ett första steg inventeras och besiktigas för att få en bättre bild av det 
ekonomiska åtagandet. 
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2. En ekonomisk analys tags fram för varje enskilt område som omfattas av 
beredningsunderlaget. 

3. Behovsanalys- utökad personalstyrka, maskinpark och depå. 

4. Utifrån antagandet att teknik och service ges ett fortsatt uppdrag, efter att de 
ekonomiska analyserna presenterats ska beslut fattas om handlingsplan och prioritering 
mellan områden. Ekonomiska medel måste också avsättas i budget. 

• Ett eventuellt övertagande bör inledas med att den enskilde huvudmannen får ta 
ställning till om ett övertagande är önskvärt eller inte. I de fall det inte är önskvärt ska 
ett övertagande avvakta. 

• För att spara resurser föreslår samhällsbyggnad att en ny detaljplan per samhälle 
upprättas, där all mark som berörs ingår. Metoden möjliggör att övertagandeprocessen 
uppskattningsvis kan genomföras under en 10 års period. 

• För varje detaljplan måste ett underlag upprättas innehållande kostnader för eftersatt 
underhåll/standardhöjningar. För kostnader kopplade till eftersatt underhåll ska en 
gatukostnadsutredning göras varefter kostnaden fördelas på andelsägarna. 

• En projektledare ska tillsättas för varje delområde för att säkra ett kvalitativt 
genomförande och tillfredställande kunskapsåterföring. 
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Påverkan på budget och resultat 2019-2028 

Driftsbudget 
Konto/aktivitet 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Utredning 250 000 kr 

Planläggning 50 000 kr 150 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 

Lantmäteri 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 

Projektledning 165 000 kr 165 000 kr 165 000 kr 165 000 kr 165 000 kr 165 000 kr 165 000 kr 165 000 kr 165 000 kr 

Drift (gata) 5 000 000 kr 5 000 000 kr 7 000 000 kr 8 000 000 kr 8 000 000 kr 8 500 000 kr 9 000 000 kr 9 500 000 kr 10 000 000 kr 10 000 000 kr 

Drift (park) 4 000 000 kr 4 200 000 kr 5 000 000 kr 5 000 000 kr 5 000 000 kr 5 500 000 kr 5 500 000 kr 6 000 000 kr 6 000 000 kr 6 000 000 kr 

9 300 000 kr 9 665 000 kr 12 415 000 kr 13 415 000 kr 13 515 000 kr 14 515 000 kr 14 915 000 kr 15 915 000 kr 16 415 000 kr 16 415 000 kr 

Påverkan på driftsbudget 350 000 kr 365 000 kr 3 115 000 kr 4 115 000 kr 4 215 000 kr 5 215 000 kr 5 615 000 kr 6 615 000 kr 7 115 000 kr 7 115 000 kr 

I nvesteringsbudget 
Reinvesteringar (gata) 3 000 000 kr 3 000 000 kr 4 000 000 kr 4 500 000 kr 5 000 000 kr 5 000 000 kr 5 000 000 kr 5 500 000 kr 6 000 000 kr 6 000 000 kr 

Reinvesteringar (park) 500 000 kr 500 000 kr 1000 000 kr 500 000 kr 2 000 000 kr 500 000 kr 2 000 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 1000 000 kr 

I Belastar resultatet 3 500 000 kr J 3 500 000 kr J 5 000 000 kr J 5 000 000 kr J 7 000 000 kr I 5 500 000 kr I 7 000 000 kr J 6 000 000 kr J 6 500 000 kr J 7 000 000 kr I 
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Datum:  2018-11-05. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000800/2018 – 200 
 
 

Genomförande av gällande detaljplan i kvarteret Hyllebäcken 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade överenskom-
melser om fastighetsreglering rörande fastigheterna Båstad Hyllebäcken 26, Båstad Hylle-
bäcken 28 och Båstad Båstad 109:2. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ägarna till Båstad Hyllebäcken 28 har framfört önskemål att få förvärva kommunal mark för 
att permanent lösa sitt behov av tillfart och parkering. 
Under beredning av ovanstående förfrågan har även ägarna till grannfastigheten Båstad Hylle-
bäcken 26 inkommit med motsvarande önskemål.   
Det aktuella markområdet utgör kvartersmark och omfattas av den reviderade stadsplanen 
från 1985. Planen har inte genomförts till fullo då byggrätt tillhörande fastigheterna Båstad 
Hyllebäcken 26 & 28 fortfarande är belägen på kommunens fastighet Båstad Båstad 109:2. Då 
teknik och service inte ser något skäl till att avböja inkomna önskemål utifrån kommunala in-
tressen, har två förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering tagits fram och 
godkänts av ägarna till Båstad Hyllebäcken26 & 28.  
Enligt upprättat förslag till överenskommelse överförs ca 110 kvm av kommunens fastighet 
Båstad Båstad 109:2 till Båstad Hyllebäcken 26 & 28 genom fastighetsreglering, för en ersätt-
ning om 3 805 kr/kvm.  
 
 

Bakgrund 
Kommunen kontaktades av ägaren till fastigheten Hyllebäcken 28 som genom arrendeavtal 
nyttjar ett område av kommunens fastighet Båstad Båstad 109:2. Arrendeområdet fyller en 
viktig funktion för fastighetsägaren då markområdet utgör tillfart till fastigheten Båstad Hylle-
bäcken 28 och det är även här man parkerar sina fordon.  
Under beredning av önskemålet att förvärva arrendeområdet upplystes sökande om nödvän-
digheten att inhämta information om motstående intressen till marken, då den kan vara av 
betydelse för fler angränsande fastigheter. Vid återkoppling till kommunen hade ytterligare ett 
intresse identifierats och fastighetsägaren till Hyllebäcken 26 inkom med en kompletterande 
förfrågan om överlåtelse.  
 
Med utgångspunkt i behovet av fastighetsbildningsåtgärd för att korrigera byggrätt mot fastig-
hetsgräns har teknik och service berett önskemålen vidare.  
Vad gäller den yta som inte bär någon byggrätt men andra funktionella fördelar för fastighets-
ägarna så har bedömning gjorts att det inte finns något kommunalt intresse som skulle mot-
verkas av en överföring.  
Det intresse kommunen har att bevaka i en fastighetsbildning är fortsatt åtkomst till Hylle-
bäcken, som kommunen äger del av.  Fortsatt åtkomst kan säkras genom servitut. Den del av 
servitutet som belastar blivande Båstad Hyllebäcken 26 är lokaliserat och den del av servitutet 
som belastar blivande Båstad Hyllebäcken 28 är inte lokaliserat.   
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Konsekvenser av beslut 
 
 

Verksamhet 
Kommunens nyttjande av de servitut som följer av överlåtelserna genererar möjligen någon 
enstaka skötsel/återställningsinsats. Kommunens ansvar är begränsat till det verkliga 
nyttjandet av rättigheten.  
 

Ekonomi 
Som angivits under rubriken ”verksamhet” så torde kostnader för skötsel/återställning av 
servitutsområdet uppstå vid enstaka tillfällen kopplat till nödvändigt underhåll av 
Hyllebäcken.  
Det uppstår inga kostnader för kommunen kopplat till lantmäteriförrättningen då de sökande 
står dessa kostnader.  
En intäkt om uppskattningsvis 418 000 kronor genereras till kommunen i ersättning för 
överlåten mark.  
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Tomas Ahlberg och Britt Löfqvist 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Orienteringsbild och egenskapsgränser 
2. Urklipp, Stadsplan från 1985 
3. Överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering* 2 

 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med avdelningen för samhällsbyggnad (Roger Larsson)och kommunens tra-
fikingenjör (Alexander Ejwertz Johanzon) 
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Parter 

ÖVERENSKOMMELSE/ ANSÖKAN OM 
FASTIGHETSREGLERING 

\\ s ooo~oo 
{ 1_0 '\. '?, - '7_00 

Britt Elisabet Löfqvist (520717-9309), c/o Kerstin Löfqvist, Per Henrik Lings väg 6, 224 
65 Lund, ägare av fastigheten Båstad Hyllebäcken 28. I följande text kallad 
fastighetsägaren. 

Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad, ägare av fastigheten Båstad Båstad 
109:2, i följande text kallad kommunen. 

Följande överenskommelse om fastighetsreglering träffas mellan ovanstående parter 
avseende överföring av mark mellan fastigheterna Båstad Hylle bäcken 28 och Båstad 
Båstad 109:2 i syfte att genomföra gällande detaljplan så att byggrätten för Båstad 
Hyllebäcken 28 inte längre delvis ligger på fastigheten Båstad Båstad 109:2 samt att 
säkra tillfart och parkeringsmöjligheter till fastigheten Båstad Hyllebäcken 28. 

1. Kommunen överlåter ca 52 m2 av fastigheten Båstad Båstad 109:2 (omfattning 
framgår av bilaga 1), till fastighetsägaren. 

2. Båda parter är medvetna om att angivet antal kvadratmeter mark (i p.1) kan 
komma att ändras när lantmäteriet mätt in området. Båda parter medger en 
sådan avvikelse från vad som avtalats. 

3. Det aktuella markområdet ska överföras till fastigheten Båstad Hyllebäcken 28 
genom fastighetsreglering och tillträde sker när förrättningen vunnit lag kraft och 
ersättning erlagts. 

4. Markområdet som omfattas av denna överenskommelse överlåts i befintligt 
skick. 

5. Ett servitut ska bildas innebärande rätt för Båstad Båstad 109:2 att ta väg över 
det överlåtna området för att säkra åtkomst till Hylle bäcken. Båstads kommun 
måste säkra åtkomst till den del av bäcken som enligt fastighetsägaransvar är 
kommunens att underhålla. 

Härskande fastighet är Båstad Båstad 109:2 och tjänande fastighet är Båstad 
Hylle bäcken 28. Ingen ersättning ska utgå för rättigheten och servitutet ska inte 
lokaliseras inom det överlåtna området. För eventuell åverkan på tjänande 
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Ort: 

fastighet i samband med nyttjande av rättighet att ta väg, ska härskande fastighet 
stå. 

6. För markområdet ska en ersättning om 3 805 kr /kvm utgå. Kommunen 
fakturerar fastighetsägaren denna kostnad senast 30 dagar efter att 
lantmäteriförrättningen genomförts. 

7. Kommunen ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten för att 
genomföra vad denna överenskommelse omfattar, vilket härigenom biträds av 
fastighetsägaren. 

8. Fastighetsägaren bekostar förrättningen. 

9. Denna överenskommelse är bindande mellan parterna under förutsättning att 
den godkänns av kommunstyrelsen. 

10. Tvist avseende tolkning av detta avtal avgörs av svensk domstol. 

11. Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav båda 
parter erhåller varsitt. 

2018-
Fastighetsägaren 

Båstad 2018-
För kommunen 

Britt Elisabet Löfqvist Kommunstyreslens ordförande 

Jan Bernhardsson 



123

Parter 

ÖVERENSKOMMELSE/ ANSÖKAN OM 
FASTIGHETSREGLERING 

Jan Thomas Ahlberg (19630211-6717), Långsjöhöjden 23, 125 51 Älvsjö, ägare av 
fastigheten Båstad Hyllebäcken 26 till 1h del. 

Helen Elisabeth Huledal (19640824-6707), Storskogsvägen 15, 141 39 Huddinge, ägare 
av fastigheten Båstad Hyllebäcken 26 till % del. 

Jan Åke Lennart Ahlberg (19380428-3517), Vipvägen 13, 263 52 Lerberget, ägare av 
fastigheten Båstad Hyllebäcken 26 till 2/4 delar. 
I följande text kallade fastighetsägarna. 

Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad, ägare av fastigheten Båstad Båstad 
109:2, i följande text kallad kommunen. 

Följande överenskommelse om fastighetsreglering träffas mellan ovanstående parter 
avseende överföring av mark mellan fastigheterna Båstad Hylle bäcken 26 och Båstad 
Båstad 109:2 i syfte att genomföra gällande detaljplan så att byggrätten för Båstad 
Hyllebäcken 26 inte längre delvis ligger på fastigheten Båstad Båstad 109:2 samt att 
säkra tillfart till fastigheten Båstad Hylle bäcken 26. 

1. Kommunen överlåter ca 58 mZ av fastigheten Båstad Båstad 109:2 ( omfattning 
framgår av bilaga 1), till fastighetsägarna. 

2. Båda parter är medvetna om att angivet antal kvadratmeter mark (i p.1) kan 
komma att ändras när lantmäteriet mätt in området. Båda parter medger en 
sådan avvikelse från vad som avtalats. 

3. Det aktuella markområdet ska överföras till fastigheten Båstad Hyllebäcken 26 
genom fastighetsreglering och tillträde sker när förrättningen vunnit lag kraft och 
ersättning erlagts. 

4. Markområdet som omfattas av denna överenskommelse överlåts i befintligt 
skick. 

5. Två servitut ska bildas inom ramen för fastighets bildningen. Det överlåtna 
området, tillkommande del av Båstad Hyllebäcken 26, ska belastas med servitut 
för Båstad Hylle bäcken 28 och Båstad Båstad 109:2 innebärande rätt att ta väg. 
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Servitutet lokaliseras till det utrymme som preciseras av bilaga 2. 
Servitutsområdet ska vara tre meter brett. Härskande fastigheter är Båstad 
Hyllebäcken 28, Båstad Båstad 109:2 och tjänande fastighet är Båstad 
Hyllebäcken 26. Ingen ersättning ska utgå för rättigheten. 

Härskande fastigheter ansvarar för att servitutsområdet underhålls för sitt 
ändamål. Härskande fastigheter ansvarar för att servitutsområdet för övrigt är i 
ett sådant skick att tjänande fastighet kan använda området som tomtyta. 
Ansvarsfördelningen avseende underhåll av servitutsområdet mellan härskande 
fastigheter ska styras av det faktiska nyttjandet av rättigheten. 
Servitutsområdet får inte asfalteras. 

6. För markområdet ska en ersättning om 3 805 kr /kvm utgå. Kommunen 
fakturerar fastighetsägarna denna kostnad senast 30 dagar efter att 
lantmäteriförrättningen genomförts. 

7. Kommunen ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten för att 
genomföra vad denna överenskommelse omfattar, vilket härigenom biträds av 
fastighetsägarna. 

8. Fastighetsägarna bekostar förrättningen. 

9. Denna överenskommelse är bindande mellan parterna under förutsättning att 
den godkänns av kommunstyrelsen. 

10. Tvist avseende tolkning av detta avtal avgörs av svensk domstol. 

11. Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav båda 
parter erhåller var sitt. 

Båstad 2018-
Fastighetsägarna 

Jan Thomas Ahlberg 

Helen Elisabeth Huledal 

Jan Åke Lennart Ahlberg 

Båstad 2018-
För kommunen 

Kommunstyrelsens ordförande 

Jan Bernhardsson 
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AVTAL 

Mellan Båstads kommun, 269 80 Båstad, nedan kallad kommunen å ena 
sidan och Britt Löfkvist, 520717-9309 fastighetsägare till Hyllebäcken 28 
Båstads kommun å andra sidan har nedanstående avtal träffats. 

1. Kommunen ger Britt Löfkvist rätt att använda området mellan 
Hyllebäcken 28, 26 och Hyllebäcken 23 ,25 inringat med rött på 
bifogad ka1ta för uppställning av fordon. 

2. Britt Löfkvist åtar sig att sköta och hålla området markerat med rött i 
bilagd kaita i ett vårdat skick. . 

1 
'c/ 7 (. 1 

-I
. ? llO ,l1.J 

t 
3. Britt Löfkvist betalar årligen en avgift till kommunen på 2400 kr inkl -moms. 

4. Kommunen äger rätt att nyttja området vid behov för att möjliggöra 
tillgänglighet till bäcken. 

5. Båda parter äger rätt att när som säga upp detta avtal. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar. Varav parterna tagit var sitt. 

B O t d d 2rm} - i 2. - 2) as a en ......................... . Båstad den .. f?-:!. / f:?.: .. t?:f.!J..f-
För Båstads Kommun 

3
, . 

/ ~ l- - 'j /_,!/I /1/J.yt ( .....,. 
/ (./1/ l/ f ' J'/ 1 '- , 

t~~ii~tf··········· ·· ········ 
...---.. / . 

/ Il I p • 

' ,;Jttr1r1 ff>:11v-~ .. . ,· .... ....... ........ . v7 ......... . 
Britt Löfkvist · 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-11-07 1 av 2 

 

 

KS § 253  Dnr KS 000488/2018 - 500 

Provisorisk återvinningscentral 

 
Beskrivning av ärendet Den nuvarande återvinningscentralen i Svenstad stänger under våren 2019. 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2018-06-07 att ge 
förvaltningen i uppdrag att dels skapa en provisorisk återvinningscentral i 
Svenstad, dels ta fram en lösning för trädgårdsavfall om detta inte kan tas om 
hand i Svenstad. En provisorisk lösning för mottagning av avfall bör vara på 
plats till den 1 april 2019. Förvaltningen har tillsammans med NSR utrett 
frågan och föreslår, utifrån en samlad bedömning av kostnader, lämplighet och 
tidsplaneringen, att en provisorisk återvinningscentral istället anläggs på 
kommunens fastighet Vistorp 7:111.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-10-30, 

med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSR utreda 

förutsättningarna för att skapa en provisorisk återvinningscentral på 
kommunens fastighet Vistorp 7:111. 
2. En återrapportering sker på arbetsutskottets sammanträde den 20 
november 2018, där kostnadshantering, tidplan och genomförande  
presenteras mer i detalj. 
3. Tidigare beslut, KS 2018-06-07 § 156, om provisorisk återvinningscentral 
i Svenstad upphävs. 

 
Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson och teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 

föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Thomas Nerd (S) med bifall från Gösta Gebauer (C) och Thomas Andersson (L): 

1. Bifall till förvaltningens förslag. 2. Förvaltningen återkommer med 
redovisning över varför Svenstad inte kan fungera som provisorisk ÅVC. 
3. Renhållningskollektivet ska finansiera provisorisk ÅVC, inte 
skattekollektivet. 4. Marknadsföra möjligheter att få grovavfall och 
trädgårdsavfall hämtat vid tomtgräns.       

 
 Thomas Andersson (L) yrkar därutöver på följande tillägg: 1. Belysa 

miljökonsekvenserna och eventuellt föreslå åtgärder att minska miljöpåverkan. 
2. Servicenivå - ambitionsnivå Bjuvsmodellen (ingår i förvaltningens förslag). 

 
Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit dessa yrkanden. Yrkandena slås samman och 
kommunstyrelsen enas efter ajournering av ärendet om beslutsformuleringen 
enligt lydelsen nedan.      
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-11-07 2 av 2 

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1.  Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSR utreda 
förutsättningarna för att skapa en provisorisk återvinningscentral på 
kommunens fastighet Vistorp 7:111. 

2.  En återrapportering sker på arbetsutskottets sammanträde den 
20 november 2018, där kostnadshantering, redovisning över varför 
Svenstad ej kan fungera som provisorisk ÅVC, belysa miljökonsekvenser 
och eventuellt föreslå åtgärder att minska miljöpåverkan, samt att 
tidsplan och genomförande presenteras mer i detalj. 

3.  Avgiftskollektivet (renhållningskollektivet) ska finansiera provisorisk ÅVC, 
inte skattekollektivet i Båstads kommun. 

4.  Marknadsföra möjligheter att få grovavfall och trädgårdsavfall hämtat 
vid tomtgräns.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-10-16 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000946/2018 -500 

 
 

Avfallstaxa 2019 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Anta avfallstaxa 2019 från NSR. 
2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2019-04-01. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskemålet är att den nya taxan börjar gälla den 1 
april 2019. 
 
Bakgrund 
Styrelsen i NSR har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2019. I tillhörande 
beslutsunderlag finns ett PM från NSR som tar upp förändringarna jämfört med nu gällande 
taxa. 
 
Aktuellt 
I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att genom miljöstyrning/prisstyrning locka ännu 
fler villahushåll att välja abonnemang med två fyrfackskärl.  
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för matavfallskärl rejält samtidigt som 
priset för restavfallskärl behålls på samma nivå som under 2018. 
Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att utsorteringen av 
matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska behandlas så att växtnäring och energi 
tas tillvara. Målet är också att utsorteringen och insamlingen av återvinningsmaterial ska öka 
samtidigt som mängden restavfall minskar.  
Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % matavfall och 
återvinningsmaterial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Taxa 2019 – Folder Båstad, NSR 
Bilaga 2. Taxa 2019 – PM Förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR 
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Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-12-20 

Samtliga priser är inklusive moms. 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

Förord 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar fö r långsiktig planering och upphandling av 

avfallstjänster åt Båstads kommun. NSR föreslår taxesättning som beslutas av kommunfullmäktige. 

Verksamheten finansie ras helt av taxeintäkter från avfalls kollektivet (våra kunder). Skattefinansiering 

förekommer inte. 

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen som gäller i hela landet. 

I kommunens renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna fö r avfallshanteringen. 
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Allmänna bestämmelser 

Allmänt 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken. 

Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 

kommunens försorg. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 

avfallshantering stimuleras. 

Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 

NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Båstads 

kommun. För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, 

andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt kommunens renhållningsordning som 

finns på www.nsr.se 

Ansvar för avfallsbehållare 

Avfallsbehållare ägs och tillhandahålles av NSR som också står för normalt slitage. 

Vid åverkan (ex.vis målning, håltagning eller skador efter olämpligt innehåll), skadegörelse, 

vårdslöshet eller om behållare försvinner står abonnenten för reparation eller ersättande. 

Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna tillräckliga abonnemang för aktuell 

avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR. 

Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att avfallsbehållaren inte 

varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i 

abonnemanget specificerade sättet. 

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

Betalning 

Villahushåll faktureras kvartalsvis i början av februari, maj, augusti och november med förfallodag i 

slutet av samma månad. Faktura som exempelvis skickas ut i februari omfattar januari, februari och 

mars och har förfallodag den siste februari. 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter faktureras i början av varje månad med förfallodag i slutet av 

samma månad. Fakturan omfattar faktureringsmånaden. 

Slam och extratjänster faktureras efter genomförandet. 

Betalning görs till NSR via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Företag kan även betala via Sve-faktura. 

Abonnenter som väljer e-faktura kan välja att få månadsfaktura. 

Om fakturan inte betalas i tid skickas påminnelse ut 5 dagar efter förfallodagen, inkasso skickas 10 

dagar efter påminnelsen. 
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Dröjsmålsränta 

Debiteras enligt §6 räntelagen {1975:635) 

Moms 

Alla priser i Avfallstaxan är angivna inklusive moms. 

Särskilda avgifter 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 

väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse 

besluta om tillfälliga avgifter baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten. 

Tolkningsföreträde 

Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande avfallstaxan. 

Definitioner 

Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering, 

utveckling, information, administration och återvinningscentraler samt insamling och behandling av 

farligt avfall och grovavfall. 

Grund avgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastigheter där ingen 

verksamhet sker och som dessutom betraktas som obeboeliga. 

Grundavgift Avgift/år 
Villahushåll, permanentboende 800 kr 
Villahushåll, fritidsboende 740 kr 
Flerfamiljsfastighet * 
Verksamhet * 
Uppehåll 420 kr 
Befrielse 420 kr 

* Ingår i den rörliga avgiften 

Rörlig avgift är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av 

hushållsavfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av abonnentens val av behållarstorlek, 

tömningsintervall m.m. 

Återvinningspremie - premie som återbetalas till abonnenter som väljer abonnemang med två 

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

producentansvarsmaterial. 

Övriga definitioner anges i kommunens renhållningsordning. 
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Undantag enligt renhållningsordningen 

Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

Gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats 

När två eller flera fastigheter har gemensamma avfallsbehållare betalar varje hushåll grundavgift. 

Den rörliga avgiften debiteras på den fastighetsinnehavare som innehar abonnemanget. 

Fastighetsinnehavarna sköter själv den ekonomiska ersättningen sinsemellan. 

Ansökan om gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats görs hos kommunen. 

Uppehåll 

Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift. 

NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 

Ansökan om uppehåll görs hos kommunen. 

Befrielse 

Vid befrielse från hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift. 

NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 

Ansökan om befrielse görs hos kommunen. 

Förlängt hämtningsintervall 

Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 
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VILLAHUSHÅLL 

Abonnemang 

Villahushåll - en- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade 

som småhus. 

Permanentboende - när någon är folkbokförd på fastigheten. 

Fritidsboende - Villahushåll som endast utnyttjas för fritidsändamål och där ingen är folkbokförd på 

fastigheten. Fritids boende kan även välja bland abonnemang för permanentboende. 

Matavfallspåsar ingår i abonnemang som har insamling av matavfall. 

Vill man ha fler matavfallspåsar klämmer man en tom matavfallspåse i kärlet för matavfall och får då 

en bunt matavfallspåsar nästa gång kärlet töms. Fler påsar kan hämtas på återvinningscentralen. 

Fyrfackskärl 
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner samt mjukplastsäckar ingår i abonnemanget. 

Kärl 1: 

Kärl 2: 

Plastsäck: 

Matavfall och restavfall i kärlet. 

Hårdplast- och metallförpackningar i insatsen. 

Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. 

Förpackningar färgat och ofärgat glas i insatsen. 

Mju kplastförpackni ngar 

Abonnemang för permanentboende 

Tömningar per år Grund-

Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 * avgift 

Rörlig 

avgift 

370+370 I kärl 26 13 800 kr 1200 kr 

240+240 I kärl 26 13 800 kr 1200 kr 

660+660 I kärl 26 13 800 kr 2600 kr 

370+370 I kärl 26 26 800 kr 2300 kr 

240+240 I kärl 26 26 800 kr 1955 kr 

* Extra Kärl 2 med 13 tömn/år, 830 kr/år 

Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar - Sidan 11 

Sommartömning - kärl med matavfall - Sidan 9 

Avfallstaxa 2019 - Båstads kommun 

Återvinnings-

premie 
-67 kr 

-67 kr 
-67 kr 

-67 kr 

-67 kr 

Total 

avgift/år 

1933 kr 
1933 kr 
3333 kr 

3033 kr 
2688 kr 
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Abonnemang för fritidsboende 

Tömningar per år* Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift avgift premie avgift/år 
370+370 I kärl 19 10 740 kr 1000 kr -17 kr 1723 kr 
240+240 I kärl 19 10 740 kr 1000 kr -17 kr 1723 kr 

370+370 I kärl 19 19 740 kr 1785 kr -17 kr 2508 kr 
240+240 I kärl 19 19 740 kr 1600 kr -17 kr 2323 kr 
* Kärlen töms varannan vecka under vecka 14-39 och var fjärde vecka resten av året. (19 tömn/år) 

Alternativt töms kärl 2 var fjärde vecka under vecka 14-39 och var åttonde vecka resten av året. (10 

tömn/år) 

Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar - Sidan 11 

Sommartömning - kärl med matavfall - Sidan 9 

Tvåfackskärl 
Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget. 

Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation eller 

återvinn ingscentra I. 

Abonnemang för permanentboende 

Tömningar Grund- Rörlig Återvinnings-
Behållarstorlek per år avgift avgift premie 
370 I kärl 26 800 kr 3100 kr 0 kr 
240 I kärl 26 800 kr 2930 kr 0 kr 

I 370 I kärl* 52 800 kr 5850 kr 0 kr 

* Nytecknas ej. 

Abonnemang för fritidsboende 

Tömningar Grund- Rörlig Återvinnings-
Behållarstorlek per år* avgift avgift premie 
370 I kärl 19 740 kr 2280 kr 0 kr 
240 I kärl 19 740 kr 2110 kr 0 kr 
* Kärlet töms varannan vecka under vecka 14-39 och var fjärde vecka resten av året. 

Hämtning av grovavfall - Sidan 11 

Sommartömning - kärl med matavfall - Sidan 9 
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Övriga abonnemang för permanentboende och fritidsboende 
Ett kärl för restavfall ingår i abonnemanget. 

Hemkompost 
För villahushåll där fastighetsägaren fått beviljat från kommunen förlängt tömningsintervall och att 
kompostera allt matavfall på fastigheten. Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar 
till återvinningsstation eller återvinningscentral. 

Tömningar Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek per år avgift avgift premie avgift/år 

190 I 13 ** 800 kr 870 kr 0 kr 1670 kr 

190 I* 4 ** 800 kr 400 kr 0 kr 1200 kr 

140 I* 4 ** 800 kr 400 kr 0 kr 1200 kr 

Specialdispens 
Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang 
för blandat hushållsavfall (restavfall). För att få teckna abonnemang krävs intyg på att man inte kan 
sortera sitt avfall. Intyg kan ges från vårdcentral, hemtjänst eller liknande 
Ansökan om abonnemang med specialdispens görs hos NSR. 
Specialdispens beviljas för max 2 år i taget. 

Tömningar per år Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek Kärl 1 avgift avgift premie avgift/år 

190 I 19 *** 740 kr 1125 kr 0 kr 1865 kr 

190 I 26 800 kr 1400 kr 0 kr 2200 kr 

240 I* 26 800 kr 1875 kr 0 kr 2675 kr 

370 I 26 800 kr 1875 kr 0 kr 2675 kr 

Kompletteringskärl 
För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang tecknas i 
kombination med fyrfacks- eller tvåfackskärl. 
För kompletteringskärlet betalas ingen extra grundavgift. 

Tömningar per år Grund- Rörlig Återvinnings-
Behållarstorlek Kärl 1 avgift avgift premie 

190 I 19 *** 0 kr 1125 kr 0 kr 
190 I 26 0 kr 1400 kr 0 kr 

240 I* 26 0 kr 1875 kr 0 kr 

370 I 26 0 kr 1875 kr 0 kr 

* Nytecknas ej. 

** Kan tecknas av både permanent- och fritids boende. Grundavgift fritids boende 740 kr/år. 

4 tömn/år = tömning var 13:e vecka. 

*** Kan endast tecknas av fritidsboende. 

Hämtning av grovavfall - Sidan 11 

Sommartömning - Kärl med matavfall 
Tömning varje vecka under vecka 24-35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar. 

Tömningar Total 
Sommartömning per år avgift/år 

Kärl med matavfall 6 500 kr 

Avfallstaxa 2019 - Båstads kommun 

Total 
avgift/år 
1125 kr 

1400 kr 

1875 kr 

1875 kr 

Sida 9 



142

Träd gå rdsavfa 11 - Villahushåll 
Tömning varannan vecka, vecka 9-47 eller 10-48 eller 

tömning var fjärde vecka, vecka 9-45 eller 10-46. 

Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

370 I kärl 10 * 800 kr 
20 950 kr 

190 kärl 20 800 kr 

* Nytecknas ej. 

Trädgårds kärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 

renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet 

stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten . 

Dragväg för trädgårds kärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl. 

Dragväg - Villahushåll 
Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice. 

Dragväg kan inte tecknas för trädgårds kärl, 1000-liters kärl, mjukplast och grovavfall. 

Dragväg som överstiger 50 meter kan inte nytecknas av arbetsmiljöskäl. 

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 

lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se 

Kärlen ska placeras 0-2 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 

kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg 

från renhållningsfordonet fram till första kärlet . Avståndet räknas som enkel väg fram till första 

kärlet. 

Prisexempel 

I Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 12,50 kr 

Tömningar per år 

Dragväg 13 26 39 52 
0-2 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

3-10 m 163 kr 325 kr 488 kr 650 kr 
11-20 m 325 kr 650 kr 975 kr 1300 kr 
21-30 m 488 kr 975 kr 1463 kr 1950 kr 

31-40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr 2600 kr 
41-50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr 3250 kr 
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G rovavfa Il - Villahushåll 

Lämna på Återvinningscentral 

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 

Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler. 

Myndiga personer som inte är folkbokförda i någon av de uppräknade kommunerna men som 

tecknat ett avfallsabonnemang för en villafastighet i någon av kommunerna kan lämna sorterat 

grovavfall på NSR:s återvinningscentraler. 

För båda ovanstående gäller att de 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 250 kr per 

besök. Återvinningsmaterial som lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, 

förpackningar och elektronikavfall lämnas kostnadsfritt. 

Hämtning vid fastigheten 

I abonnemang för villahushåll ingår hämtning av grovavfall 6 gånger per år, max 5 kollin per gång. 

Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till 

fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Grovavfall hämtas som separata och 

oemballerade kollin. 

Fler hämtningar, eller om man vill få många kollin grovavfall hämtade vid samma tillfälle, kan 

beställas mot särskild avgift. 

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. 

Mjukplastförpackningar - Villahushåll 

I abonnemang med fyrfackskärl ingår hämtning av mjukplastförpackningar 6 gånger per år. 

Mjukplastförpackningar samlas i en plastsäck som hämtas efter budning. Ny plastsäck fås i samband 

med hämtning. 

Hämtning av mjukplast bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. Kund ska vid bokning lämna information 

om innehållet i den röda boxen. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon 

kan stanna i anslutning till fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats. 

Mjukplastsäck ska vara losstagen från säckställ eller liknande och knuten vid hämtning. 

Trädgårdsavfall - Sidan 10 

Tilläggsavgifter och andra avgifter - Sidan 12 Slamtömning - Sidan 25 
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Tilläggstjänster och andra avgifter - Villahushåll 

Felsorteringsavgift - Matavfall Avgift 

Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter 
påpekande utgår felsorteringsavgift. 
Villahushåll, per kärl och tillfälle 150 kr 

Extratömning inom tre arbetsdagar, per behållare och tillfälle Avgift 

Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice. 
Villakärl 150 kr 

Låst dörr eller grind Avgift 

Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind utgår avgift för 
öppnande. 
Olåsta dörrar/grindar och dörrar/grindar försedda med kodlås eller digital 
nyckel ingår i abonnemanget. 
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är olåsta eller 
försedda med kodlås eller digital nyckel. 
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek. 
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se 

Villahushåll, per kärl och tömning 5,00 kr 

SMS-tjänst Avgift 

Villahushåll kan få en påminnelse om att ställa ut sina kärl för tömning. Utan 
Anmäl dig hos NSR:s kundservice. kostnad 

Abonnemangsändring * Per tillfälle Per kärl 

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr 
Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr 
Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr 
Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr 
Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr 
Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr 
* Ingen avgift utgår: 

- vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte. 

- då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl. 

- vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid flerfamiljsfastigheter 

och verksamheter. 
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Avgift 
Lock-i-lock - Ett lock som går att öppna från två håll. per lock 

och år 

190 I kärl 50 kr 
240 I kärl 75 kr 
370 I kärl 100 kr 

Hämtning av grovavfall utöver de hämtningar som ingår i villahushållens Avgift 
abonnemang eller då man önskar hämtning av fler kollin per tillfälle. 
Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice. 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 350 kr 
Per lastningsminut utöver 5 minuter 70 kr 
Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice. 

Per 

påbörjad 
Övriga priser timme 

Flakbil/servicebil med förare 900 kr 
Renhållningsfordon med förare 1250 kr 
Extrapersonal 350 kr 
Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 
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FLERFAMILJSFASTIGHETER och VERKSAMHETER 

Abonnemang 

Flerfamiljsfastighet - Bostadshus med minst tre bostads lägenheter. 

Samfällighetsföreningar med gemensamt avfallsutrymme kan betraktas som flerfamiljsfastighet. 

Verksamhet - Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, kontor, hotell, 

båtklubbar m.m. som inte är avsedda för boende. 

Matavfall 
Flerfamiljsfastigheter: 100 st. 9-liters matavfallspåsar/hushåll och år ingår i abonnemang för 

matavfall. 

Verksamheter: 100 st. 9-liters matavfallspåsar per matavfallskärl och år ingår i abonnemang för 

matavfall. 

Matavfallspåsar kan beställas hos NSR:s kundservice. 

Beställda påsar hämtas på NSR, Makadamgatan 8 i Helsingborg eller på kommunens 

återvinningscentral efter mottagen bekräftelse. Alternativt kan utkörning bokas mot särskild avgift. 

Kontakta NSR:s kundservice för beställning och eventuell utkörning. 

Schemalagd 
Tömningar Total avgift/år tömning 

Behållarstorlek per år Vardagar Helgdagar* 

140 I kärl (Verksamheter) 26 465 kr 
52 905 kr 

190 I kärl (Flerfamiljsfastigheter) 26 630 kr 

52 1225 kr 300 kr 

Markbehållare, 1 kbm ** 26 6400 kr 

Inkl. insatssäckar 52 12 800 kr 

Markbehållare, 1 kbm ** 26 6000 kr 

Exkl. insatssäckar 52 12 000 kr 

Markbehållare Nivåvakt**** 300 kr 

Matavfallstank, 0-5 kbm *** 915 kr/tömning 

* Erbjuds endast under juni, juli och augusti. Pris per kärl och tömning. 

** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända 

lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar. 

*** NSR ansvarar för tömning av matavfallstankar vid flerfamiljsfastigheter och verksamheter som 

ger upphov till matavfall, t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning beställs hos NSR:s 

kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer. 

**** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 

Sommartömning - Kärl med matavfall 
Tömning varje vecka under vecka 24-35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar. 

Tömningar Total 
Sommartömning per år avgift/år 

Kärl med matavfall 6 500 kr 
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Restavfall 

Schemalagd 
Tömningar Total avgift/år tömning 

Behållarstorlek per år Vardagar Helgdagar* 

190 I kärl 26 1635 kr 

52 3270 kr 
370 I kärl 26 2795 kr 

52 5585 kr 300 kr 
660 I kärl 26 3735 kr 

52 7470 kr 
1000 I kärl ** 26 5340 kr 

52 10 680 kr 400 kr 
Markbehållare, 3 kbm *** 26 19100 kr 

Inkl. insatssäckar 52 38 200 kr 
Markbehållare, 5 kbm ** * 26 31100 kr 
Inkl. insatssäckar 52 62 200 kr 
Markbehållare, 3 kbm *** 26 18 000 kr 
Exkl. insatssäckar 52 36 000 kr 
Markbehållare, 5 kbm *** 26 30 000 kr 

Exkl. insatssäckar 52 60 000 kr 
Markbehål lare, 3 kbm Nivåvakt**** 750 kr 
Markbehållare, 5 kbm Nivåvakt**** 1200 kr 
Container - Sidan 21 

* Erbjuds endast under juni, juli och augusti. Pris per kärl och tömning. 

** Endast då kärlet står i omedelbar närhet till renhållningsfordonets uppställningsplats. 

** * Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända 

lyftanordningar. NSR hanterar inte kunds egna insatssäckar. 

**** Per markbehå llare och til lfä lle. Kontakta NSR för information. 

Sommartömning - Kärl med restavfall 
Tömning varje vecka under vecka 24-35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar. 

Tömningar Total 
Sommartömning per år avgift/år 

Kärl med restavfall 6 600 kr 

Akuttömning - mat- och restavfall 
Akut extratömning beställd före kl. 15.00 vardagar utförs samma dag mot särskild avgift. 

Akuttömning kan endast beställas per telefon. 

Avgift per kärl 
Behållarstorlek och tillfälle 
Matavfall 350 kr 

Restavfall 500 kr 
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Tömning av avfall oftare än en gång i veckan (tömning en gång/dag) 
Gäller kärl container och markbehållare. 

Avgift för 
Tömningsfrekvens 52 tömn/år 

multiplicerat med 

2 ggr/vecka 104 tömningar/år 2,2 

3 ggr/vecka 156 tömningar/år 3,5 

4 ggr/vecka 208 tömningar/år 4,9 

5 ggr/vecka 260 tömningar/år 6,4 

Tömning av avfall oftare än en gång per dag 
Erbjuds endast under juni, juli och augusti. 

Kontakta NSR för information. 

Fyrfackskärl - för mindre flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner ingår i abonnemanget. Max 3 uppsättningar per hämtställe. 

Matavfallspåsar ingår i abonnemanget. Läs mer på sidan 15 

Hämtning av grovavfall och mjukplast ingår inte i abonnemanget. 

Kärl 1: Matavfall och restavfall i kärlet. 

Kärl 2: 

Hårdplastförpackningar och metallförpackningar i insatsen. 

Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. 

Färgade och ofärgade glasförpackningar i insatsen. 

Tömningar per år* Rörlig Återvinnings-

Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift premie 

370+370 I kärl 26 13 2535 kr -67 kr 

660+660 I kärl 26 13 4000 kr -67 kr 

* Andra tömningsintervall erbjuds ej. 

Tvåfackskärl -för mindre verksamheter 
Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget. 

Total 

avgift/år 
2468 kr 

3933 kr 

Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation eller 

återvin ningscentra I. 

Tömningar Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek per år avgift premie avgift/år 

370 I kärl 26 3900 kr 0 kr 3900 kr 

240 I kärl 26 3730 kr 0 kr 3730 kr 
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Trädgårdsavfall 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Tömning varannan vecka, vecka 9-47 eller 10-48 eller var fjärde vecka, vecka 9-45 eller 10-46. 

Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

370 I kärl 10 * 800 kr 
20 950 kr 

190 kärl 20 800 kr 
* Nytecknas ej. 

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 

renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet 

stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten. 

Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl. 

Evenema ngstaxa 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Vid tillfälliga publika evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning hos NSR. För större 

publika evenemang och containers offereras separat. 

Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning. Bokning måste göras minst två 

veckor före önskad startdag. 

Kärlhyra 

Matavfall 

Återvinningsmaterial 
Restavfall 

Utsättning, hemtagning och si uttömning 

Utsättning 

Hemtagning och sluttömning, matavfall och återvinningsmaterial 
Hemtagning och sluttömning, restavfall 

Utsättning, hemtagning och sluttömning görs vardagar kl. 8-16. 
Övriga tider offereras. 

Extratömning 

Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, vardagar kl. 8-18. 

Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, övriga tider 
Behandlingsavgifter ingår i priserna. 
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och dygn 

10 kr 

10 kr 
20 kr 

Total avgift 
per kärl 

100 kr 

50 kr 

100 kr 

Per kärl 
och tömning 

100 kr 
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Dragväg 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice. 

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och grovavfall. 

Dragväg som överstiger 50 meter nytecknas inte av arbetsmiljöskäl. 

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 

lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se 

Kärlen ska placeras 0-5 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 

kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. 

Avståndet mäts från tomtgränsen till mitten av miljöhus eller motsvarande. 

Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 

renhållningsfordonet fram till mitten av miljöhus eller motsvarande. 

Avståndet räknas som enkel väg. 

Prisexempel 

I Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 

Tömningar per år 

Dragväg 13 26 39 52 
0-5 m 0 kr 0 kr O kr 0 kr 

6-10 m 163 kr 325 kr 488 kr 650 kr 
11-20 m 325 kr 650 kr 975 kr 1300 kr 
21-30 m 488 kr 975 kr 1463 kr 1950 kr 
31-40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr 2600 kr 
41-50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr 3250 kr 
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Grovavfall (hushållsavfall) 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 

Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler. 

De 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 250 kr per besök. Återvinningsmaterial som 

lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall 

lämnas kostnadsfritt. 

Budad hämtning 

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

Schemalagd hämtning 
26 eller 52 hämtningar per år. Pris per hämtning. 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 300 kr 
Per lastningsminut utöver 5 minuter 60 kr 

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 dagar från bokning. 
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Container och Autoflak/Lastväxlare 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Container - Restavfall 

Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

3 kbm 26 19 665 kr 
52 35 815 kr 

6 kbm 26 31100 kr 

52 58 010 kr 

8 kbm 26 40 470 kr 
52 76 620 kr 

10 kbm 26 49 880 kr 

52 94 400 kr 

Tilläggsavgifter - container Total avgift 

Utsättning 1495 kr 

Hemtagning* 1495 kr 

Bom körning 400 kr 
* Tömning och behandlingsavgift ingår. 

Autoflak/Lastväxlare - Restavfall och Trädgårdsavfall 

Hyra 
Behållarstorlek per år I per månad I per vecka * 
18-42 kbm 17 995 kr I 1610 kr I 635 kr 

I Utsättning 550 kr 

Tömning 

Startavgift, 1 timme I 800 kr 
Per påbörjad halvtimme utöver första timmen I 400 kr 

Behandlingsavgift Per ton 

Restavfall 1300 kr 

Grovavfall 1800 kr 
Matavfall 900 kr 
Trädgårdsavfall 375 kr 

! Hemtagning ** 550 kr 

Tilläggsavgifter 

Losstagning av komprimatorbehållare och nätning 
ingår i timdebiteringen . 
Bom körning 300kr 

* Minimidebitering är en vecka 

** Behandlingsavgift tillkommer om behållaren innehåller avfall. 

Abonnemang för trädgårdsavfall - Sidan 18 Tilläggsavgifter och andra avgifter - Sidan 22 
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Tilläggstjänster och andra avgifter 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Felsorteringsavgift - Matavfall 

Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter 
påpekande utgår felsorteringsavgift. 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per kärl och tillfälle 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per markbehållare och tillfälle 

Överfullt - Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Då kärlen är överfulla vid tömning och därmed kräver extra manuell hantering. 

Restavfall och matavfall, per kärl och tillfälle 
Tidningar och förpackningar, pe r kärl och tillfälle 

Container, samtliga fraktioner, per kubikmeter, per tillfälle 

Extratömning inom tre arbetsdagar, per behållare och tillfälle 

Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice . 
Mjukplastsäckar, per abonnemang 
Restavfall - kärl 190-370 I 
Restavfall - kärl 660-1000 I 
Matavfall - kärl 140-370 I 
Markbehållare, 1 kbm, matavfall (inkl. insatssäck) 
Markbehållare, 3 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 
Markbehållare, 5 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 

Markbehållare, 1 kbm, matavfall (exkl. insatssäck) 
Markbehållare, 3 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 
Markbehållare, 5 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 
Container, 3 kbm, restavfall 
Container, 6 kbm, restavfall 
Container, 8 kbm, restavfall 
Container, 10 kbm, restavfall 
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1500 kr 

Avgift 

500 kr 
400 kr 
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1000 kr 
1140 kr 
1520 kr 
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1625 kr 
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2500 kr 
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Låst dörr eller grind Avgift 

Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind tas en avgift ut för 

att låsa upp dem. 

Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska va ra 

försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek. 

Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

NSR planerar att gå över till ett "ennyckel-system" där en intelligent nyckel 

används för att öppna alla låsta soprumsdörrar i Båstad . 
Nyckeln kan också användas som "tagg" om taggen har s.k. "öppen kod" . 

Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är olåsta, har kodlås 

eller är anslutna till NSR:s "ennyckel-system". 

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår 

Dörrar/grindar som ansluts till "ennyckel-systemet" eller har taggar med 

"öppen kod". Pris per fraktion och tömning 5 kr 

Dörrar/grindar med fysisk nyckel eller har taggar med sluten kod. 

Pris per fraktion och tömning 10 kr 

Abonnemangsändring * Per tillfälle Per kärl 

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr 

Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr 

Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr 

Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr 

Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr 

Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr 

* Ingen avgift utgår: 

- vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte. 

- då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl. 

- vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid flerfamiljsfastigheter 

och verksamheter. 

Utkörning av matavfallspåsar Avgift 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per tillfälle 450 kr 

Avgift 

Lock-i-lock - Ett lock som går att öppna från två håll. per lock 

och år 

190 I kärl 50 kr 

240 I kärl 75 kr 

370 I kärl 100 kr 

Per 

påbörjad 
Övriga priser timme 

Flakbil/servicebil med förare 900 kr 

Renhållningsfordon med förare 1250 kr 

Extrapersonal 350 kr 

Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 
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SLAMTÖMNING 

Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. Avgifterna som anges gäller 

vid maximalt 20 meters slanglängd mellan renhållningsfordonets uppställningsplats och anslutnings

punkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd än 20 meter tas särskild avgift ut. 

Inför slamtömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom 

slamsugning eller med kran bil (fosforfällor). Brunnen eller tanken ska vara frilagd, väl synlig, tydligt 

markerad och lättillgänglig för tömning. Körbar väg fram till brunnen/tanken ska finnas. Behövs 

framgrävning, handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftanordning för lockets avlägsnande 

utgår särskild avgift. 

Brunnslock får väga max 25 kg. 

För att minska risken för skador på våra fordon ska det finnas en fri bredd på minst 4 meter och en fri 

höjd på minst 4 meter där fordonet ska köra. 

Priset "Schemalagd årlig tömning" gäller första tömningen per år. Om man önskar fler schemalagda 

tömningar per år betalar man för "Budad tömning inom 7 dagar" för övriga tillfällen. 

Budad tömning utförs vardagar inom 7 resp. 2 arbetsdagar. 

Bomkörning - Debiteras då planerad tömning av brunn/tank inte kan utföras på grund av hinder som 

entreprenören inte råder över. 

Beställning av slamtömning görs hos NSR:s kundservice 

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk*, septiktankar och 

slamavskiljare 
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

Schemalagd 
årlig Budad tömning 

Brunnsstorlek tömning inom 7 dagar Inom 2 dagar 

0-1,49 kbm 625 kr 780 kr 1125 kr 
1,5 - 2,99 kbm 935 kr 1170 kr 1645 kr 
3,0 - 6,00 kbm 1350 kr 1685 kr 2100 kr 
Tillägg per kbm slam över 6 kbm 375 kr 375 kr 375 kr 
* Minireningsverk- Inplastad instruktion för handhavande och tömning ska finnas på anläggningen 

i samband med tömning, lätt åtkomlig för tömningspersonalen. 
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Slutna tankar 
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

Schemalagd 
årlig Budad tömning 

Brunnsstorlek tömning inom 7 dagar 

0 -1,49 kbm 750 kr 935 kr 
1,5 - 2,99 kbm 1125 kr 1405 kr 
3,0 - 6,00 kbm 1500 kr 1875 kr 

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 375 kr 375 kr 

Akuttömning av slamavskiljare eller sluten tank 
Kan endast beställas per telefon. 

Inom 2 dagar 

1380 kr 

1820 kr 
2195 kr 

375 kr 

Tömning bokas genom NSR:s kundservice. När NSR:s kundservice har stängt tas beställningen emot 

på jourtelefon 010-45 00 500. 

Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. 

Akuttömning Avgift 

Tömning samma dag - Beställning vardagar före kl. 14.00 4225 kr 
Tömning nästa arbetsdag Beställning vardagar. 2600 kr 

Tömning inom 4 timmar - Beställning vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 6100 kr 
Tömning inom 24 timmar - Beställning vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 5400 kr 

Fettavskiljare 
Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom 

kommunens försorg. Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

Schemalagd Budad tömning 
årlig 

Brunnsstorlek tömning Inom 7 dagar Inom 2 dagar 

0 -1,49 kbm 1250 kr 1625 kr 1910 kr 

1,5 - 6,00 kbm 1690 kr 2200 kr 2565 kr 
Tillägg per kbm slam över 6 kbm 750 kr 750 kr 750 kr 
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Fosforfällor 
Tömning ska utföras i den omfattning som kommunen bestämmer. 

Tid på plats, per påbörjad timme 
Behandlingsavgift, per kbm 

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar 
Ex. BOT-brunnar 

Tömning i samband med schemalagd tömning av slamavskiljare 
eller sluten tank. 
Tömning vid andra tillfällen 
Behandlingsavgift 150 kr/ton tillkommer. 

Toalettbodar 
Ex. "Bajamaja" 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam, per tillfälle 
Toalettbod inkl. 1 kbm slam+ påfyllning av vatten, per tillfälle 
Toalettbod inkl. 1 kbm slam+ påfyllning av vatten+ städning, 
per timme 
Saneringsvätska, per liter 

Extra tjänster 

Slanglängd, per påbörjade 5 meter utöver 20 meter 
Bom körning 
Slamsugning, per timme 
Extrapersonal, per timme 
Telefonavisering 
Kombispolning i samband med tömning 
(Måste beställas i förväg) 

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja 

1590 kr 
130 kr 

400 kr 
1590 kr 

900 kr 
1000 kr 

1135 kr 
130 kr 

110 kr 
550 kr 
1135 kr 
420 kr 
100 kr 

1340 kr 

Hämtning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

Behållare tillhandahålles av NSR. 

I Pris perfat och tömning 500 kr 
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Hämtning av latrin 
Latrin uppsamlas i 45-liters engångsbehållare av plast. I abonnemanget ingår engångsbehållare med 

lock och plastsäckar. På hämtningsdagen ska abonnenten knyta ihop plastsäcken och sedan placera 

den väl förslutna behållaren vid renhållningsfordonets stannplats. Latrinkärl hämtas inte i 

klosettutrymme. 

Hämtningar Total 
Abonnemang per år avgift/år 

Villahushåll, permanentboende * 26 5000 kr 

Villahushåll, fritidsboende ** 16 3000 kr 
* Hämtning varannan vecka året runt. 

** Hämtning varannan vecka under vecka 14-39, samt vecka 46, 2 och 10. 
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Serviceavgifter 2019 -

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
Båstads kommun 

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

Samtliga priser är inklusive moms 

Enligt beslut i NSR:s styrelse 2018-10-11 

Gäller fr.o.m. 2019-04-01 

Avfallstaxa 2019 - Båstads kommun Sida 29 



160

Ljuskällor, batterier och småelektronik från flerfamiljsfastigheter 

Total avgift/år 
Tömningar Enbart 

per år Småel-paket * batteribox 

13 1625 kr 1300 kr 
6 815 kr 600 kr 
3 450 kr 300 kr 

* Ljuskällor, batterier och småelektronik 

Extratömning Avgift 

Per tillfälle 250 kr 

Tilläggsavgifter och andra avgifter - Sidan 22 
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PM - Förslag till ny avfallstaxa i Båstad 
från 1 april 2019 

Inledning 

\< <; doo q Y6( 
2.i}l~ -svo 

NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och tjänster 
som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna taxor och tjänster i 
de fem kommuner där NSR ansvarar för insamling av hushållsavfall. 

Ledorden vid arbetet med avfallstaxan har precis som tidigare varit: 
Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyming. 
Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella miljömålen. 

2010 beslutade Kommunfullmäktige i 11 nordvästskånska kommuner att sjösätta 
projektet Skitlite 2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen, bland annat skulle 
kostnaderna för avfallsabonnemangen halveras till 2020. Dessa mål har nu arbetats in 
i företagets ägardirektiv. 

I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att genom miljöstyrning/prisstyrning locka 
ännu fler villahushåll att välja abonnemang med två fyrfackskärl. 
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för matavfallskärl rejält 
samtidigt som priset för restavfallskärl behålls på samma nivå som under 2018. 
Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att utsorteringen 
av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska behandlas så att 
växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att utsorteringen och insamlingen av 
återvinningsmaterial ska öka samtidigt som mängden restavfall minskar. 
Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % matavfall och 
återvinningsmaterial. 

Även andra mindre justeringar görs för att få fler abonnenter att förbättra sin 
avfallshantering. 

Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika 
informations åtgärder. 

Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2019. 
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Förslag 

Miljöstyrning 
Innebär att taxan för enskilda abonnemangstyper sätts oberoende av självkostnads
priset. För villahushåll innebär detta att abonnemang med fyrfackskärl ges ett 
fördelaktigare pris än abonnemang med två- och enfackskärl, medan det för 
flerfamiljsfastigheter och verksamheter innebär att abonnemang med restavfallskärl 
är mycket dyrare än matavfallskärlsabonnemang. 
Miljöstyrningen görs för att ge kunderna ett ekonomiskt incitament att sortera ut 
matavfall och återvinningsmaterial och minska mängden restavfall. På så sätt når vi 
högre i EU:s avfallstrappa där materialåtervinning är högre än energiåtervinning. 

Som exempel är taxan för de vanligaste tvåfackskärlen dyrare än självkostnadspriset 
medan fyrfacksabonnemangen ligger nivån för självkostnadspris. 
För flerfamiljsfastigheternas restavfallskärl är taxan högre än självkostnadspriset 
medan motsvarande siffra för matavfallet är lägre. 

Abonnemang för villahushåll 
Taxorna för fyrfackskärl där kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde 
vecka sänks med i snitt 20 % medan dem där kärl 2 töms varannan vecka ligger på 
samma nivå som 2018 för att få fler att byta till det första abonnemanget. I kärl 2 
ligger återvinningsmaterial där erfarenheten säger att fyraveckorstömning är fullt 
tillräcklig. Taxorna för tvåfackskärl höjs med ca 15 % för att inspirera kunderna att 
byta till fyrfackskärl. 

Möjligheten för villaägare att få farligt avfall hämtat i röd box tas bort av arbetsmiljö
skäl. Hantering av okända och farliga ämnen och material är inte förenlig med vårt 
arbete för en god arbetsmiljö. Dessutom är det färre än 1 % av abonnenterna som 
använder tjänsten. I stället lämnar man sitt farliga avfall på återvinningscentralen. 

Återvinningspremien är de nettointäkter som NSR fått av försäljning av tidningar och 
förpackningar som samlats in vid villahushåll. Dessa pengar återbetalas som en 
premie till abonnenter som valt fyrfackskärl. 
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Trädgårdsavfall 
Under våren 2019 stängs återvinningscentralen i Båstad varför behovet av 
fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall ökar. Många abonnenter har valt tömning 
av trädgårdsavfall var fjärde vecka i stället för varannan vecka som är bäth'e 
avpassad för de flesta hushåll och därför är standard i övriga NSR-kommuner. För att 
locka fler att välja tömning varannan vecka föreslås en höjning av priset för 
fyrveckorstömning från 680 kr till 800 kr. Man får då fördubblad servicenivå för 
endast 150 kr till. 

Abonnemang för flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
Priserna för tömning av matavfall sänks med runt 10 % för att locka fler abonnenter 
att sortera ut sitt matavfall. 
Priserna för tömning av restavfall hålls oförändrade. 

Då det funnits efterfrågan på att kunna teckna abonnemang för hämtning av 
restavfall och matavfall i tvåfackskäl introduceras denna möjlighet för verksamheter. 

Önskemål om att få lämna matavfall i container gör att vi föreslår ett behandlingspris 
för matavfall i taxan. 

Exempel prisjusteringar 

Villa Kärl Tömn/år Pris 2018 2019 Diff 
Fyrfack 370+3701 26+13 1735 kr 1200 kr -535 kr 
Fyrfack 370+2401 26+13 2300 kr 2300 kr +O kr 

Tvåfack 3701 26 2700 kr 3100 kr +400 kr 

Flerfamili Kärl Tömn/år Pris 2018 2019 Diff 
Matavfall 1901 52 1850 kr 1255 kr -595 kr 
Restavfall 3701 52 5585 kr 5585 kr +O kr 

Markbehållare 
Intresset för insamling av hushållsavfall i markbehållare ökar liksom önskemål om att 
kunna erbjuda behovstörnning. Detta innebär att en sensor i markbehållaren mäter 
fyllnadsgraden och kontaktar NSR när det är dags för tömning. 
För att uppmuntra denna möjlighet, som ger högre fyllnadsgrad och färre 
transporter, föreslås en taxa för markbehållare med nivåvakt. 
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Tilläggstj änster och andra avgifter 
Det finns idag en avgift för flerfamiljsfastigheter och verksamheter som ständigt har 
överfulla kärl i stället för att ha abonnemang anpassade efter sina avfallsmängder. 
Det är ett stort arbetsmiljöproblem när chaufförerna ska tömma överfulla kärl där 
avfallet faller ner på marken och måste sopas upp. 
Med avgiften uppmärksammar vi kunderna på att de har överfulla kärl samtidigt 
som vi får in informationen i vårt verksarnhetssystem. Detta betyder att avfalls
rådgivarna kan kontakta kunderna för att hjälpa dem att optimera sina abonnemang. 
För att ytterligare behovet av att ha abonnemang som motsvarar avfallsmängderna 
föreslås att avgiften för överfullt fördubblas. Dessutom läggs det till en avgift för 
överfulla containers. 

Nyckelhantering är en kostsam och arbetsintensiv service till fastighetsägare som 
väljer att låsa dörren som soprummet. 
NSR planerar att under 2019-2020 erbjuda fastighetsägarna att montera på ett 
extrabehör som gör att chaufförerna bara behöver en nyckel som passar i kommunens 
alla soprumslås. Det kommer att förenkla och förbättra servicen och göra arbetsmiljön 
bättre för chaufförerna. Nyckelhanteringsavgifterna anpassas till detta nya system. 

Hämtning av latrin 
Antalet abonnenter med hämtning av latrin minskar i hela NSR-regionen. För att 
kunna samordna hämtningen föreslås att hämtningen vid fritidsfastigheter ändras 
från var fjärde vecka till tre fasta tillfällen under vinterhalvåret. Antalet hämtningar 
vid fritidsfastigheter minskar därmed från 19 till 16 per år. Samtidigt sänks priset. 

Styreffekter 
Taxan för två- och enfackskärl höjs för villahushållen. En höjning föreslås även för 
dragvägar, nyckelhantering och tömning av slambrunnar 
För matavfallskärl och tömning av fettavfall sänks taxan för att ge ett incitament att 
ökad antalet abonnemang. Målet med förslaget är att abonnentera ska se över sina 
abonnemang så och att insamlingen av matavfall därmed ökar samtidigt som 
restavfallsmängderna minskar. 
Ett annat mål är att fastighetsägarna ser över kärlens placering för att försöka minska 
antalet dragvägar 

Taxeuttag 
Intäkter från taxan uppräknade med KPI för att bli jämförbara med 2019 var 2017 28,7 
Mkr. Med föreslagna förändringar förväntas taxeuttaget 2019 bli 28,7 Mkr. 
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Datum: 2018-11-07 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000952/2017 

 
 

Yttrande till Länsstyrelsen på ansökan om utbyggnad av kommunalt VA till 
fastigheter i området Västra Ljungby och Lilla Hult 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Kommunstyrelsen står bakom NSVAs yttrande (bilaga) och antar detta som sitt eget. 
2. Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har inkommit med en begäran om yttrande över en ansökan om utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp till fastigheter i området Västra Ljungby och Lilla hult. 
 

Bakgrund 
I slutet av 2016 gjorde NSVA tillsammans med representanter för Teknik & Service, 
Planavdelning och Miljöavdelningen en översyn av strategin och tidplanen för utbyggnad av 
kommunalt VA på lands-bygden. Syftet med landsbygdstrategin är att ge en heltäckande, 
långsiktig och hållbar VA-planering för hela kommunen, oavsett om de ansluts till kommunalt 
VA eller en väl fungerande gemensam anläggning. I strategin har de områden i Båstads 
kommun identifierats som med tanke på hälsa och miljö har behov av en kommunal VA-
lösning. I områden där det inte är miljömässigt och samhälls-ekonomiskt hållbart att bygga ut 
ledningsnätet ska istället krav ställas på fastighetsägarna att åtgärda sina enskilda 
avloppslösningar, gärna gemensamt. Den nya strategin som antogs av KF 2017-02-15, 
innefattar tio utbyggnadsområden och sträcker sig fram till år 2030. Till det kommer 
Öllövsstrand som kommunen har blivit förelagd att bygga ut kommunalt VA till senast 
sommaren 2020. 
 
Företrädare för Västra Ljungby och Lilla Hults Vatten, Avlopp och Bredbandsförening har 
sedan 2016 varit i kontakt med NSVA och Båstads kommun för att diskutera förutsättningarna 
för en anslutning till kommunalt spillvattennät som samfällighet. Samfälligheten har 
framförallt två alternativ för utbyggnad, antingen till 18 fastigheter som ligger närmare Stora 
Hult eller till ca 70 fastigheter som ligger utspridda mellan Stora Hult och Förslöv. NSVA har 
meddelat att kapacitet saknas i pump-stationer och ledningsnät för att ansluta 70 fastigheter, 
däremot kan en samfällighet på 18 fastigheter godkännas under vissa villkor. 
 
Aktuellt 
Det aktuella området, Västra Ljungby och Lilla Hult, är inte ett prioriterad utbyggnadsområde 
inom ramen för landsbygdsstrategin. För de fastigheter som ingår i Västra Ljungby och Lilla 
Hult Vatten-, Avlopps- och Bredbandsförening ligger den kommunala anslutningspunkten cirka 
700-800 meter från närmsta bostadshus. Utöver det varierar avstånd mellan bostadshusen 
mellan ca 60 och 400 meter. En utbyggnad av kommunalt VA till Västra Ljungby och Lilla Hult 
innebär att tre kilometer ledningar behöver anläggas för att betjäna 18 fastigheter. De långa 
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ledningslängderna fördelat på få fastigheter innebär stor risk för omsättningsproblem, både på 
spillvatten- och vattenledningsnätet.  
 
Det anses varken miljömässigt eller samhällsekonomiskt försvarbart att VA-kollektivet ska 
bekosta en utbyggnad, utan det finns andra områden som har ett större behov av en kommunal 
landsbygdsinvestering. Vi ser dock positivt på att fastighetsägarna går ihop och gemensamt 
försöker hitta hållbara lösningar för sin vatten- och avloppsförsörjning 
 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Begäran om yttrande från Länsstyrelsen, Lst 
Yttrande från NSVA  
 

166



167

Sida 1 av 2 

Philip Norrman - Vd: Sv: Begäran om yttrande {Lst Dnr 22177-2018) {KS000947 2017) 

Från: 
Till: 
Datum: 

Andreas Jansson 

Philip Norrman 

2018-10-17 11 :05 

Ärende: Vd: Sv: Begäran om yttrande (1st Dnr 22177-2018) (KS000947/2017) 

» > Andreas Jansson 2018-10-12 15:03 > > > 

Hej Trine 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Vi anser att svarstiden 1 november är alldeles för kort för att vi ska hinna behandla detta ärende 
sedvanligt och politiskt i Båstads kommun. Vi vill härmed begära förlängd svarstid till den 21 december 
2018. 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Jansson 
Projektledare 
Teknik och Service 

fnl BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss p~ baslad.se 

andreas.jansson@bastad.se 
Direkt: 0431-77 068 
Växel: 0431-770 00 
Postadress: Båstad kommun, 269 80 BAST AD 
Besölcsadress: Vångavägen 2, BÅSTAD 

» > Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen.se> 2018-10-09 16:03 » > 

Lst Dnr 22177-2018 

Länsstyrelsen har fått bifogad skrivelse med bilagor. Vi önskar få era synpunkter på skrivelsen senast 
den 1 november 2018. 

För en effektiv digital ärendehantering: 
För att lämna yttrande i ärendet är det enklast att använda vår e-tjänst. https://www.lansstyrelsen.se/ skane/om-lansstyrelsen-skane/ om

oss/komplettering-eller-ytt rande-i-arende.html 

Handlingarna kommer då automatiskt in i ditt ärende och vi kan hantera det snabbare. Du får också direkt en bekräftelse på att vi har tagit 

emot din komplettering/yttrande. I e-tjänsten anger du Länsstyrelsen i Skåne län samt ärendets diarienummer. 

För att kunna skicka stora handlingar, över 15 Mb, till oss behöver du en inbjudan till vår tjänst Filskick. Inbjudan begär ni enkelt genom att 

skicka e-post till skane@lansstyrelsen.se märk mejlet med "inbjudan till Filskick" så återkommer vi med en inbjudan 

Med vänliga hälsningar 

Trine Gadmar 

file:///C:/Users/phinor2/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5BC71768BASTAD-ADM ... 2018-10-18 
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MiUöhandläggare / MiUötillsynsenheten 

010-224 14 95 

Länsstyrelsen 
Skåne 

www.lansstyrelsen.se/skane 

Sida 2 av 2 

Om ni vill ta del av hur Länsstyrelsen Skåne hanterar personuppgifter så finner ni information på 

följande länk: www.lansstyrelsen.se/ dataskydd 

file:///C:/Users/phinor2/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5BC71768BASTAD-ADM... 2018-10-18 
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Sida 1 av 1 

Philip Norrman - Förlängd svarstid till 21 december 2018 

Från: Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen.se> 
Till: "andreas.j ansson@bastad.se" <andreas.jansson@bastad.se> 
Datum: 2018-10-17 10:42 
Ärende: Förlängd svarstid till 21 december 2018 

Hej Andreas, 

Länsstyrelsen har tagit emot begären om förlängt svarstid i ärende LST Dnr 221177-2018. Det går bra 
at ni inkommer med svar innan den 21 december 2018. 

Med vänliga hälsningar 

Trine Gadmar 

Miljöhandläggare/ Miljötillsynsenheten 

010-224 14 95 

6} 
Länsstyrelsen 
Skåne 

www.lansstyrelsen.se/ skane 

Om ni vill ta del av hur Länsstyrelsen Skåne hanterar personuppgifter så finner ni information på 
följande länk: www.lansstyrelsen.se/dat askydd 

För en effektiv digital hantering av ditt ärende: 

• Skicka handlingar till e-postadress: skane@lansstyrelsen.se 

• Använd dig av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med oss. 

• Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller I ämnesraden. 

• Använd vår e-tjänst för kompletteringar vå r E-tjänst för kompletteringar 

file:///C :/Users/phinor2/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5BC73384BASTAD-ADM... 2018-10-17 
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Från: Borglin Sara - NSVA [mailto:Sara.Borglin@nsva .se] 
Skickat den 15 augusti 2017 13:58 
Till : Christian Bjärtun 

Kopia: Vegehall Stefan - NSVA 
Ämne: Anslutning kommunalt VA 

Hej Christian, 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -10- 17 
Dnr.K.S. .... Q.Q9.~\~/ 
.. 7.. . ;;1;-.... :::-.. $.Q. .. ...... 

Vi har diskuterat ert ärende här på NSVA, och det finns tyvärr inte möjlighet att ansluta 70 fastigheter pga . 

kapacitets brist i pumpstationer och ledningsnät. De 18-20 fastigheter som ligger inom det gröna området går bra att 
ansluta som samfällighet under förutsättning att: 

* ,,spillvattenledningen läggs som självfallssystem {För långa uppehållstider för ett LTA-system). 

* På spillvatten ledningen ska det installeras en flödesmätare vid anslutningspunkten till det kommunala nätet. 
Flödesmätaren ska kopplas in på NSVAs övervakningssystem . 

* Ska vatten dras med måste alla fastigheterna i samfälligheten anslutas till vattenledningen, annars blir 
omsättningen på vattnet för låg. 

* 

* 

En tryckstegring måste installeras på den samfällda vattenledningen i närheten av anslutningspunkten . 

Vattenmätarbrunn installeras på den samfällda vattenledning i direkt närhet till anslutningspunkten. 

* Ledningsnätet utformas enligt NSVAs krav {NSVA-AMA ska följas), samt ska godkännas av NSVA innan 
inkoppling. 

* 

* 

Båstad kommun godkänner att samfälligheten kopplas på det kommunala nätet. 

Anläggnings och brukningsavgifter erläggs enligt gällande taxa. 

Hälsningar 
Sara Borglin 
VA-ingenjör 

[Logga-liten-mission.jpg]<https://url11.mailanyone.net/vl/?m=lcgoAB-00087f-
4Z&i=57elb682&c= KIAXomF UYGQsg4wLakYUz3HbbfdclETdFqK-
WWjx7 p NKLS9tqsFM bg5Gvzz5 qwskwLnlPYN3gsvpBfdNJGqxkJOg-
ooaeVZa3 n7W2J01rr HwqMNReeSMjiVgByLEs9tlC7FJES6TyXbclFGIAAZ6egUxbOPzCPnV~EphzqZC19sKtyjn3zcxl794 
fHBzXa EHhhcJQ9f8HBzUIEw> 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022 
250 02 Helsingborg 

Besöksadress: Rönnowsgatan 12 
Telefon: 010-495 87 45 

E-post: sara.borglin@nsva.se<mailto:sara.borglin@nsva.se> 
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Västra Ljungby och Lilla Hult Vatten-, Avlopps- och Bredbandsförening 
c/o Tina Hansson 
Västra Ljung byvägen 105 
269 72 FÖRSLÖV 
E-postadress: josefinagarden@outlook.com 

Ansökan om utbyggnad av kommunal t vatten- och avloppssystem för 

Västra Ljungby och Lill a Hult inom Båstad kom mun 

Beskrivning av området 
Västra Ljungby och Lilla Hult är gamla mindre byar som ligger kustnära intill 

Skälderviken mellan Förs löv och Vejbystrand väster om väg 105 som löper mellan 

Hjärnarp och Grevie kyrkby. Laga skifte av Västra Ljungby by genomfördes 1849. 

Omkringliggande mark domineras av jordbruk och fruktodling. Västra Ljungby och 

Lilla Hult innefattar c:a 20 fastigheter. Längs Ljungbyholmsvägen mot Förslöv före 

järnvägen och längs Ranarpsvägen och Gryteskärsvägen finns ytterligare ett 50-tal 

relativt tätt belägna fastigheter. 

Genom byns marker rinner ett täckdike anlagt på 1940-talet (bilaga 1), som dränerar 

jordbruksmarken och mynnar i Skälderviken , vid populära badplatsen mellan Lerviks 

hamn och Stora Hults strand (se bifogad kopia av ritning - bilaga 2). Vi känner inte till 

att några analyser gjorts av kvaliteten på vattnet från det dränerade området. 

I Västra Ljungby och Lilla Hult bedrivs högintensivt och omfattande jordbruk med 

företrädesvis potatis-, grönsaks- och fruktodling. Enligt SGU's jordartskarta består de 

ytliga jordarterna inom området till största delen av morän med inslag av lera och av 

isälvsmaterial. 

Söder om och i närheten till Västra Ljungby och Lilla Hult ligger en äldre soptipp 

tillhörande Ängelholms kommun och här finns risk att grundvatten kontamineras av 

spill från anläggningen (se karta och rapport - bilaga 3 och 4) . Mätningar har 

1 
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återkommande gjorts under åren som gått sedan deponering på platsen avslutades. 

En mätpunkt av särskilt intresse för Västra Ljungby och Lilla Hult har beteckningen 

OBSrör 2. Ängelholms kommun har 2017 aviserat att det kan bli aktuellt att ha en 

omlastning- och mellanlagringsverksamhet för upp till 1 O 000 ton per år av 

hushållsavfall (restavfall och matavfall) , förpackningar och tidningar vid soptippen 

SITA's omlastningsstation i Vejby. 

Avståndet mellan närmaste fastighet i Västra Ljungby/Lilla Hult och anslutningspunkt 

till Båstad kommunala VA-nät är ca 200 m. 

VA-situation 
I dagsläget löses VA-behoven av privata dricksvattenbrunnar och enskilda avlopp. 

Vissa av de enskilda avloppsanläggningarna uppfyller inte de reningskrav som ställs 

enligt 9 kap 7 § MB, samt lever inte upp till de riktlinjer som finns i Havs- och 

vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), om små avloppsanordningar 

för hushållsspillvatten. Det är risk att dricksvattnet från egna brunnar kan 

kontramineras av avloppsvatten från bristfälliga anläggningar när dricksvattenbrunnar 

och enskilda avloppsanläggningar är belägna inom ett begränsat område, tex som i 

Västra Ljungby och LillaHult bykärnor samt längs Ljungbyholmsvägen och 

Ranarpsvägen och Gryteskärsvägen. En annan risk är att egna dricksvattenbrunnar 

kan sina vid grundvattenförändringar eller genom uttag av vatten till det intensiva 

jordbruket i närområdet. En tredje risk är att grundvattnet dessutom kan 

kontamineras av den tidigare deponeringsstationens spillvatten och av utökad 

verksamhet vid densamma. 

Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. 

Området gränsar till Stora Hults VA-utbyggnad, som finns med i Båstad kommuns 

skrivelse till Länsstyrelsen från 2013-10-18 som ett prioritet 1-område. 

2 
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Vår ansökan 
Fastigheterna i Västra Ljungby och Lilla Hult med närområden kan på ett naturligt 

sätt genom gynnsam geografi och topografi och speciella markförhållanden bilda en 

sammanhängande enhet för anläggning av system för vatten, avlopp och bredband. 

En ideell intresseförening har bildats 2017-02-27 (arg.nr 802507-5162 Västra Ljungby 

och Lilla Hult Vatten-, Avlopps- och Bredbandsförening - bilaga 5 a och 5 b) med 

uppgift att undersöka möjligheten av en utbyggnad av ett system för vatten, avlopp 

och bredband inom Västra Ljungby och Lilla Hult med anslutning till Båstad kommuns 

vatten- och avloppssystem. Föreningen har bekostat och tillsammans med inbjudna 

experter gjort fördjupade analyser av möjligheten till en samordnad utbyggnad av 

kommunalt vatten och avlopp kombinerat med en utbyggande av bredband. Kartor och 

rapporter från våra fördjupningsstudier bifogas - bilaga 6 och 7) . 

NSVA har bedömt att befintligt kommunalt vatten- och avloppssystem och 

reningsverk går bra att ansluta för 18-20 fastigheter som samfällighet under vissa 

förutsättningar. NSVA anser det inte möjligt att ansluta upp till 70 fastigheter pga 

kapacitetsbrist i pumpstationer och ledningsnät. Bilaga 8. 

Sammanfattningsvis 
Västra Ljungby och Lilla Hults Vatten-, Avlopps- och Bredbandsföreningen yrkar 

härmed att Båstads kommun genomför en utbyggnad av kommunalt vatten och 

avlopp för i första hand fastigheter i Västra Ljungby och Lilla Hults byar (18-20 

fastigheter) och i andra hand för närliggande tätt belägna fastigheter (totalt cirka 50-

70 fastigheter) enligt§ 6 i Lagen om allmänna vattentjänster för att skydda miljön och 

människors hälsa. 

3 
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Eftersom ett omfattande förberedande planeringsarbete har genomförts för de 18-20 

fastigheterna yrkas att utbyggnaden inom angivet område prioriteras och genomförs 

under de närmaste 2-3 åren. Bilaga 9. 

Vi yrkar vidare att de fastighetsägare som berörs av denna framställan får dispens för 

fortsatt nyttjande av befintliga vatten- och avloppsanläggningar tills frågan om en 

långsiktig lösning av vatten- och avloppsfrågan avgjorts och genomförts. 

Västra Ljungby 2017-09-06 

För Västra Ljungby och Lilla Hult Vatten-, Avlopps och bredbands förening: 

Sven Montan Christian Bjärtun 

Tobias Hansson Ted lvarsson 

Följande dokument bifogas: 

• Karta över dikningsföretag 40-talet 
• Dikningsföretag enligt Länsstyrelsen 
• Översikt över Vejbytippen 
• Rapport Vejbytippen 
• Kopia av beslut om ideell förening 
• Ledningsplan väst 
• Ledningsplan öst 
• Yttrande från NSVA 
• Karta över utbyggnadsområden 

4 

Tina Hansson 

bilaga 1 
bilaga 2 
bilaga 3 
bilaga 4 
bilaga 5 a och 5 b 
bilaga 6 
bilaga 7 
bilaga 8 
bilaga 9 



175

Sida I av 2 

Båstads l{ommun • Svar på ansölcan om anslutning till lcommunalt VA i Västra Ljungby och Lilla 
Hult (l{S 000952/2017-500) 
r- ·-- ·- _-- - -- . - - _-· - - -_- _ . ---- · _· - ·--_ -

Fri\11: 
Till: 
Datum: 

Andreas Jansson 
j osefi n agarden@out look. com 
2017-11-09 10:08 

Ärende: Svar på ansökan om anslutning till kommunalt VA i Viistrn Ljungby och Lilla Hult (KS 000952/2017-
500) 

Kopia: Båstads Kommun 

Hej! 

Jag vill börja med att beklaga att vårt svar till er har dröjt ut på tiden. Anledningen är att vi under en tid 
h,ir stått utan en projektledande funktion som samordnar VA-frågor mellan Båstads kommun och NSVA. 

Båstads kommun och NSVA har tillsammans utarbetat en strategi för VA på landsbygden, vilken antogs 
av kommunstyrelsen 2012-11-14. Syftet med landsbygdstrategin är att ge en heltäckande, långsiktig och 
hållbar VA-planering för hela kommunen, oavsett om de ansluts till kommunalt VA eller väl fungerande 
gemensam anläggning. Strategin täcker hela kommunen och klarlägger hur vatten- och avloppsfrågor 
på landsbygden ska hanteras, samt utgör ett planeringsunderlag för en stegvis utbyggnad av kommunalt 
VA på landsbygden. I dokumentet tas tio områden upp där vatten och avlopp är planerat att byggas ut 
mellan 2017 och 2030. Dokumentet finns att läsa på följande länk: 
http://www. nsv a. se/q loba lassets/ d o ku m en~/lands byg dsstrateq i-bastacl -a n ta gen-170215. pd f. 

Gemensamt för dessa områden är att de räknas som samlad bebyggelse, dvs ca 20 fastigheter och uppåt 
som ligger samlat/gränsar till varandra, består av fastigheter som ligger samlat i direkt närhet till det 
kommunala nätet, eller ligger inom områden som av miljömässiga skäl bör anslutas (t.ex. 
vattenskyddsområden). 

Det aktuella området, Västra Ljungby och Lilla Hult är inte ett prioriterad utbyggnadsområcle inom 
ramen för landsbygsstrategin. 

För de fastigheter som ingår i Västra Ljungby och Lilla Hult Vatten-, Avlopps- och Bredbandsförening 
ligger den kommunala anslutningspunkten cirka 700-800 meter från närmsta bostadshus. Utöver det 
varierar avstånd mellan bostadshusen mellan ca 60 och 400 meter. 

Utöver att det är det är begränsad kapacitet i befintliga ledningar och pumpstationer där de fastigheter 
som ligger inom verksamhetsområdet/är med på landsbygdsstrategin är prioriterade för anslutning, så 
kan det inte anses vara ekonomiskt och miljömässigt försvarbart för VA-kollektivet att bygga ut 
ledningar till V Ljungby. För att ansluta de 20 fastigheter som NSVA har sagt att det finns kapacitet till 
krävs ledningar på cirka fem kilometer. Långa ledningar medför förutom höga kostnader risk för 
svavelvätebildning och inläckage på spillvattennätet samt höga uppehållstider i vattenledningsnätet. 

För frågor kopplade till detta hänvisar jag till NSVA, och då främst Sara Borg lin, VA-ingenjör, som jag ser 
att ni har haft kontakt med tidigare. 

Mvh 

fil e :///C :/U sers/sofnyg 1 / AppDa ta/Local/Temp/XPgrpYvise/ 5A04 292BBAS T AD-AD ... 2017-11-09 
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Andreas Jansson 
Projektledar·e 
Teknik och Service 

[ii.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss pJ lx1slt1cl.se 

andreas.jansson@bastad.se 
Direkt: 0431-776 61 
Vä>cel: 0431-770 00 
Postadress: Båstad kommun, 269 80 BÅSTAD 
Besölcsadress: Vångavägen 2, BÅSTAD 

Sidfl 2 av 2 
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Till 
Andreas Jansson 
Projektledare 
Teknik och Service 
Båstad kommun 

Ang ansökan om anslutning till kommunalt VA i Västra Ljungby och Lilla Hult 
(KS 000952/2017-500) 

Västra Ljungby och Lilla Hult VAS-förening höll extra föreningsmöte på kvällen 2017-
11-08 och föreningen mottog ditt svar 2017-11:-09 kl 10.09. 

Vi tackar för mailet men önskar få klarhet på några punkter: 

1 / Har föreningens skrivelse behandlats i kommunstyrelsen? Vi önskar få utdrag ur 
protokoll från mötet. 

Föreningen har efter upprepade kontakter med NSVA 2017-08-15 fått följande 
information: 

De 18-20 fastigheter som ligger inom det gröna området går bra att ansluta som 
samfällighet under förutsättning att: 
-spillvattenledningen läggs som självfallssystem, 
-på spillvattenledningen ska det installeras en flödesmätare vid anslutningspunkten 
till det kommunala nätet. Flödesmätaren ska kopplas in på NSVA:s 
övervakningssystem 
- ska vatten dras med måste alla fastigheterna i samfälligheten anslutas till 
vattenledningen, annars blir omsättningen på vattnet för låg 
- en tryckstegring måste installeras på den samfällda vattenledningen i närheten av 
anslutningspunkten 
- vattenmätarbrunn installeras på den samfällda vattenledningen i direkt närhet till 
anslutningspunkten 

2/ Vi önskar kommentar från kommunstyrelsen till beskedet från NSVA om klartecken 
för den tekniska VA-utbyggnaden 

3/ Vi anser att Landsbygdsstrategins miljöargument för VA-utbyggnad är relevanta för 
vårt område och vi önskar kommentarer från kommunstyrelsen till de miljöargument 
som angivits i vår skrivelse: 
- Menar kommunen att eventuellt spillvatten från enskilda avlopp inte utgör någon 
belastning på spillvatten som rinner ut i Skälderviken via det täckdike som dränerar 
aktuellt markområde 
- Påverkan av olika avloppslösningar på det högintensiva jordbruket och 
grönsaksodlingar inom området 
- Risk för kontaminering av grundvatten från Vejbytippen, som drivs av Ängelholms 
kommun 
- Risk för kontaminering av dricksvatten inom vissa tätt liggande fastigheter i V 
Ljungby och Lilla Hults bykärnor 
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- Risk för att dricksvattenbrunnar sinar på grund av grundvattenförändringar eller 
stora uttag av vatten 

Om Båstad kommun anser att våra miljöargument inte har relevans för kommunens 
prioriteringar av VA-utbyggnad överväger vi att låta Länsstyrelsen pröva och bedöma 
vår ansökan. 

4/ Avslutningsvis skulle vi uppskatta om vi kunde få till stånd ett möte med Båstad 
kommun för att närmare diskutera hur föreningen kan gå vidare med att lösa vatten
och avloppsfrågan för Västra Ljungby och Lilla Hults fastigheter. 

Med vänlig hälsning 

Sven Montan, ordf Västra Ljungby och Lilla Hult VAS-förening 
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~ .si)i) Skatteverket 
skattekontoret Västervik 

593 85 VÄSTERVIK 

2017-02-27 

VÄSTRA LJUNGBY OCH LILLA HULT VATTEN 
-, AVLOPPS-, OCH BREDBANDSFÖRENING 
c/o TINA HANSSON 
VÄSTRA LJUNGBYV 105 
2 6 9 72 FÖRSLÖV 

Meddelande om ändring i organisationsnummerregistret 

Skatteverket har registrerat följande uppgifter. 

Organisationsnummer I Juridisk fann 

802507-5162 61 IDEELLA FÖRENINGAR 
Län 

12 SKÅNE 
Kommun 

78 BÅSTAD 
Åtgärd 

NYREGISTRERAD 2017-02-27 

UPPLYSNINGAR 
Detta är en kortfattad beskrivning av de registrerade uppgifterna. En utförligare beskrivning finns i 
broschyren Organisationsnummer (SKV-7.09.), som finns att hämta på..www.skatteverket.se under 
Självservice. 

Kontrollera registrerade uppgifter 
Kontakta Skatteverket om någon uppgift är felaktig. 

Organisatlonsnummer 
Organisationsnummer är en identitetsbeteckning som 
enligt lag (SFS 197 4: 17 4) ska fastställas för juridiska 
personer (t.ex. Ideella föreningar). Organisationsnumret 
används vid sidan av namnet som identitetsbeteckning 
i flera olika sammanhang. Anteckna därför ert organisa
tionsnummer och ange alltid numret vid korrespondens 
med företag och myndigheter. 

Bevis 
Bevis om tilldelat organisationsnummer kan - mot 
avgift - beställas hos Skatteverket. 

Namn 
Namnet kan vara förkortat eller redigerat. 

Koder för län och kommun 
Här anges geografiska koder för den juridiska 
personens säte enligt Statistiska centralbyråns normer. 

Juridisk form 
För att man ska kunna särskilja olika typer av 
juridiska personer finns uppgift om juridisk form. 

Ändra adress 
Byter föreningen adress ska ni ändra adress hos 
Skatteverket. Använd blanketten Adressändring, 
ideella föreningar och stiftelser (SKV 2020). NI kan 
även meddela den nya adressen till Svensk 
Adressändring på telefonnummer 020-97 98 99 
eller via www.adressandring.se. 

Avregistrera 
Om föreningen upphör ska ni avregistrera föreningen 
hos Skatteverket. Använd blanketten Avregistrering 
(SKV 2021). 

Information 
Läs mer i broschyren Skatteregler för ideella 
föreningar (SKV 324) eller kontakta Skatteverket för 
information om skatteregler. 

Läs mer om fördelarna med att använda e-tjänster 
på www.skatteverket.se. 

You have been asslgned an organlzation number. An organization number is an identity number which legal 
persons are assigned by law. Your organization number should be given next to your name when you get in 
touch with Swedish authorities and enterprises. 
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Uppdragsnr: 10080848 

I I 

RAPPORT 

Vejbydeponin, Vejby 261 :1, Vejby 261 :1 
Utvärdering av kontrollprogram för 2008 

2009-06-24 

Kund 
PEAB Transport & Miljö 

Konsult 
WSP Environmental 
Laholmsvägen 10 
302 48 Halmstad 
Tel: +46 35 18 11 00 
Fax: +46 35 18 11 01 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 

Kontaktpersoner 

Esbjörn Tagesson, WSP Environmental 
035- 18 11 47 eller esbjorn .tagesson@wspgroup.se 

Suzanne Näckdal, WSP Environmental 
035- 18 11 42 eller suzanne.nackdal@wspgroup.se 

2 (10) 
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BILAGOR 

Tabell: Uppgifter om provpunkter Bilaga 1 
Bilaga 2 

2:1 
2:2 
2:3 
2:4 
2:5 
2:6 

Mät- och analysresultat från prover i "gamla" observationsrör 
Tabell: Temperatur, pH 

Bilaga 3 
3:1 
3:2 
3:3 

Bilaga 4 

Tabell: Klorid, konduktivitet, TOC 
Diagram: pH 
Diagram: Klorid 
Diagram: Konduktivitet 
Diagram: TOC 
Mät- och analysresultat från prover i "nya" observationsrör 
Tabell: Temperatur, pH 
Tabell: Konduktivitet, klorid 
Tabell: TOC, COD 
Sammanställning av undersökningar vid Vejby deponi 

3 (10) 
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2 Sammanfattning 
WSP Environmental har på uppdrag av PEAB Transport & Miljö AB utfört prov
tagning av grundvatten under 2006-2008 vid den sluttäckta deponin i Vejby. Prov
tagningarna har genomforts enligt kontrollprogram, senast reviderat 2005. Kontrol
len utförs för att bedöma deponins eventuella påverkan på omgivningen. 

Kontrollprogrammet reviderades 2005 till att enbart omfatta rör 16Y, enligt tabell 1. 
Rör 16Y är det grundvattenrör som gett flest och störst förändringar under den aktu
ella tiden efter sluttäckning. Provtagning sker en gång per år i september, då grund
vattnet har en låg transporthastighet och utspädning av lakvatten sker kontinuerligt, 
varpå förändringar sker långsamt. Analysdata sammanställs i en rapport vart tredje 
år. 

Dessutom utgör värden överstigande 90:e percentilen av mätvärden efter sluttäck
ning (fr.o.m. 1998-04-22 t.o.m. 2005-10-06) latn1gräns for de analyserade paramet
rarna, se tabell 1. När analyserade värden överstiger larmgränsema skall en mer om
fattande provtagning ske i samtliga provpunkter enligt kontrollprogram fastställt i 
februari 2004, se tabell 2. 

Resultatet av provtagningen i oktober 2008 visade, i likhet med tidigare provtag
ning, att grundvattnet i 16Y var något påverkat av lakvatten från deponin. Vidare 
överskreds larmgränsemavid provtagningen för klorid, TOC och konduktivitet vil
ket föranledde utökad provtagning i ytterligare grundvattenrör enligt tabell 2. Den 
utökade provtagningen utfördes i början av december 2008. 

Den utökade provtagningen visade inte på några stora förändringar i förhållande till 
tidigare provtagningar i dessa punkter. Resultaten visar, i likhet med tidigare prov
tagningar att grundvattnet i 18Y var något påverkat av lakvatten från deponin. 

Sammanfattningsvis bedöms inte spridningen av lakvatten till omgivande grundvat
ten ha ökat. 

Provtagningen bör fortsätta enligt nuvarande omfattning. 

3 Bakgrund 
Vejby deponeringsanläggning påbörjades 1977. Deponeringsanläggningen har an
vänts enbart för deponering av schaktmassor, byggnads-, trädgårds- och parkavfall. 
Idag äger PEAB deponin som avslutades 1995. På den återställda deponin sker idag 
omlastning av hushållsavfall från Båstads kommun för vidare transport till NSR:s 
återvinningsanläggning i Helsingborg (Källa: A vfallsplan, Ängelholmskommun, 
2009-02-23). 

Provtagning vid Vejbydeponin (figur 1) har skett under en lång följd av år från det 
att deponin togs i drift under slutet av 1970-talet. Fr.o.m. 1993 har provtagning ut
förts enligt ett kontrollprogram ursprungligen upprättat av dåvarande Kjessler & 
Mannerstråle AB (daterat 1993-11-26). Under åren har kontrollprogrammet modifi
erats med utgångspunkt från fororeningssituationen och det därmed sammanhäng
ande kontrollbehovet. Alla :llirändringar har skett i samförstånd med tillsynsmyn
digheten, Miljö- och h!ilsoskyddskontoret i Ängelholm. 

Resultaten från provtagningarna har sedan 1993 utvärderats fortlöpande och resulta
tet från utvärderingarna har dokumenterats i rapporter, den första daterad 1993-12-
17. I rapporterna redovisas också förslag till revideringar av respektive gällande 
kontrollprogram. Det finns även redovisning av diskussioner om provtagningsresul-

4 (10) 
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tat och beslut om kontroll i protokoll från de möten som fortlöpande hållits med till
synsmyndigheten. 

I bilaga 4 redovisas uppgifter om de provtagningspunkter samt provtagningsfre
kvenser och analysparametrar som ingått i kontrollen sedan 1993. Redovisningen 
omfattar bara provtagningspunkter utanfor deponin, dvs inte kontrollpunkter inom 
deponiområdet (tex provpunkt 24). Utöver provtagning har andra, kompletterande 
undersökningar utförts. Även dessa har sammanställts i bilaga 4. 

/I // ~'Il"- / ':,·.' / , / . ........ ,) ..-------~--, 

/' / LJUNGBY O 500 ·' 
l ..___.___.m_e_te..._r _..__~ 

I den senaste 3 års rapporten (Utvärdering av kontrollprogram för Vejbydeponin 
2005, daterad 2006-07-11) förde WSP fram förslag på förändring av kontrollpro
grammet: 

Q 

.. ' 

Då enbart 2 rör av 28 uppvisat viss påverkan från deponin och inga av de yngre, 
yttre rören uppvisat någon påverkan rekommenderades att kontrollprogrammet revi
deras till att enbart omfatta rör l 6Y, enligt tabell 1. Rör 16Y är det grundvattenrör 
som gett flest och störst förändringar under den aktuella tiden efter sluttäckning 
Provtagning sker en gång per år i september, då grundvattnet har en låg transport
hastighet och utspädning av lakvatten sker kontinuerligt, varpå förändringar sker 
långsamt. Analysdata sammanställs i en rapport vart tredje år. 

5 (10) 
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Dessutom föreslogs att värden överstigande 90 :e percentilen av mätvärden efter 
sluttäckning (fr.o.m. 1998-04-22 t.o.m. 2005-10-06) skulle utgöra larrngräns för de 
analyserade parametrarna, se tabell 1. När analyserade värden överstiger larmgrän
sema skall en mer omfattande provtagning ske i samtliga provpunkter enligt kon
trollprogram fastställt i februari 2004, se tabell 2. 

Tabell 1. Riktvärden (larmgränser) utifrån 90:e percentilen av mätvärdenfr.o.m. 
1998-04-22 to.m. 05-10-06. 

Prov varje år i september 90:e percentilen av värden 
från mätserien för rör 16Y 

fr.o.m. 98-04-22 
t.o.m. 05-10-06 

Provtagningsrör: 16 Y 
Parametrar: 
Temperatur X Ej statistiskt belagd analys 
pH (fält) X 8,2 
Konduktivitet X 223 mS/m 
Klorid X 80 (79,7) mg/I 
TOC X 45 (46,2) mg'l 

Tabell 2. Sammanställning av utökat kontrollprogram vid överskridande av larm
gräns i tabell 1. Y=ytligt grundvatten, D=djupt grundvatten. 

Utökat kontrollprogram vid överskridande 
av larmgräns 

Provtagningsrör: I6Y, l6D, 17Y, l7D, I8Y, l8D 
9501 Y, 9501 D, 9502 Y, 9902 D 
9503 Y, 9503 D, 9504 Y, 9504 D 

Parametrar: 
Temperatur X 
pH (fält) X 
Konduktivitet X 
Klorid X 
TOC X 

Miljö och hälsoskyddskontoret biföll WSPs förslag och kontrollprogrammet ändra
des enligt ovan. 

Grundvattennivåerna i provtagningspunkterna har mätts under en lång följd av år. 
Då mätresultaten inte uppvisat några påtagliga avvikelser från de naturliga förhål
landena har dessa mätningar avförts från kontrollprogrammet fr.o.m. 2001. 

3 Provtagning 2006-2008 
I bilaga I finns en sammanställning över uppgifter om de provpunkter som använts 
under 2006-2008. Resultaten från utförda analyser under åren redovisas i tabeller 
och diagram, bilaga 2 till 3, liksom resultat från tidigare års provtagningar. 

Provtagningar har utförts i provpunkt 16Y i oktober 2006, oktober 2007 och oktober 
2008. Analyserade parametrar framgår av tabell 1. Larmgränsema överskreds vid 

6 (10) 



187

Uppdragsnr: 10080848 

•• 
provtagningen i oktober 2008 för klorid, TOC och konduktivitet vilket föranledde 
utökad provtagning i ytterligare grundvattenrör enligt tabell 2. 

Samtliga provtagningar och analyser har utförts av Alcontrol. 

4 Resultat 
I det följande kommenteras resultaten av provtagningarna i respektive provtag
ningspunkt med avseende på Vejbydeponins eventuella inverkan på grundvatten
kvaliteten i dess omgivning. Det bör noteras att analysvärdena jämförs med Livs
medelsverkets normer och gränsvärden (SLV FS 2001 :30) för dricksvatten, Natur
vårdsverkets "Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Grundvatten", rapport 4915, 
1999 samt "Grundvattnets Kemi i Sverige", Rapport 4415, Naturvårdsverket, 1995. 

4.1 Ordinarie provtagning av 16 Y 

Provpunkt 16Y tillhör de gamla provtagningsrören i den inre ringen närmast depo
nin. Analys- och mätvärden från 2006-2008 (inklusive den utökade provtagningen i 
december 2008) har jämförts med tidigare provtagningar under perioden april 1994 
till september 2005. En sammanställning av resultaten finns i bilaga 2:1 till 2:6. Be
dömningen av deponins eventuella påverkan på grundvattnet kan ses i tabell 3. Re
sultaten visar att grundvattnet i 16Y är något påverkat av lakvatten från deponin. 

Tabell 3. Bedömning av påverkan ji·ån deponin i 16.Y. 
Y=ytligt grundvatten. 

Prov punkt Bedömning Kommentar 

16Y Någon påverkan från lokal Nivåerna på konduktivitet och TOC 
källa eller eventuellt en ligger på ungefär samma nivåer som 
påverkan från deponin. tidigare (fortfarande något förhöjda i 

jämförelse med de andra 
provpunktema). TOC och konduktivitet 
överskred larmgränsema i oktober 2008. 
Vid den uttökade provtagningen i 
december 2008 var halten TOC åter 
under larmgränsen medan 
konduktiviteten fortfarande var något 
över. Kloridhalten betecknas som 
relativt hög enligt NV förutom 2007 då 
halten betecknas som låg. Kloridhalten 
överskred larmgränsema i oktober 2008. 
Vid den utökade provtagningen i 
december 2008 var kloridhalten åter 
under larmgränsen. 

4.2 Utökad provtagning pga överskriden larmgräns 2008 

4.2.1 Gamla provtagningsrör (inre ringen) 

Analys- och mätvärden från 2006-2008 har jämförts med tidigare provtagningar 
under perioden april 1994 till september 2005. En sammanställning av resultaten 
finns i bilaga 2:1 till 2:6. Bedömningen av deponins eventuella påverkan på grund-
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vattnet kan ses i tabell 4. Resultaten visar att grundvattnet i punkt 18Y är något på
verkat av lakvatten från deponin. 

Tabell 4. Bedömning av påverkan från deponin i gamla observationsrör. 
Y=ytligt grundvatten, D=djupt grundvatten. 

Provpunkt Bedömning Kommentar 

16D Ingen påverkan från pH ligger på 9,0 vilket är det högsta 
deponin. uppmätta sedan·1998. Denna höjning 

avspeglas inte i några andra parametrar. 
Motsvarande pH eller högre har påvisats 
vid 2 tillfallen tidigare. Kloridhalten 
betecknas som måttlig enligt NV. 

17Y fugen påverkan från Kloridhalten betecknas som måttlig 
deponin. enligtNV. 

l7D fugen påverkan från Kloridbalten betecknas som måttlig 
deponin. enligtNV. 

18Y Eventuell påverkan från Tidigare tydligt påverkad från och till 
deponin. under perioder med avseende på klorid. 

Klorid, konduktivitet och TOC ligger för 
närvarande på en för provpunkten 
normal nivå_. Kloridhalten ligger precis 
över gränsen för relativt hög halt enligt 
NVs kriterier. 

l8D Ingen påverkan TOC-halten har ökat liksom pH och 
kloridhalten (måttligt) jämfört med 
provtagningen 2005. Värdena ligger 
dock inom tidigare uppmätta variationer. 

4.2.2 Nya provtagningsrör (yttre ringen) 

Analys- och mätvärden har jämförts med tidigare provtagningar från november 
1995 till oktober 2005. En sammanställning av resultaten finns i bilaga 4. Bedöm
ningen av deponins eventuella påverkan på grundvattnet kan ses i tabell 5. 

Tabell 5. Bedömning av påverkan från deponin i nya observationsrör. Y=ytligt 
grundvatten, D=djupt grundvatten. 

Provpunkt Bedömning Kommentar 

9501Y Ingen påverkan från deponin Konduktiviteten har ökat något. 
TOC har ökat från 1,6 2005 till 4,0 
2008 vilket ligger inom tidigare 
uppmätta variationer. pH har ökat 
något. Klorid har minskat. 
Kloridhalten betecknas som måttlig 
enligtNV. 
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Provpunkt Bedömning Kommentar 

9501D Ingen påverkan från deponin TOC har ökat från 1,0 2005 till 2,4 
2008 vilket ligger inom tidigare 
uppmätta variationer. pH har ökat 
något. Kloridhalten betecknas som 
måttlig enligt NY. 

9502Y Ingen påverkan från deponin TOC har ökat från <1,0 2005 till 2,3 
2008 vilket ligger inom tidigare 
uppmätta variationer. Övriga 
parametrar är relativt oförändrade. 
Kloridhalten betecknas som måttlig 
enligt NY. 

99020 Ingen påverkan från deponin TOC har ökat från 1,4 2005 till 5,0 
2008 vilket ligger inom tidigare 
uppmätta variationer. Övriga 
parametrar är relativt oförändrade. 
Kloridhalten betecknas som måttlig 
enligt NY. 

9503Y Ingen påverkan från deponin TOC har ökat från 1,2 2005 till 2,3 
2008 vilket ligger inom tidigare 
uppmätta variationer. Övriga 
parametrar är relativt oförändrade. 
Kloridhalten betecknas som måttlig 
enligt NY. 

9503D Ingen påverkan från deponin 2005 ökade pH till 11,3 från 9,8 i 
september 2004. 2008 har det sjunkit 
igen till 8,9. Konduktiviteten har 
ökat från 42,4 till 75,7 vilket är det 
högsta uppmätta värdet sedan 
mätningarna startades 1995. TOC 
har ökat från 1,4 2005 till 2, 1 2008 
vilket ligger inom tidigare uppmätta 
variationer. Klorid är oförändrat. 
Kloridhalten betecknas som måttlig 
enligt NY. 

9504Y Ingen påverkan från deponin TOC har ökat från 1,5 2005 till 2,8 
2008 vilket ligger inom tidigare 
uppmätta variationer. Kloridhalten 
betecknas som måttlig enligt NY. 

9504D Ingen påverkan från deponin pH-värdet har ökat från 9,0 till 11,0 
vilket är det högsta uppmätta värdet i 
denna punkt sedan mätningarna 
startades 1995. Kloridhalten har ökat 
något och TOC har ökat från 1,3 
2005 till 4,3 2008 vilket ligger inom 
tidigare uppmätta variationer. 
Kloridhalten betecknas som måttlig 
enligt NY. 

Uppdragsnr: 10080848 9 (10) 
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Resultaten visar att grundvattnet i den yttre ringen (ca 300 m utanför deponin) ej är 
påverkat av deponin. 

5 Slutsats 
Resultaten visar i likhet med tidigare provtagningar att grundvattnet i rör 16Y och 
I SY kan vara något påverkat av lakvatten från deponin. 

I övriga rör är halterna i nivå med tidigare provtagningar och ingen påverkan av de
ponin bedöms påvisas i dessa. 

Den utökade provtagningen visade inte på några stora förändringar i förhållande till 
tidigare provtagningar i dessa punkter. 

6 Fortsatt kontroll 
Provtagningen bör fortsätta enligt nuvarande omfattning. 
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Uppgifter om provpunkter 

Provplct Typ Tidpunkt Kommentar Ok Djup 
för rör/brunn 

installation möh m 

16Y Obs-rör 1993 Gamla rören 29,53 8,85 

16D Obs-rör 1993 Gamla rören 29 ,51 23,91 

17Y Obs-rör 1993 Gamla rören 28,15 8,89 

17D Obs-rör 1993 Gamla rören 28,31 22,9 

18Y Obs-rör 1993 Gamla rören 28,07 9,02 

18D Obs-rör 1993 Gamla rören 28,1 24,09 

9501Y Obs-rör 1995 Nya rören 29,98 7,83 

9501D Obs-rör 1995 Nya rören 29,87 
9502Y Obs-rör 1995 Nya rören 28,09 6,03 

9902D Obs-rör 1999 Nya rören 28,42 17,6 

9503Y Obs-rör 1995 Nya rören 25 2,87 

9503D Obs-rör 1995 Nya rören 25,13 3,1 

9504Y Obs-rör 1995 Nya rören 27,73 3,32 

9504D Obs-rör 1995 Nya rören 27,75 3,12 

Vejbydeponin 

An- vattenvta vattenvta vattenyta Vattenyta 
vändning 991004 000411 001102 010425 

möh mumy möh mumy möh mumy möh mumy 
0 23,95 5,06 24,15 4,86 23,52 5,42 
0 23,25 5,76 23,36 5,65 22,75 6,17 
0 24,36 3,40 24,59 3,16 23,90 3,85 
0 23,52 4,27 23,74 4,05 23,16 4,63 
0 25,42 2,06 25,75 1,73 24,52 2,96 
0 24,22 3,20 24,52 2,93 23,86 3,59 
0 22,92 6,40 23,01 6,31 21 ,98 6,82 
0 22,79 6,53 23,40 5,92 22,70 6,60 
0 22,43 5,14 22,53 5,04 22,07 5,44 
0 22,47 5,58 22,72 5,33 21 ,45 5,58 
0 22,59 1,82 22,76 1,62 22,49 1,89 
0 22,52 1,87 22,73 1,67 22,37 2,02 
0 25,89 1,27 26,05 1,08 25,58 1,55 
0 24,86 2,23 25,23 1,87 24,56 2,54 

0 = Observation 

Justerade mätdata (med antagandet att mätning i samband med vattenprovtagning har 
utförts genom att mäta avståndet från överkant rör till vattenytan i obs-röret och sedan 
gå in i tidigare mätdata för att få fram en grundvattennivå i meter över havet (möh)) 

2009-06-26 

Bilaga 1 

vattenyta IKörlängc 
011010 ovan 

möh mumy markyta 

23,19 5,82 0,52 
22,42 5,82 0,50 
23,55 5,33 0,40 
22,80 4,24 0,52 
24,20 4,68 0,59 
23,57 3,25 0,65 
21 ,62 5,75 0,66 
22,28 7,70 0,55 
21,80 5,29 0,52 
21,58 6,25 0,37 
22,21 2,80 0,62 
22,10 2,18 0,74 
25,44 5,03 0,60 
24,35 1,66 0,65 
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Vejbydeponin Bilaga 2:1 

Analysresultat från provtagning i "gamla" observationsrör 1994 tom december 2008 

Temperatur °C pH 

Datum Provpunkt Datum Provpunkt 
18Y I 180 17Y 170 16Y 160 18Y 180 17Y 170 16Y 160 

940428 9,1 9,2 8,6 9,9 9,8 10,4 940428 8,1 8,5 7,9 9,7 6,8 7,9 
940628 8,3 8,9 8,9 9,3 9,8 10,6 940628 8,4 8,7 7,8 9,2 7,0 7,6 
940829 8,7 8,9 8,7 8,9 9,8 10,0 940829 7,8 8,8 7,9 9,4 6,9 8,3 
941117 8,4 8,2 8,7 8,3 9,3 9,0 941117 8,1 9,0 7,9 9,5 6,9 7,8 
950427 7,2 7 ,8 8,0 8,2 9,1 9 ,3 950427 8,6 8,3 7,9 9,0 6,8 7,8 
950614 8,3 8,8 8,5 9,3 9,6 9,8 950614 8,5 8,0 7 ,8 8,5 6,9 7,6 
950831 9,2 8,7 9,6 9,6 10,2 10,3 950831 8,0 8,0 8, 1 9,2 7,0 7,9 
951109 9,2 7,5 9,2 8,8 10,0 9,5 951109 7,9 8,5 7,9 9,3 6,9 8,5 
960423 9,8 9,3 9,4 9,9 11,8 11,0 960423 8,1 8,4 7,8 8,9 6,9 7,9 
960618 7,2 8,7 8,8 10,5 10,2 10,5 960618 8,1 8,4 7,8 9,2 6,9 8,3 
960826 8,6 8,6 10, 1 8,8 10,0 9,6 960826 7,5 8, 1 7,8 8,6 6,9 7,9 
961126 9,0 8,5 9,0 8,9 9,4 9,10 961126 7,6 7,9 7,6 8,4 7,1 8,3 
970429 7,2 8,0 9,6 9,5 11,3 10,5 970429 8,4 8,8 7,9 9,6 7,2 9,0 
970908 9,5 9,7 9,3 9,5 11,0 10,8 970908 7 ,3 9,1 7,6 9,5 7,4 8,1 
971124 8,2 8,0 8,4 8,0 9,2 9,2 971124 7,1 8,4 7,4 8,8 7,7 9,1 
980422 6,9 8,2 8,7 9,1 11,5 11,0 980422 7,7 8,5 7,7 9,5 7,8 8,0 
980826 9,2 9,0 9,9 9,7 10,2 10,4 980826 7,2 8,3 8,1 9,5 7 ,6 7,9 
981124 6,9 7,6 8,3 7,5 9,0 9,0 981124 7,3 8,4 8,1 9,5 8,4 8,3 
990420 7,1 7,1 7,5 8,3 8,9 9,6 990420 7,3 8,3 8,2 8,6 8,4 8,3 
991005 9,6 8,9 8,7 8,9 9,4 8,9 991005 7,1 8,0 7,7 9,0 7,5 8,1 
000411 7,2 8,5 8,1 8,2 9,5 10 000411 8,3 8,5 8,0 8,8 6,9 8,7 
001102 9,7 9,2 9,3 8,9 10,3 9,8 001102 6,9 8,0 7,6 8,9 7,0 8,8 
010425 7,2 8 ,7 8,5 8,8 9,9 10,3 010425 7,3 7,9 7,8 8,6 7 ,0 8,4 
010613 - - - - 10,3 - 010613 - - - - 6,9 -
011010 10,7 8,7 9,2 8,8 11 ,7 10,8 011010 7,2 8,1 7,9 8,9 7,1 8,7 
020903 9,6 8,7 8,8 8,8 10,7 10,6 020903 7,3 8,0 7,9 8,9 7 , 1 8,6 
031009 9,3 8,9 9,2 9,0 10,6 10,5 031009 7,4 8,0 8 ,1 8,4 6,9 8,5 
040914 9,2 8,9 9,0 9,1 10,4 10,6 040914 7,1 7,8 8,1 8,3 7,2 8,1 
051006 9,4 9,2 9,4 9,7 10,7 11,1 051006 7,2 7,9 8,0 9,1 7,1 8,2 
061010 11,7 061010 7,3 
071012 10,4 071012 7,3 
081006 11 081006 7 
081208 8,4 8,7 9,6 9,1 9,5 9,1 081208 7,1 8,5 7,8 8,6 7,1 9,0 

2009-06-26 
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Vejbydeponin Bilaga 2:2 

Analysresultat från provtagning i "gamla" observationsrör 1994 tom december 2008 

Klorid mg/I Konduktivitet mS/m TOC mg/I 
Datum Provpunkt Datum Provpunkt Datum Provpunkt 

18Y 180 17Y 170 16Y 160 18Y 180 17Y 170 16Y 160 18Y 18D 17Y 170 16Y 160 
940428 150 33 36 26 220 28 940428 82,5 47,9 43,7 33,2 324 45,1 
940628 130 38 33 28 270 31 940628 73,5 47,7 44,3 37,1 340 43,6 
940829 130 36 31 26 150 28 940829 75,5 48,0 47,8 35,0 242 43,5 
941117 74 30 14 15 150 35 941117 67,0 48,2 45,4 36,0 257 42,1 
950427 43 27 32 27 290 28 950427 47,0 49,2 42,0 39,9 384 44,7 
950614 50 23 30 26 530 27 950614 47,0 47,3 40,3 40,9 370 43,0 
950831 57 26 28 27 140 27 950831 53,7 50 ,1 50,9 38,4 248 43,5 
951109 35 30 26 29 240 27 951109 41,0 47,7 46,9 36,6 348 41,6 951109 5,9 3,6 2,1 6,7 150 2,6 
960423 82 26 28 26 320 26 960423 67,5 46,4 44,9 38,2 452 43,2 960423 5,8 4,7 1,9 6,2 210 1,4 
960618 110 26 31 27 310 27 960618 75,8 50,7 43,5 38,7 433 44,1 960618 4,0 2,2 2,3 4,4 230 1,3 
960826 140 24 31 27 290 27 960826 90,4 52,2 41,0 44,8 432 45,5 960826 3,3 2,3 2,6 1,8 140 1, 1 
961126 130 27 28 28 19 27 961 126 93,0 51,8 42,9 43,0 316 41,5 961126 6,8 2,5 2,5 5,4 105 2,5 
970429 26 28 30 28 170 26 970429 31,5 34,4 38,9 35,4 333 29,0 970429 6,0 6,3 2,6 10 100 1,9 
970908 150 29 29 28 36 25 970908 88,0 31,9 37,7 34,5 122 34,3 970908 . 5,6 8,5 4,4 9,7 26 6,2 
971124 140 30 29 29 21 25 971124 87,7 36,1 38,1 37,9 70,6 26,7 971124 5,0 11 3,9 5,2 18 4,5 
980422 30 31 30 29 30 28 980422 46,8 43,1 40,3 35,0 79,4 39,1 980422 7,0 4,9 3,8 4,0 8,3 4,7 
980826 20 31 29 29 33 27 980826 54,4 45,9 37,0 32,8 91 , 1 36,2 980826 16* 2,8 3,7 3,9 7,8 1,8 
981124 29 26 26 30 30 24 981124 64,2 48,4 36,4 40,8 72,4 40,1 981124 21 1,9 2,9 1,8 5,2 3,0 
990420 26 22 27 29 21 25 990420 68,3 50,9 35,2 43,3 67,3 41,1 990420 55• 2,9 2,4 1,4 8,5 2,5 
991005 18 24 27 31 9 20 991005 54,8 50,8 39,6 35,5 76,2 41,2 991005 36 2,3 2,1 2,7 5,4 1,8 
000411 22 22 24 29 79 23 000411 66,7 56,3 35,0 42,5 230 41,9 000411 14 2,2 2,3 1,2 31 2,0 
001102 30 21 20 26 52 22 001102 54,3 49,1 42,9 42,9 164 35,0 001102 10 1,9 1,7 1,9 28 1,7 
010425 22 18 19 25 60 20 010425 44,8 51 ,2 38,6 43,7 211 42,3 010425 9,5 1,8 1,9 1,2 130 1,5 
010613 - - - - 80 - 010613 - - - - 224 - 010613 - - - - 35 -
011010 59 23 26 30 19 26 011010 56,8 56,2 41 ,6 44,5 114 40,2 011010 15 1,9 2,0 1,7 15 1,4 
020903 42 23 30 29 21 25 020903 55,1 50,8 39,5 45,6 93,8 42,5 020903 8,8 1,5 <1 ,0 1,4 9,3 1,3 
031009 55 25 25 31 94 26 031009 54,8 51,8 40,2 48,4 222 39,6 031009 8,0 <1,0 1, 1 <1,0 51 <1,0 
040914 16 22 22 31 24 25 040914 67,6 47,4 35,5 46,9 105 41,9 040914 31 1, 1 1, 1 <1 15 <1 
051006 55 23 26 33 32 26 051006 76 ,2 51,6 37,2 44,4 112 44,8 051006 28 1,2 1, 1 1,5 14 1,2 
061010 56 061010 172 061010 27 
071012 15 071012 79 071012 10 
081006 88 081006 237 081006 47 
081208 51 27 21 32 77 25 081208 73,3 50,9 38,6 45,8 228,0 39,0 081208 19 2,8 1,8 1,8 39 1,8 

• analyserat 2 ggr 
Not. pH och konduktivitet i 17Y och 170 troligen förväxlade på laboratoriet, korrigerat i tabellerna ovan. 
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Vejbydeponin Bilaga 2:4 
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Vejbydeponin Bilaga 2:5 
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Vejbydeponin Bilaga 3:1 

Analysresultat från provtagning 1995 tom december 2008 i "nya" observationsrör 

Provpkt TempC 

951130 960423 960618 960826 961126 970429 970908 971124 980422 980826 981124 990420 991005 000411 001102 010425 011010 020903 031009 040914 051006 081208 

9501Y 9,0 9,4 9,2 9,9 9,1 11,0 - - 10,0 10,2 7,7 7,9 9,8 8,0 9,2 9,2 10,8 9,6 9,8 9,7 10,1 9,9 

95010 9,2 9,4 9,6 9,2 9,3 9,3 10,0 8,4 9,4 9,7 8,0 8,2 8,6 7,8 9,2 9,1 10,5 9,7 9,3 9,4 9,8 8,7 

9502Y 9,0 9,8 9,1 9,7 8,9 8,9 9,7 8,8 8,4 12,8 6,4 9,5 10,4 10,0 12,6 9,0 10,7 10,7 10,7 9,9 10,2 10,0 

9502D 9,3 9,5 9,5 9,5 9,2 8,9 9,5 8,6 8,8 10,3 8,2 

9902D 8,4 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,2 9,6 9,3 9,6 9,4 

9503Y 9,0 9,2 8,6 9,7 8,4 7,8 9,7 8,9 8,1 9,9 9,4 7,8 9,7 8,7 9,7 8,6 9,0 8,9 10,4 10,1 9,7 9,5 

9503D 8,4 9,8 8,5 10,0 8,4 7,9 9,7 8,3 8,7 9,3 7,7 8,3 8,7 8,0 11,7 7,8 9,8 9,5 9,6 9,8 9,4 8,9 

9504Y 7,4 9,3 8,3 9,5 8,0 8,4 10,0 8,6 7,5 9,3 8,3 6,8 9,3 8,2 10,4 8,0 11,1 11,0 9,6 9,7 10,3 9,2 
95040 8,1 8,5 8,0 9,5 8,2 8,4 9,5 8,3 7,7 9,7 7,8 7,7 9,6 8,5 8,9 8,6 9,3 8,8 9,2 9,0 9,1 8,9 

Provpkt pH 

951130 960423 960618 960826 961126 970429 970908 971124 980422 980826 981124 990420 991005 000411 001102 010425 011010 020903 031009 040914 051006 081208 

9501Y 8,0 6,8 7,3 7,3 7,5 5,8 - - 7,5 7,6 7,9 7,8 7,2 7,3 7,4 7,1 7,5 7,0 7,5 7,3 7,1 7,4 

9501D 12,0 9,7 9,0 8,7 8,6 9,8 9,8 9,2 9,6 9,3 9,4 9,0 8,3 9,6 9,5 8,6 10,3 9,2 8,6 8,2 9,1 9,3 

9502Y 9,0 8,0 8,5 8,2 8,7 8,6 8,6 8,6 8,6 9,2 8,6 8,0 7,8 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 8,0 7,9 8,1 8,0 

9502D 11,5 9,5 9,6 9,6 8,4 10,4 10,2 9,9 10,4 9,5 10,7 

9902D 8,1 7,5 7,6 7,4 7,6 7,5 7,5 7,7 7,5 7,5 7,6 

9503Y 11,5 7,9 8,1 7,9 7,6 7,7 7,9 7,6 7,8 8,1 8,4 8,2 7,9 7,9 8,0 7,8 7,9 8,0 7,7 8,D 8,0 8,1 

9503D 8,9 8,1 8,6 7,6 8,2 9,3 8,8 9,1 8,7 8,7 8,9 8,4 8,6 10,5 10,6 10,9 10,8 11,3 10,0 9,8 11,3 8,9 

9504Y 12,0 9,5 9,1 8,5 8,7 9,9 8,5 7,5 8,2 8,5 8,5 8,4 8,2 8,4 8,0 8,3 8,3 8,5 8,2 8,1 8,5 8,2 

9504D 10,9 7,9 8,2 7,8 7,9 8,9 8,4 8,1 8,1 7,9 8,2 8,2 8,3 8,9 10,7 8,6 8,3 8,8 8,0 8,5 9,0 11,0 

2009-06-26 
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Vejbydeponin Bilaga 3:2 

Analysresultat från provtagning 1995 t o m december 2008 i "nya" observationsrör 

Provpkt Konduktivitet, mS/m 

951130 960423 960618 960826 961126 970429 970908 971124 980422 980826 981124 990420 991005 000411 001102 010425 011010 020903 031009 040914 051006 081208 

9501Y 34 53,0 52,4 52,8 45,9 57,6 - - 62,5 54,5 53 47,3 54,8 57,9 52,3 52,7 52,8 39,1 50,4 45,8 35,9 42,4 
9501D 233 32,6 41,3 42,2 52,6 30,0 28,6 29,8 28,2 29,8 32 25,9 38 23,8 22,4 39,7 25,7 38,2 41,4 39,6 38,3 32,8 
9502Y 83 96,3 81,4 89,2 60,0 75,0 76,6 72,6 79,9 69,6 88 105 94,8 92,2 68,7 87,5 90,6 88,4 96,6 85,8 89,0 86,5 
95020 131 38,6 33,7 30,7 31,4 21,4 18,4 20,5 22,5 25,2 25,5 

99020 77,3 100 87,8 87,2 90,2 93,6 85,9 84,4 82,9 88,0 86,9 
9503Y 157 54,2 53,4 54,3 52,7 51,5 52,9 50,2 51 50,1 52,7 55,6 54,8 56,1 53,1 55,4 55,3 53,5 52,8 49,4 50,9 48,6 
95030 41 39,0 38,6 36,1 35,8 25,4 30,3 23,8 35,2 33 35,9 38,6 33,3 33,7 34,7 51,3 31,2 42,6 38,9 35,7 42,4 75,7 
9504Y 263 33,7 39,8 40,7 39,1 24,0 40,3 40,5 44,3 35,6 38,9 40,5 41,8 33,9 40,5 35,4 41,1 37,2 39,8 37,3 38,4 39,5 
95040 84 48,2 48,9 49,6 47,1 38,2 43,1 42,1 50,6 47 48,1 50,6 45,5 50,1 48,3 50,3 50,3 49,1 50,8 47,5 48,2 42,0 

Provpkt Klorid, mgn 

951130 960423 960618 960826 961126 970429 970908 971124 980422 980826 981124 990420 991005 000411 001102 010425 011010 020903 031009 040914 051006 081208 

9501Y 32 40 40 39 29 42 - - 39 37 37 38 36 34 38 29 33 28 36 32 34 23 
95010 35 23 24 24 32 25 25 25 25 26 25 27 24 24 30 18 23 23 23 23 23 24 
9502Y 48 93 64 78 37 46 26 54 58 57 77 100 63 47 31 32 43 29 32 27 27 27 

95020 23 30 33 26 27 25 53 28 26 26 26 

9902D 45 58 37 30 26 33 29 31 27 25 24 

9503Y 32 29 30 29 28 24 28 26 23 26 26 26 24 22 19 19 25 22 22 20 20 21 

95030 27 23 24 25 24 24 23 25 25 25 23 37 22 24 22 19 24 23 24 23 25 25 

9504Y 31 26 25 26 26 26 26 27 29 28 26 45 26 25 20 20 26 24 25 24 24 24 

95040 24 21 22 22 22 21 21 21 25 24 22 23 22 22 24 18 23 23 25 24 25 28 

2009-06-26 
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Vejbydeponin Bilaga 3:3 

Analysresultat från provtagning 1995 tom december 2008 i "nya" observationsrör 

Provpkt TOC, mg/I 

951130 960423 960618 960826 961126 970429 970908 971124 980422 980826 981124 990420 991005 000411 001102 010425 011010 020903 031009 040914 051006 081208 

9501Y " 4,3 5,3 4,5 6,4 4,6 " " 3,8 4,3 5,2 4,2 2,4 2,5 1,5 2,6 2,7 2,1 2,6 2,3 1,6 4,0 

95010 " 1,0 1,4 <1 <1 5,7 3,5 5,0 3,3 2,1 2,6 4,7 1,3 3,9 1,2 1,1 <1,0 1,0 <1,0 <1 1,0 2,4 

9502Y " <1 1,6 <1 1,9 1,4 2,2 2,8 2,3 1,7 2,2 7,7 1,5 1,5 1,8 1,4 1,3 1,2 <1,0 <1 <1 2,3 

9502D " 2,9 4,3 4,9 4.4 7,3 4,3 8,1 3,2 3,8 3,4 

9902D 4,2 2,5 2,9 1,7 1,9 2,0 2,0 1,1 1,2 1,4 5,0 

9503Y " 1,4 1,3 1,3 1,8 1,7 2,5 2,8 3,9 1,9 1,8 1,6 1,9 1,9 12' 1,4 1,5 1,5 <1,0 1,2 1,2 2,3 

9503D " 2,5 3,5 4,3 4,4 5,7 4,0 4,6 3,3 2,5 1,7 2,6 4,9 3,5 2,3 2,6 2,2 1,7 1,1 1,2 1,4 2,1 

9504Y " 1,4 5,2 3,5 3,5 5,3 4,8 3,5 4,1 4,3 2,1 2,9 11,0 4,0 110- 2,9 5,1 1,7 1,2 1,2 1,5 2,8 
9504D " 2,8 2,3 2 2,4 3,2 5,6 7,1 3,0 3,4 2,8 3,4 4,5 2,1 6,5 1,6 1,7 1,6 <1,0 1,5 1,3 4,3 

• Provet analyserat 2 ggr 
•• Ej relevant pga innehåll av stor bottensats 

Provpkt COD, mgn 

951130 960423 960618 960826 961126 970429 970908 971124 980422 980826 981124 990420 991005 000411 001102 010425 011010 020903 031009 040914 051006 081208 

9501Y <30 46 180 90 38 <30 " " - " " " " " " " " " " " - -
95010 38 <30 <30 <30 <30 <30 " " " " " " " " " " " " " " - -
9502Y <30 <30 37 34 <30 <30 " " " " " " " " " " " " " - - -
9502D <30 <30 31 120 <30 <30 " " " " " " " - " - -
9902D " " - " " - -
9503Y <30 <30 35 <30 <30 <30 " " - " " - " " " " " - " - - -
9503D <30 <30 <30 <30 <30 <30 - " - - " - " " " " " " " " - -
9504Y 41 <30 66 <30 <30 <30 " " " " " " " " " " - " . " - -
9504D <30 36 <30 <30 <30 <30 " " " " " " " - " - - " " - - -

2009-06-26 
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Sammanställning av undersökningar vid Vejby deponi 

Sammanställning av utförda rapporter och undersökningar för Vejby deponi 

Rapporterat år 
1993 
1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 
2002 

2003 
2004 

2005 

2008 
2009 

WSP Environmental 

Rapport 
Utvärdering av provtagningar på Vejbytippen 1993 
Kontroll av Vejbydeponin 1994 samt handlingsprogram 1995 

inkl provtagning i privata brunnar 
Kontroll av Vejbydeponin april 1995 

inkl provtagning i privata brunnar 
Kontroll av Vejbydeponin juni 1995 

inkl provtagning i privata brunnar 
Kontroll av Vejbydeponin augusti 1995 

inkl provtagning i privata brunnar 
Kontroll av Vejbydeponin november 1995 

inkl provtagning i privata brunnar 
Kontroll av Vejbydeponin april 1996 
Kontroll av Vejbydeponin juni 1996 
Kontroll av Vejbydeponin augusti 1996 
Kontroll av Vejbydeponin november 1996 
Kontroll av Vejbydeponin april 1997 
Kontroll av Vejbydeponin september 1997 
Kontroll av Vejbydeponin november 1997 
Kontroll av Vejbydeponin april 1998 
Kontroll av Vejbydeponin augusti 1998 
Kontroll av Vejbydeponin november 1998 
Kontroll av Vejbydeponin april 1999 

Bilaga Borrning av nytt rör 9902D 
Kontroll av Vejbydeponin oktober 1999 
Kontroll av Vejbydeponin april 2000 
Kontroll av Vejbydeponin november 2000 
Utvärdering av kontrollprogram för Vejbydeponin november 2001 

Bilaga Utvärdering av inverkan från täckningen av deponin på grundvattnet 
Utvärdering av kontrollprogram för Vejbydeponin 2002 
Utvärdering av kontrollprogram för Vejbydeponin 2003 
Undersökning av gasbildning i Vejbydeponin 
Utvärdering av kontrollprogram för Vejbydeponin 2004 
PM, Provtagning av brunnsvatten Stora Hult 3:9 
Utvärdering av kontrollprogram för Vejbydeponin 2006-2008 

Bilaga 4:1 

FIi: Vejby_tabell_sammanställning_resultat _2009 
Flik: Historia 

Sida 1(7) 
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Sammanställning av undersökningar vid Vejby deponi 

pH 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

18Y 2 4 4 4 3 3 

18D 2 4 4 4 3 3 

17Y 2 4 4 4 3 3 

17D 2 4 4 4 3 3 
16Y 2 4 4 4 3 3 

16D 2 4 4 4 3 3 

9501Y 1 4 1 3 

9501D 1 4 3 3 

9502Y 1 4 3 3 

9502D 1 4 3 3 

9902D 
9503Y 1 4 3 3 

9503D 1 4 3 3 

9504Y 1 4 3 3 

9504D 1 4 3 3 

21 2 4 

22 2 4 
B5 2 4 3 1 

B8 2 4 3 

B14A 2 4 

8148 4 3 
B26 2 4 4 4 3 3 

8265:1 4 3 

Temp 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

18Y 2 4 4 4 3 3 

18D 2 4 4 4 3 3 

17Y 2 4 4 4 3 3 
17D 2 4 4 4 3 3 

16Y 2 4 4 4 3 3 
16D 2 4 4 4 3 3 

9501Y 1 4 1 3 
9501D 1 4 3 3 

9502Y 1 4 3 3 

9502D 1 4 3 3 

9902D 
9503Y 1 4 3 3 
9503D 1 4 3 3 

9504Y 1 4 3 3 
9504D 1 4 3 3 

21 2 4 
22 2 4 

B5 2 4 3 1 

B8 2 4 3 
814A 2 4 
B14B 4 3 

B26 2 4 4 4 3 

8265:1 4 2 

WSP Environmental 

1999 2000 2001 2002 

2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 3 1 
2 2 2 1 

2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 

2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 

2 2 2 1 

1999 2000 2001 2002 

2 2 2 1 

2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 3 1 
2 2 2 1 

2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 

2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 

2 2 2 1 
2 2 2 1 

2 2 2 1 

2003 2004 2005 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 

2003 2004 2005 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 

2006 

1 

2006 

1 

Bilaga4:2 

2007 2008 

1 
1 
1 
1 

1 2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

2007 2008 

1 
1 
1 
1 

1 2 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

FIi: Vejby_tabell_sammanställning_resultat _2009 
Flik: Historia 

Sida 2(7) 
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Sammanställning av undersökningar vid Vejby deponi 

TOC 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

18Y 4 3 3 

18D 4 3 3 

17Y 4 3 3 
17D 4 3 3 

16Y 4 3 3 
16D 4 3 3 

9501Y 4 1 3 
9501D 4 3 3 
9502Y 4 3 3 
9502D 4 3 3 
9902D 
9503Y 4 3 3 
9503D 4 3 3 
9504Y 4 3 3 

9504D 4 3 3 
B5 1 

B26 4 3 3 

COD 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

18Y 1 4 4 4 3 3 

18D 1 4 4 4 3 3 
17Y 1 4 4 4 3 3 

17D 1 4 4 4 3 3 
16Y 1 4 4 4 3 3 
16D 1 4 4 4 3 3 

9501Y 1 4 1 
95010 1 4 1 
9502Y 1 4 1 
9502D 1 4 1 
9902D 
9503Y 1 4 1 
9503D 1 4 1 
9504Y 1 4 1 
9504D 1 4 1 

21 1 4 
22 1 4 
B5 1 4 3 
B8 1 4 3 

814A 1 4 
B14B 4 3 
826 1 4 4 4 1 

8265:1 4 3 

WSP Environmental 

1999 2000 2001 2002 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 3 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 

2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 

2 2 2 1 

1999 2000 2001 2002 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 3 1 
2 2 2 1 

2003 2004 
1 1 

1 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 

2003 2004 
1 1 

1 
1 1 

1 1 

2005 2006 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

2005 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

Bilaga4:3 

2007 2008 
1 
1 
1 
1 

1 2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

FIi: Vejby_tabell_sammanställning_resultat _2009 
Flik: Historia 

Sida 3(7) 
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Sammanställning av undersökningar vid Vejby deponi 

Hg 1993 1994 1995 1996 
18Y 1 1 4 
180 1 1 4 
17Y 1 1 4 
170 1 1 4 
16Y 1 1 4 
160 1 1 4 

9501Y 1 3 
95010 1 3 
9502Y 1 3 
95020 1 3 
99020 
9503Y 1 3 
95030 1 3 
9504Y 1 3 
95040 1 3 

21 1 1 
22 1 1 
85 1 1 1 
88 1 1 1 

814A 1 2 
8148 1 1 
826 1 1 1 

8265:1 1 1 

er 1993 1994 1995 1996 
18Y 1 1 4 4 
180 1 1 4 4 
17Y 1 1 4 4 
170 1 1 4 4 
16Y 1 1 4 4 
160 1 1 4 4 

9501Y 1 4 
95010 1 4 
9502Y 1 4 
9502D 1 4 
99020 
9503Y 1 4 
95030 1 4 
9504Y 1 4 
95040 1 4 

21 1 1 
22 1 1 
B5 1 1 2 
88 1 1 1 

814A 1 2 
B14B 1 1 
B26 1 1 2 4 

9265:1 1 1 

WSP Environmental 

PC8 1993 
18Y 1 
180 1 
17Y 1 
170 1 
16Y 1 
160 1 

9501Y 
95010 
9502Y 
95020 
99020 
9503Y 
95030 
9504Y 
95040 

21 1 
22 1 
85 1 
88 1 

814A 1 
B148 
826 1 

8265:1 

1997 1998 1999 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 2 

1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 

1 1 

1994 1995 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 1 
1 1 

1 

2000 2001 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 

1996 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

2002 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

2003 

Bilaga 4:4 

Fil: Vejby_tabell_sammanställning_resultat _2oos 
Flik: Historia 

Sida 4(7) 
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Sammanställning av undersökningar vid Vejby deponi 

Kond. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

18Y 3 4 4 4 3 3 

18D 3 4 4 4 3 3 
17Y 3 4 4 4 3 3 
17D 3 4 4 4 3 3 
16Y 3 4 4 4 3 3 
16D 3 4 4 4 3 3 

9501Y 1 4 1 3 

9501D 1 4 3 3 

9502Y 1 4 3 3 
9502D 1 4 3 3 

9902D 
9503Y 1 4 3 3 
9503D 1 4 3 3 

9504Y 1 4 3 3 

9504D 1 4 3 3 

21 2 4 
22 2 4 
B5 2 4 3 1 
88 2 4 3 

B14A 4 
B14B 2 4 3 
826 2 4 4 4 3 3 

B265:1 4 3 

Klorid 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

18Y 3 4 4 4 3 3 

18D 3 4 4 4 3 3 
17Y 3 4 4 4 3 3 

17D 3 4 4 4 3 3 

16Y 3 4 4 4 3 3 

16D 3 4 4 4 3 3 

9501Y 1 4 1 3 

9501D 1 4 3 3 
9502Y 1 4 3 3 

9502D 1 4 3 3 

9902D 
9503Y 1 4 3 3 
9503D 1 4 3 3 

9504Y 1 4 3 3 

9504D 1 4 3 3 

21 2 4 
22 2 4 
85 2 4 3 1 
B8 2 4 3 

814A 4 
8148 2 4 3 
B26 2 4 4 4 3 3 

B265:1 4 3 

WSP Environmental 

1999 2000 2001 2002 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 3 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 

2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 

2 2 2 1 

1999 2000 2001 2002 

2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 3 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 

2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
2 2 2 1 

2 2 2 1 

2003 2004 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 

2003 2004 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 

2005 2006 2007 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

2005 2006 2007 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Bilaga 4:5 

2008 
1 
1 
1 
1 

1 2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

2008 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Fil: Vejby_tabell_sammanställning_resultat _2009 
Flik: Historia 

Sida 5(7) 
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Sammanställning av undersökningar vid Vejby deponi 

Pb 1993 1994 1995 1996 
18Y 1 1 4 4 
180 1 1 4 4 
17Y 1 1 4 4 
170 1 1 4 4 
16Y 1 1 4 4 
160 1 1 4 4 

9501Y 1 4 
95010 1 4 
9502Y 1 4 
95020 1 4 
99020 
9503Y 1 4 
95030 1 4 
9504Y 1 4 
95040 1 4 

21 1 1 
22 1 1 
85 1 1 2 
88 1 1 1 

B14A 1 2 
8148 1 1 
826 1 1 2 4 

8265:1 1 1 

Cd 1993 1994 1995 1996 
18Y 1 1 4 
180 1 1 4 
17Y 1 1 4 
170 1 1 4 
16Y 1 1 4 3 
160 1 1 4 

9501Y 1 4 
95010 1 4 
9502Y 1 4 
95020 1 4 
99020 
9503Y 1 4 
95030 1 4 
9504Y 1 4 
95040 1 4 

21 1 1 
22 1 1 
85 1 1 1 
88 1 1 1 

814A 1 2 
8148 1 1 
B26 1 1 1 

8265:1 1 1 1 

WSP Environmental 

1997 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

3 

1997 1998 

1 

1999 2000 2001 2002 

2 1 

2003 2004 2005 

Bilaga 4:6 

Fil: Vejby_tabell_sammanställning_resultat _2009 
Flik: Historia 

Sida 6(7) 
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Sammanställning av undersökningar vid Vejby deponi 

Fenol 1993 1994 1995 1996 

18Y 1 1 3 
180 1 1 3 
17Y 1 1 3 
170 1 1 3 
16Y 1 1 3 
160 1 1 3 

9501Y 4 
95010 1 4 
9502Y 4 
95020 4 
9503Y 4 
95030 4 
95D4Y 4 
95040 4 

21 1 
22 1 
85 1 1 
88 1 1 

814A 1 1 
814B 1 1 
B26 1 1 3 4 

B265:1 1 

N (N-tot, N03-N, NH4-N) 1999 2000 
18Y 1 1 
18D 
17Y 1 1 
170 
16Y 1 1 
160 

WSP Environmental 

1997 1998 1999 2000 

1 1 1 1 

2001 2002 

1 1 

2003 

1 

Bi1aga4:7 

Fil: Vejby_tabell_sammanställning_resultat _2009 
Flik: Historia 

Sida 7(J) 
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1. Sammanfattning 
Denna rapport redovisas provtagningar av grundvatten enligt kontrollprogram 2012-
2015 vid Vejby f d deponi. År 2012 - 2014 utfördes normalprovtagning och vintern 
2015 utfördes utökad provtagning. Dessutom utfördes renblåsning av obsrören i au
gusti 2013. 

Liksom tidigare år visar provtagningarna den senaste treårsperioden en trolig påver
kan från deponin i ytligt grundvatten i närområdet till deponin. Påverkan utgörs av 
förhöjda värden av kondulctivitet, klorid och TOC. En tendens till ökande kondukti
vitet och klorid.halt, tillsammans med minskande TOC-halter, ses i rör sydväst om 
deponin (18Y). 

Provtagningarna i de djupa rören visar i allt väsentligt värden inom tidigare upp
mätta variationer. Det djupare grundvattnet bedöms vara opåverkat av deponin. 

Den enskilda brunnen 26B, uppvisar inga avvikande värdenjämfört med tidigare års 
provtagningar. Denna bedöms fortsatt inte vara påverkad av deponin. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att deponins påverkan på grundvattnet ned
ströms är liten-måttlig och begränsad till det ytliga grundvattnet i deponins närom
råde. 

Det rekommenderas att en diskussion om kontrollprogrammets fortvarighet hålls på 
kommande redovisningsmöte. 

2. Bakgrund 
Vejby deponeringsanläggning påbörjades 1977. Deponeringsanläggningen har an
vänts för deponering av schaktmassor, byggnads-, trädgårds- och parkavfall. Idag 
äger PEAB deponin som avslutades 1995. På den återställda deponin (övertäckning 
1995-1996) sker idag omlastning av bushållsavfall från Båstads kommun för vidare 
transport till NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg [ref l]. 

De naturliga jordlagren vid deponin utgörs enligt SGU:s jordartskarta (serie Ae 
3CNV) av isälvs avlagring bestående av grus. Kring isälvsavlagringen återfinns lerig 
morän. Enligt borrprotokoll påträffas ett övre måttligt genomsläppligt jordlager följt 
av tätare jordlager (lera, morän) . Sandlager, i allmänhet några meter mäktiga finns 
på olika nivåer bl a kring drygt 20 mu my och ca 40 mu my. Bergrunden består av 
gnejs, gränsen till Ängelholmsslättens sedimentära bergarter (sandsten) går knappt 1 
km sydöst om deponin. Djup till berg är ca 70 m. 

Inga ytvattendrag förekommer nedströms deponin, havet (Skäldervilcen) är närmaste 
ytvatten och ligger ca 1,6 km väster om deponin. Ett antal brunnar för vattenförsörj-

. ning, bevattning mm ligger i området. 

Provtagning vid Vejbydeponin har skett under en lång följd av år från det att depo
nin togs i drift i slutet av 1970-talet. Fr.o.m. 1993 har provtagning utförts enligt ett 
kontrollprogram ursprungligen upprättat av dåvarande Kjessler & Mallllerstråle AB 
( daterat 1993-11-26). Kontrollprogrammet har därefter reviderats ett antal gånger i 
samråd med Miljö- och bälsoskyddskontoret i Ängelholm. Senast reviderades kon
trollprogrammet 2009-12-17. Revideringen bestod i framtagande av larmnivåer, för 
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enldare bedömning av trender och avvikelse från tidigare uppmätta resultat, samt att 
ytterligare en provtagningspunkt lades till (I 8Y). 

Resultaten från provtagningarna har sedan 1993 utvärderats fortlöpande och resulta
tet från utvärderingarna har dokumenterats i rapporter, den första daterad 1993-12-
17. 

Från och med 2006 kontrolleras och kommenteras analysresultat från den normala 
provtagningen årligen av WSP. Redovisning görs med e-post alternativt kortfattad 
PM till SITA och Ängelholms kommun. 

Vart 3:e år sammanställs en rapport innefattande de senaste 3 årens provtagningar. 
Redovisning sker också vid möte (SITA, WSP, Ängelholms kommun), där eventu
ella revideringar eller dylikt dislmteras. 

3. Kontrollprogram 

3.1 Kontrollpunkter 

Kring deponin har grundvattemör installerats på ett flertal ställe, se vidare bilaga l. 
I varje punkt har det installerats två rör, ett ytligt som sitter i de övre jordlagren (Y) 
och ett djupare som sitter i frilctionsmaterial under tätare jordlager (D). De djupa 
rören är mellan 20-25 m qjupa. 

Kontrollprovtagningen omfattar normalt två kontrollpunkter, observationsrören 16Y 
och 18Y, se vidare bilaga 1. I obsrören kontrolleras påverkan från deponin. De är 
placerade nordväst respelctive sydväst om deponin, d v s nedströms med avseende 
på grundvattnets strömningsriktning. 

Kontrollprovtagning görs en gång om året, i september. Om förhöjda halter kontra 
larmnivåer (se kapitel 0) påvisas vid den normala provtagningen utförs en utökad 
provtagning innefattande rören 16Y, 16D, 17Y, 17D, 18Y, 18D, 26B, 9501Y, 
9501D, 9502Y, 9503Y, 9503D, 9504D. Tidigare år har även 9504Y och 9902D 
provtagits, men dessa är nu borta. 

Vid provtagning hösten 2014 konstaterades förhöjda halter kontra larmnivåer i rör 
18Y m a p konduktivitet, klorid och pH, varför utökad provtagning utfördes i febru
ari 2015. Det konstarades då att rör 9502Y försvunnit samt att det hade varit åver
kan på rör 9504D, 9501 Y. De två sistnämnda gick dock fortfarande att provta. 

5 (10) 
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3.2 Provtagningsprogram 

I tabell I och 2 nedan redovisas provtagnings- och analysprogrammet för den årliga 
normalprovtagningen respektive den utökade provtagningen som utförs om larmni
våer överskrids. 

Provtagningen utförs av Alcontrol. 

Tabell 1. Ärlig normalprovtagning. 

Parameter 

Grundvattennivå (fält) 

Temperatur (fält) 

pH (fält) 

Konduktivitet (fält) 

Klorid 

TOG 

16Y, 18Y 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Fältobservationer tas avseende grumlighet, färg, lukt och dylikt. 

Om förhöjda halter kontra larmnivåer (se avsnitt 3.3) påvisas vid den normala prov
tagningen utförs en utökad provtagning, enligt tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Utökad provtagning. Y=ytligt rör, D=djupt rör. 

Parameter 16Y, 16D, 17Y, 17D, 18Y, 18D, 26B, 9501Y, 9501D, 9503Y, 
9503D, 9504D 

Grundvattennivå (fält) X 

Temperatur (fält) X 

pH (fält) X 

Konduktivitet (fält) X 

Klorid X 

TOG X 

Fältobservationer tas avseende grumlighet, färg, lukt och dylikt. 
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3.3 Larmnivåer och jämförvärden 

Larmnivåer togs fram år 2009 för provpunktema 16Y och 18Y med avseende på 
parametrarna konduktivitet, klorid, TOC och pH. Larmnivåema baseras på statistik 
från analyser utrcirda på höstprovtagningar under åren 1998-2005. 

Tabell 3. Larmnivåer for obsrör J 6Y och I BY. 
Parameter 16Y 18Y 

90:e percentil 90:e percentil 

Konduktivitet (fält) (mS/m) 224 68 

Klorid (mg/I) 80 55 

TOC (mg/I) 48 36 

pH (fält) 8,2 7,4 

pH (fält) 10:e percentil 6,9 7, 1 

pH (fält) Medel 7,3 7,3 

År 2013 publicerade SGU nya bedömningsgrunder för gmndvatten (SGU-rapport 
2013:01) [ref2]. Dessa jämförvärden, tillsammans med lannnivåer enligt ovan och 
tidigare data, har använts för tolkning av den senaste 3-årsperiodens mätningar. 

4. Resultat och utvärdering 
I bilaga 2 redovisas diagram av resultat från den senaste 3-årsperiodens provtag
ningar tillsammans med tidigare provtagningar fr om år 1994. I bilaga 3 redovisas 
analysprotokoll från provtagningarna 2012-2015. 

4.1 Grundvattennivåer 

Grundvattennivåerna under den senaste 3-års perioden har varierat inom tidigare 
uppmätta värden. Grundvattnets strömningsriktning är liksom tidigare år västlig, i 
riktning mot havet. 

4.2 Temperatur 

Inget anmärkningsvärda värden ses avseende temperatur den senaste 3-årsperioden 
utan mätningar ligger inom tidigare uppmätta värden. 

4.3 pH 

4.3.1 Ytliga rör 

I rör 18Y ses en sjunkande trend från år 2011 till 2014, men vid provtagning vintern 
2015 är det åter ngt högre pH. Värdena ligger kring 7,0. Lägsta värde under peri
oden är 6,9 (hösten 2014). 
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I rör 16Y ses en stigande trend från år 2012 till år 2014, vintern 2015 är det åter nå
got lägre pH. Lägsta pH under perioden är 7,0 (hösten 2012). 

I 9501 Y ses också en något sjunkande trend. I övriga ytliga rör är pH relativt stabilt. 

Värden 6,5 - 7,5 ldassas som "måttligt pH" och värden 7,8-8,5 ldassas som "högt 
pH" enligt SGU:s bedömningsgrunder [ref2]. Samtliga ytliga rör uppvisar pH som 
klassas som måttligt eller högt. 

4.3.2 Djupa rör 

Generellt påvisas relativt höga pH i de djupa rören, vilket är positivt m a p förore
ningsspridning. Värdena ligger mellan 7, 7 - 9,6, vilket av SGU klassas som högt 
respektive mycket högt. Uppmätta värden ligger inom tidigare variationer och inga 
tydliga trender kan ses. 

4.4 Konduktivitet och Klorid 

4.4.1 Ytliga rör 

För rör 16Y och 18Y ses samma mönster i konduktivitet de senaste åren, stigande 
från år 2011-2013 därefter lägre värde 2014 och åter högre 2015. Rör 16Y uppvisar 
större amplitud än 18Y. Högsta värde för 16Y är 262 mS/m och för rör 18Y 76 
mS/m. 

Övriga ytliga rör visar låga värden, hing 50 mS/m, liksom tidigare år. 

Enligt SGU:s bedömningsgrunder [ref l] klassas värdena som mycket höga i rör 
l 6Y och höga, på gränsen till måttligt höga, i rör l 8Y. I övriga ytliga rör är värdena 
måttliga/relativt höga. 

Kloridhalten i l 6Y uppvisar samma mönster som konduktiviteten enligt ovan med 
högsta halten (90 mg/1) år 2015. Lilcnande halter påvisades också 2003 och 2008. I 
18Y stiger kloridhalten från 2011 till 2015, med undantag av år 2013. Halten år 
2015 är 78 mg/1, något högre än tidigare halter under 00-talet. 

Övriga ytliga rör visar lägre värden, <55 mg/1) . 

Halterna klassas enligt SGU:s bedömningsgrunder [ref2] som relativt höga i 16Y 
och l 8Y och måttliga i övriga rör. 

4.4.2 Djupa rör 

Konduktiviteten år 2015 i rör i undre magasin ligger mellan 33 och 55 mS/rn, mot
svarande måttliga-relativt höga enligt [ ref 2]. Kloridhaltema ligger mellan 24 och 31 
mg/I, motsvarande måttlig halt enligt [ref 2]. 

Värdena ligger inom tidigare uppmätta halter och ingen stigande trend kan ses. 
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217

Uppdragsnr: 10080848 

Daterad: 2015-09-14 

Reviderad: 

Handläggare: Li Stenberg 

Vejby Deponi 

Redovisning av kontrollprogram 1,WSP 

4.5 TOG 

4.5.1 Ytliga rör 

I Rör 16Y och 18Y är halter liksom tidigare år något förhöjda. I rör 18Y ses en 
minskande trend. I övriga ytliga rör är halterna låga. 

Inga direktajämförvärden för TOC finns enligt SGU:s bedömningsgrunder [ref2], 
dock anges att TOC kan räknas om till DOC, för vilket det finns jämförvärden. Om
räkning sker genom att TOC-halt multipliceras med 0,85 för att erhålla COD-halt. 

Enlig denna omräkning klassas halten år 2015 i rör l 6Y som mycket hög och halten 
i l 8Y som hög. Halterna i övriga ytliga rör klassas som låga respektive måttliga. 

4.5.2 Djupa rör 

I rören i undre magasin klassas TOC-haltema ( omvandlat till DOC) som låga med 
undantag av rör 9504D. Här ligger TOC-halt på 8,6 motsvarande DOC-halt på 7,3 
vilket klassas som hög halt. Rör 9504D har tidigare uppvisat TOC-halter i samma 
storleksordning. 

5. Sammanfattande kommentarer och förslag till 
fortsatt kontroll 

Liksom tidigare år visar provtagningarna den senaste treårsperioden en trolig påver
kan från deponin i ytligt grundvatten. Påverkan ses framförallt i obsrör 16Y men 
även i obsrör 18Y. Påverkan utgörs av förhöjda värden av konduktivitet, klorid och 
TOC. Enlydiga trender är svåra att se. I 18Y ses dock en tendens till ökande kon
duk:tivitet och kloridhalt, samtidigt ses en tendens till minskande TOC-halt. I rör 
l 7Y, ca 100 m väster om deponin, samt i övriga ytliga rör, bedöms ingen påverkan 
påvisas. pH-värdena är fortsatt relativt höga (>6,9) vilket är positivt m a p förore
ningsspridning. 

Provtagningarna i de djupa rören visar i allt väsentligt värden inom tidigare upp
mätta variationer. I rör 9504D påvisas en förhöjd TOC-halt, vilket det även har 
gj011s vid ett antal tidigare provtagningstillfällen. pH-värdena klassas som höga eller 
mycket höga. Det djupare grundvattnet bedöms vara opåverkat av deponin. 

Den enskilda brunnen 26B, uppvisar inga avvilcande värdenjämfört med tidigare års 
provtagningar. Denna bedöms fortsatt inte vara påverkad av deponin. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att deponins påverkan på grundvattnet ned
ströms är liten-måttlig och begränsad till det ytliga grundvattnet i deponins närom
råde. 

Det rekommenderas att en diskussion om kontrollprogrammets fortvarighet hålls på 
kommande redovisningsmöte. 
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C,}.1 Alcontml Lnboratories 

ALcontrol AB 
Box Hll!3, 581 1() IJn~Or,lno • fr,I: ();3.2r, 49 00 · ;cy; OJ $.12 1/ 28 
OHG N~ !>tit, !>2 0916 SWREL8eNS SÄ•e: Lll!XÖPl~G 

WSP 
Suzanne Näckdahl 

Laholmsvägen 10 
302 48 HALMSTAD 

A'l,W!f 

l)»ip~~(, 
!'·· .............. . 
~: ' . .•· 

.' (Ahi~(\ijn)ntf. : , 
: Pri.:iVPlill!\ ::: 
J>xr)~t:)> :· :: 

"-,'ll r. n,1,, 
"'W!.!J~ 
'.i '-!J ~ 
-,,<:DIT~~ 

1006 
1S011EC 1702~ 

RAPPORT s11111 1 m 
utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issuad by an Acmatlitud Lahoratory 

Kopia 

Uppd111gsglvare 

Vejby transport & rniljö 
ALL: Inge Ebbesson 

Kongsgårdsleden 
262 71 ÅNGELHOLM 

k1r;,Vro m~s-i\l:'dJct ;;.,,-bo·,X.r.OOinc.d tft:l.m·~:1.t.M.rc.•,\• - :J. V,ld ,YJrcrv~~·~ivc,'r ~!:Ct-!tct/1d<;,T ta.~t ,.,.,,;rr;;s;i.,·~.,/l?fe..11 y':f /1~~ oi~lf r:i_Vi:,Q'ft1rW•;,nrio1~1·1 
M.-1ro~cvmitro fr':< Jl!!i.'ffh"°'OirafA)'f( llh'r1f>hb;.-.2i''N':n M':l).'/,~r k,:,ri R<f;-J.futi t,,.\, ,\Vi1)(M'li1:<iir lifrw r.1tr;lvru. 

Linköping 2012-09-29 

KrisUna Hallqvisl 
Granskningsansvarlg 

K.fJ,f}ljT :.iWl:1.J !NI 

A11y•iliufl,i~ komr~·JO, Miljrl<cmom venen 
WSP, 611vm11i' Nitckrl.::nl 
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... 
"' ~ 
" u 
n .. 
'! 
'" " 
"' .., ,, 

C/; Alcontrol Laboratories 

ALwntrol AB 
U:Jx 1oa~. 681 ~c Llrkonlng, Tel. 013.i5 4g oo · ,.,_, 013-17. 17 ?8 
ORG.NR 658152-Cij\6 STYRclS:1{5 5Ä7E: Lll>KÖPlfJa 

WSP 
Suzanne Näckdahl 

Laholrnsvägen 10 
302 48 HALMSTAD 

Avser 

,,;'11 E D,1('_ 

:,. \.!J w lJ () w 2 
~ .;: 
1' ,t' l) l"T '< 

1006 
l~/IEC 11025 

RAPPORT Sida 1 m 
utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Aooraditad Laboratmy 

Uppdragsgivure. 

Vejby transport & miljö 
All: Inge Ebbesson 

Kungsgårdsleden 
262 71 ÄNGELHOLM 

Anprv6f'l mfro~~o9lhsr '1· bY6'<ns".I mf..0 1;,:<..rnir.r,.e/t.'til'Jf A - l~ lfi'l'1 lnttW'1».~i'11&.,'sli;> .v:Nrr!ll( ~ tm( w~tos.:jJ.cd.rcti!o "rid /1,ZJtcrr cli~., .tt:JP.-c;r.;t,JN1hr;t11'r'ir1J~tr. 
Mi<.1Jffl~>f~tr:r1 frir- ~~mcf1a1r.s* 1mh(l.!;1't,1,\;~\-..!! ~l!lfl"~ .\-w1 ~h~\\;j ,t,[y) .~tt,.~rfer -e:,l'!IW b92;.t"M. 

Linköping 2012-09-27 

Kristina Haliqvist 
Gransknings ansvarig 
------------------------ -

l(op/<1 .~inds (/Il 
Ållft~!h~rn~ !<o,umun, W~ljclkor,1ore1 •tsUan 
WSP, !l11,n1mo Ni,ckdthl 
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, Alcontl'ol Laboratories 
•7 

Alcontrol AB 
BOX 1 OU~. 5p,•, 1 0 l1•1k1j:<rr9 • I Cl! 01 .l -2~ 49 no • ~r,,: ()·,3 12 17 28 
OR(;,NH 656152-0111 S 8TYli!LStN6 $Ä It" I INKl°>Pir~A 

WSP 
Su:r:anne Näckdahl 

Lahofmsvllgen 10 
302 48 HALMSTAD 

Linköping 2013-10-15 

Krls1lna Hallqvlst 
G ranskn ingsansvatiy 

RAPPORT Sida 1 l1l 

uttärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issuod by ,m AccrcdiLod Lal>oriuorv 

Kopia 
.. R·.:::·.:,:.:,::· ... ,N. --: ,;.:iii3···li.;;·1'·1,·'o·-- .. ·:· :·.--.·: ·;· .=:1 
1 .. ~pp~rt . .. 'i·'..=!~ .. ~+:·: :":::··:·:·-::-::-=::: 

Up11dr111JNgf,/am 

Vejby transport & mllJö 
.AH: Inge Ebbesson 

Kungsgårdsleden 
262 71 ÅNGELHOLM 

f(npla ."-v,,1.< till 

miljt~L .. 11u1@&! 11u~lh(.lh1J~t! 

\'ISt'1 s~z;l'mr. t,nrud.itil 
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ALcontrol Laboratories 

Alcontrol AB 
3,, 1 oNi . ue1 1 u LJnk•lp ,,u • -a, u1 J-n ,rn ou ,.,, 1; 13.n 11 ,8 
(;RG.N~ &561E l -U\'IE öTYiW .SENö SÄTE: _n;K<irn, a 

WSP 
S1Jzanne Näckdal1I 

Laliolrnsväyeri 10 
302 48 HALMSTAD 

Avser 

. . ..... 

Äiirno~öir.ig · ........... . . v~Jav r: rPP .iav 

': -:l ~ L' ,1 ( 

~· \!J ~ ,., 
,., U( /. 
·t -- ...... 
+,.Dn~:S-

100~ 
l~Oi lH'. 17025 

RAPPORT Sidil I (1) 

utfärdad av ackredil.erat laboratorium 
nEPORT issued by an Accrcdilod Lalmr;,tnry 

K opi8 __ .. .... . _ . .. .. ·----,-,-,-,-,....,..~ 

/Rapport' Nr=ta3i1/i:1• ... 
U;iplirwys11iwm, 

Vejby 1.ransport & miljö 
Att: Inge Ebbesson 

Kungsgl'trdsleden 
262 71 ÅNGELHOLM 

.... . ·.: :::: . : . :.:· .. 

. '.... . . . .. . ... . . . . . . . . ... ....... . . . -· ..... . . 
. . . . . i: ;~wt.t\;: '. : ! : : ... . . . .. . .. . ... . . .... .. ... . . . .... . . 

; : · . :.:.·.· .. ·.::: .: 

. .. .... .. . . . . . . .. ... . . . . 
:1~r.~!ii,~r1t1~:: ~1!':.:P~Q~~~-~f11: :P.~~~~'!~i?.1!!~1:: ~ -· · .. . . . . . . .. ... . . . . . ... . . 

. . . ... . . . . . 

P.f~~l~~1)iliMdiltui;i::: ·: : >:. < . > ::°?.ai:i-1·0'.os . . . . . . . . . . :A1ikbiriiitdiifoi1i· :- ·. : 
. . . . . . . . 

·:?O HHo,tJa 
/>(o~iai:ini~iisti~pifoiii ::- . -: : . : : ·:· .: :,_:_ öiji;:ö\:: : . . ... · · · · -Ai1~~rn);it;ii-i i!1)iit<r: . ... : :: : :?~~o ... :ar:tt1:s:~~itti~_rii~!iV : ::::::-:i~\{{( .:·:::: :1:~!!1Pet~i1Jhi.id :arikoii,s1.: : :::<: ;:::ec: 

: P,öve1{r1i-å,k:,iii,a : . : ; -· · 

1 ProytltlJ!ira: ·:: : : · · · .... · · · ... , :_::~_: •. 1._j._J_nroil~~K: : 
1 ~~ .. ~q~st:~'PP.sin ::: . ... .... .. . . .... . I 
. _ Kciriäuldivrtof, fältn1iitrii_rig 7!5:9 iri:Siiri · ·. 

· 1J1Jti1ys.;iJ:w!tat .. ·· 
... . ... ....... .. 

· ll-1el~d6e~ii:5_knln.( 
i ss,triJ lso 1ifaö,i f: 2:o.oo ,· 
j S~:E_N) 1ff4·J ... . ·.: ... 

Linköping 2013-10-15 

Kristina Hal/qvist 
Grans k11ings<111svariy 

K.loritj; C! · 
roc 

. . . . .. ... .• ' . . .. . . . .. .. ... .. ... .. . .. . . .... . 
' , .•. . ... 

· ···.: .· .. · .. ·.· .· .. : ·:·.· .· . . :· .. ,· · :·:· : :·: ::. :. ·: : . . ... . .. .. ... . . 

{Jl!s_U_!ti.!, 
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KuJ.\'·!:l:riml:.1'iii 

·: • . 1 ·1.:r :·.:·. · 
--: .. . ,:U.> 

n1i1jo\o 1.or lP)e,l!lelf 1cl•r,.~ 3 

Wf::.:; ~1;;, ,·111111: ~Jl!å <1 : :it-, I 

. :Frl./J'fi( . 

. ... : ;(ng!.1 
. . . rn1311 . 
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~ \ . AL<:ontrol Lnboratories 
\ fl/. 

Alcontrol AB 
Box 1083, 581 10 Linköping . Tel: 013-25 49 oo . Fax: 013-12 17 28 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Deponi 

Anläggning 
Provplats 
övrigt 

VEJBY TIPP 16V 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provtagningstldpunkt 
Temperatur vid provtagning 
Grundvattennivå 
Provets märkning 
Provtagare 
pH enligt uppgift 
Konduktivltet, filltrnätning 

Analysresultat 
Metodbeteckning 

SS.fN ISO 10304-1 :2009 
SS..fN 1484-1 

2014-10-10 
1425 
11.3 "C 
23.30 m 

Alconrol/LGK 
7.2 
132 mS/m 

Analys/Undersökning av 

Klorid, Cl 
TOC 

:,'' E D ,l ( '. 

.~ ~ 
-,: '·, 

<r,.!) 1-r \'-"" 
1006 

150/IEC 17025 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

Kopia 

j Rapport Nr 14336633 

Uppdragsgivare 

Peab Transport & MiLlö 
c/o SIT A Sverige AB 

Ji-Tegatan 15 
265 38 ÅSTORP 

Grundvatten 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 
Temperatur vid ankomst 

Resultat 

42 
19 

Mtitusäkerhet 

:1: 6.3 
:t 2.9 

2014-10-10 
2310 
z·c 

Enhet 

mg/I 
mg/I 

Angiven matasäke1hel ar beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat v;ira under metodens kvantineringsgräns {sk mätvärdesspär). 
Mlitosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erMJlas frtJn laboratoriet efter begäran. 

Linköping 2014-10-19 

Britt Karlsson 
Granskningsansvarig 

Kopia sänds till 

esbjorn.tagesson@wspgroup.se 

lars-goran.karlsson@alcontrol.se 

miUokontor@engelhoJm.se 

WSP, suzanne Näckdahl 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
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,W,;. ALcontrol Laboratorie~ 
\ rt.- . 
Alcontrol AB 
Box 1083, 581 10 Linköping . Tel: 013.25 49 oo . Fax: 013-12 17 28 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Deponi 

Anläggning 
Provplats 
övrigt 

VEJBY TIPP 18V 

Information om provet och provt.agningen 

Provtagningsdatum 
Provtagnings tidpunkt 
Temperatur vid provtagning 
Grundvattennivå 
Provets märkning 
Provtagare 
pH enligt uppgift 
Konduktivltet, fältmätnlng 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS-EN ISO 10304-1 :2009 
SS-EN 1484-1 

2014-10-10 
1350 
9 .6 ·c 
23.73 m 

Alconrol/LGK 
6.9 
71.4 mS/m 

Analys/Undersökning av 

Klorid, Cl 
TOC 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

1006 
ISO/IEC 17025 

Kopia 

I Rapport Nr 14336634 

Uppdragsgivare 

Peab Transport & MiLJö 
c/o SIT A Sverige AB 

Ji-Tegatan 15 
265 38 ÅSTORP 

Grundvatten 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 
Temperatur vid ankomst 

Resu/lat 

72 
11 

Mätoslikerhet 

"'11 
ah 1,7 

2014-10-10 
2310 
2·c 

Enhet 

mg/I 
mg/I 

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den 1Jr stor (över ca 50%} kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgrans (sk mätvårdcssprk). 
Mätosäkcrheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas trim laboratoriet efter begäran. 

Linköping 2014-10-20 

Britt Karlsson 
Granskningsansvarig 

Kopia sänds till 

miliokontor@engelholm.se 

esbjorn.tagesson@wspgroup.se 
lars-goran.karlsson@a Jcontrol. se 
WSP, Suzanne Näckdahl 

Denna rapport får endast återges i sin helhet. om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godk~nt annat. 
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11\ . ALcontro l Lrlboratories \ r!! .. 
Alcontrol AB 
Box 1083, 581 10 Linköping . Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 20 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Deponi 

Anläggning 
Provplats 
övrigt 

VEJBV TIPP Grundvatten 
se nedan 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provtagnings tidpunkt 
Temperatur vid provtagning 
Grundvattennivå 
Provets märkning 
Provtagare 
pH enligt uppgift 
Konduktlvltet, fält.mätning 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS-1:N ISO 10304 -1:2009 
SS.fN 1484 utg 1 

2015-02-27 
1250 
9.0 °C 
23.53 m 
16V 
ALcontrol/LGK 
7.1 
262 mS/m 

Analys/Undersökning av 

Klorid, Cl 
TOC 

!/ ' E 0 ,I( '. 
:.·-

';. .~ 
1'r n 1 ·,,,,~ 

1006 
ISO/IEC 17025 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accred ited Laboratory 

Kopia 

I Rapport Nr 15021762 

Uppdragsgivare 

Peab Transport & MiUö 
c/o SIT A Sverige AB 

Ji-Tegatan 15 
265 38 ÅSTORP 

Grundvatten 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 
Temperatur vid ankomst 

Resultat 

90 
56 

Mätosiikerhel 

:r. 14 

d-8,4 

2015-02-27 
2330 
2°c 

Enhet 

mg/I 
mg/I 

A119iven mätosäkcrhet ät beräknad med täcknfngsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobfologiska analyser kan erhällas frAn /aboraton·et efter beg5ran. 

Linköping 2015-03-09 

Britt Karlsson 
Granskningsansvarig 

Kopia sänds till 

miliokontor@engelllolm.se 

esbjorn.tagesson@wspgroup.se 
lars-goran.karlsson@alcontrol.se 

WSP, Suzanne Näckdahl 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
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(i't/ AL<:ontrol Laboratories 

Alcontrol AB 
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013,25 49 00 . Fax: 013-12 17 28 
ORG .NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Deponi 

Anläggning 
Prnvplats 
övrigt 

VEJBY TIPP Grundvatten 
se nedan 

Information om provet och provtagningen 

Provtagnirigsdatum 
Provtagningslldpunkt 
Temperawr vld provtagning 
Grundvattennivå 
Provets märkning 
Prov tagare 
pH enligt uppgift 
Konduktivltet, fältmiltning 

Anafysres1.1/tat 
Metodbeteckning 

SS.fN ISO 10304-1 :2009 
SS-EN 1484 utg 1 

2015--02 -18 
1430 
7.7 °C 
22.67 m 
160 
ALcontrol/LGK 
8.3 
43.8 mS/m 

Analys/Undersökning av 

Klorid, Cl 
TOC 

,._,~, E c' ,I r~ 

'~ t:-..,,, ...... 

1'1,, !l i ·j\\~ 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

1006 
150/IEC 17025 

Kopia 

!Rapport Nr 15021755 

Uppdragsgivare 

Peab Transport & MiUö 
c/o SITA Sverige AB 

Ji-Tegatan 15 
265 38 ASTORP 

Grundvatten 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 
Temperatur vid ankomst 

ReSLJ!tat 

25 
1.2 

MätosHkerhet 

:::3 .8 
d: 0.20 

2015-02-19 
0830 
1 ·c 

Enhet 

mg/I 
mgll 

Angiven mätosäkerhel är beräknad med tacknin9sfaktnr k = 2. Matosäkerheten för ackrP.dlterade mikrobiologiska analyser kan erM/las frJn laboratoriet ener begäran. 

Linköping 2015-03-04 

Britt Karlsson 
Granskningsansvarig 

Kopia sänds till 

miUokontor@engelholm.se 

esbjorn.tagesson@wspgroup.se 

fars-garan.karlsson@alcontrol.se 

WSP, Suzanne Näckdahl 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
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0:J. . ALcontrol Lnborntori !.'ls 

Alcontrol AB 
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28 
ORG.NR 556152-{)916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Deponi 

Anläggning 
Provplats 
övrigt 

VEJBY TIPP Grundvatten 
se nedan 

Information om provet och provt11gningen 

Provtagningsdatum 
Provtagningstldpunkt 
Temperatur vid provtagning 
Grundvattennivå 
Provets märkning 
Provtagare 
pH enligt uppgift 
Konduktivltet, fllltml!tnlng 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS.fN ISO 10304-1:2009 
SS-EN 1484 utg 1 

2015.02-18 
1510 
9 .1 °C 
23.90 m 
17V 
Alcontrol/LGK 
7.9 
41.5 mS/m 

Analys/UnderSökning av 

Klorid, Cl 
TOC 

::,"'°· E [' ,1('. 

1006 
ISO/IEC 17025 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

Kopia 

jRapport Nr 15021756 

Uppdragsgivare 

Peab Transport & MiLJö 
c/o SIT A Sverige AB 

Ji-Tegatan 15 
265 38 ÅSTORP 

Grundvatten 

Ankomstdatum 
AnkomsttJdpunkt 
Temperatur vid ankomst 

Resultat 

15 
1.4 

Ml!tosäkerhet 

±2.3 
,!, 0 .21 

2015.02-19 
0830 
7°C 

Enhet 

mg/I 
mg/I 

Angiven mätosäkerhet år beräknad med tlicknir19sfaktor k = 2. Matosäkerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan ethtJl/as från Jaboratoril!t efter begäran. 

Linköping 2015-03-02 

Britt Karlsson 
Granskningsansvarig 

Kopia sänds till 

miUokontor@engelholm.se 

esbjorn. tagesson@wspgroup.se 

Jars-goran.karlsson@alcontrol. se 
WSP, Suzanne Näckdahl 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 



232

Q). ALcontrol Laboratorie~ 

ALcontroJ AB 
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 . Fax: 013-12 17 28 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Deponi 

Anläggning 
Provplats 
övrigt 

VEJBY Tf PP Grundvatten 
se nedan 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provtagnlngstldpunkt 
Temperal.J.Jr vid provtagning 
Grundvattennivå 
Provets märkning 
Provtagare 
pH enligt uppgift 
Konduktivltet, fl.lltmi!tning 

Anafysresuf tat 
Metodbeteckning 

SS-EN ISO 10304-1:2009 
SS-tN 1484 utg 1 

2015-02-18 
1535 
8.7 °C 
23.09 m 
170 
ALcontrol/LGK 
8.1 
55.0 mS/m 

Analys/Undersökning av 

Klorid, Cl 
TOC 

;.·. ' ~ 
·~ !c 
' /', ~· 
1'1:!) 1·,\'. 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

1006 
ISO/IEC 17025 

J<opia 

!Rapport Nr 15021757 

Uppdragsgivare 

Peab Transport & MiUö 
c/o SIT A Sverige AB 

Ji-Tegatan 15 
265 38 ASTORP 

Grundvatten 

Ankomstdatum 
Ankom!'lltidpunkt 
Temperatur vid ankomst 

Resultat 

31 
1,0 

Mätoslikerhet 

:t:4.S 
±0.20 

2015.02-19 
0830 
1°c 

Enhet 

mg/I 
mg/I 

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätos~kerhecen för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erMJlas fr~n laboratoriet efter begäran. 

Linköping 2015-03-04 

Britt Karlsson 
Granskningsansvarig 

Kopia sänds till 
miUokontor@engelholm.se 

esbjorn.tagesson@wspgroup.se 

Jars-goran.karlsson@alcontrol.se 

WSP, Suzanne Näckdah/ 

Denna rapport får endast återges i sin helhet. om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
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0 \ ALc:ontrol Laborr1torie~ 
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Alcontrol AB 
Box 1083, 501 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 20 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Deponi 

Anläggning 
Prnvplats 
övrigt 

VEJBY TIPP Grundvatten 
se nedan 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provtagnings tidpunkt 
Temperatur vid provtagning 
Grundvattennivå 
Provets märkning 
Provtagare 
pH enligt uppgift 
Konduktivltet, fältmätnlng 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS-EN ISO 10304 -1 :2009 
SS.fN 1484 utg 1 

2015-02-27 
1315 
a.2 ·c 
24.82 m 
1BY 
ALcontrol/LGK 
7.2 
75.6 mS/m 

Analys/Undersökning av 

Klorid, Cl 
TOC 

.. . .. 
0 ~ 
-(, ..... 
1'tn 1·r\'-~ 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

1006 
ISO/IEC 17025 

Kopia 

I Rapport Nr 15021763 

Uppdragsgivare 

Peab Transport & Miijö 
c/o SIT A Sverige AB 

Ji-Tegatan 15 
265 38 ÅSTORP 

Grundvatten 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 
Temperatur vid ankomst 

Resultat 

78 
9.3 

Mätosäkerhet 

;- 12 

:t.1,4 

2015.02-27 
2330 
2·c 

Enhet 

mg/I 
mg/I 

Angiven m.Hosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosakerheten f{Jr ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhAllas (rAn laboratoriet efler begäran. 

Linköping 2015-03-19 

Mats Lindgren 
Laboratoriechef 

Kopia sänds till 

miUokontor@engelholm.se 

esbjorn. tagesson@wspgroup.se 

larsiJoran.karlsson@alcontroJ.se 
WSP. suzanne Näckdahl 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
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Il·,. Al(ontrol Laboratorh.'!~ \ ni. 
Alcontrol AB 
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013~5 49 00 · Fax: 013-12 17 20 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Deponi 

Anläggning 
Provplats 
övrigt 

VEJBY TIPP Grundvatten 
se nedan 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provtagnings tidpunkt 
Temperatur vld provtagning 
Grundvattennivå · · 
Provets märkning 
Prov tagare 
pH enligt uppgift 
Konduktlvltet, fältmätnlng 

Anafysresultat 
Melodbeleckning 

SS-EN ISO 10304-1 :2009 
SS-EN 1484 utg 1 

2015..02-18 
1635 
8.5 °C 
23.93 m 
180 
ALcontrol/LGK 
7.7 
52.6 mS/m 

Analys/Undersökning av 

Klorid, Cl 
TOC 

:.·. 
t) '' 
'( , ;. 

1'1_, n n\\ 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

1006 
ISO/IEC 17025 

Kopia 

I Rapport Nr 150217 59 

Uppdragsgivare 

Peab Transport & Miijö 
c/o SIT A Sverige AB 

Ji-Tegatan 15 
265 38 ÅSTORP 

Grundvatten 

Ankomstdatum 
Ankomsllidpunkt 
Temperatur vid ankomst 

Resultat 

25 
1.4 

MtJlosiikerhet 

:,: 3.8 
:l:0,21 

2015.02-19 
0830 
1 ·c 

Enhet 

mg/I 
mg/I 

Angiven mätosäkerhel är beräknad med täcknin9sfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhillfas frbn /aboratorir.t efter beg5ran. 

Linköping 2015-03-02 

Britt Karlsson 
Granskningsansvarig 

Kopia sänds till 

miUakantar@engelholm.se 

esbjorn.tagesson@wspgroup.se 
lars-garan.karlssan@alcantral.se 

WSP, Suzanne Näckdahl 

Denna rapport rar endast äterges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 



235

Alcontrol AB 
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 . Fax: 013-12 17 28 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Deponi 

Anläggning 
Provplats 
övrigt 

VEJBY TIPP Grundvalten 
se nedan 

Information om provet och provuigningen 

Provtagningsdatum 
Provtagningstldpunkt 
Temperatur vid provtagning 
Grundvattennivå 
Provets märkning 
Provtagare 
pH enligt uppgift 
Konduktlvltet, f1iilmätnlng 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS-EN ISO 10304-1:2009 
SS-fN 1484 utg 1 

201 5-02 -2.7 
1235 
1.0 ·c 
22.32 m 
26B 
ALcontrol/LGK 
7.2 
40.4 mS/m 

Analys/Undersökning av 

Klorid, Cl 
TOC 

:~'' E i:>·,l ( •. 

Q. }. 
1'f'!) 1·,\\" 

1006 
ISO/IEC 17025 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

Kopia 

j Rapport Nr 15021761 

Uppdragsgivare 

Peab Transport & MiUö 
c/o SIT A Sverige AB 

Ji -Tegatan 15 
265 38 ÅSTORP 

Grundvatten 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 
Temperatur vid ankomst 

Resultat 

23 
11 

M/JtosakerheL 

:.<::3.5 
± 1 ,7 

2015.02-27 
2330 
2·c 

Enhet 

mg/I 
mg/I 

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckr1ingsfaktor k = 2. Mätosäkerlleten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erMllas frän faboratnriet efler bcg5ran. 

Linköping 2015-03-19 

Mats Lindgren 
Laboratoriechef 

Kopia sands till 

miijokontor@engelholm.se 

esbjorn.tagesson@wspgroup.se 

lars-goran.karlsson@alcontrol.se 

WSP, Suzanne Näckdahl 

Denna rapport [år endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
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/1 ·.. ALcontrol Laborntories 
\ f\, .' 

Alcontrol AB 
Box 1083, 581 10 Linköping . Tel: 013-,25 49 00 . Fax: 013-12 17 28 
ORG.NR 556152 -091 6 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Deponi 

Anläggning 
Provplats 
övrigt 

VEJBY TIPP Grundvatten 
se nedan 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
ProvtagnlngsUdpunkt 
Temperawr vid provtagnin9 
GrundvatLennlvå 
Provets märkning 
Prov tagare 
pH enligt uppgift 
Konduktlvltel, fältmätnlng 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS-EN ISO 10304-1 :2009 
SS-EN 1484 utg 1 

2015.01-22 
1235 
9.3 •c 
21.74 m 
9501V 
Alcontrol/LGK 
6.9 
53.8 mS/m 

Analys/Undersökning av 

Klorid, Cl 
TOC 

:·. :.:: 
() ~ 

·/. ~-· 
1'1_,!) ;-r \'. 

RAPPORT Sida 1 {1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

1006 
ISO/IEC 17025 

Kopia 

I Rapport Nr 15021754 

Uppdragsgivare 

Peab Transport & MiLJö 
c/o SIT A Sverige AB 

Ji -Tegatan 15 
265 38 ASTORP 

Grundvatten 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 
Temperatur vid ankomst 

Resultat 

31 
3.2 

MiJtosäkerhet 

± 4.6 
.t 0.48 

2015-01-22 
2340 
2°C 

Enhet 

mg/I 
mg/I 

Angiven mätos#kerhet lir beräknad med tAckningsf.Jktor k = 2. Mätasäke1heten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhällas frAn laboratoriet ener begäran. 

Linköping 2015-02-05 

Britt Karlsson 
Granskningsansvarig 

Kopia sänds till 

miliokontor@engelholm.se 

esbjorn.tagesson@wspgroup.se 

lars-goran.karlsson@alcontrol.se 

WSP, Suzanne Näckdahl 

Denna rapport får endast återges i sin helhet. om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 



237

·o··,' AL<:ontrol L<lbOriJtories 
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Alcontrol AB 
Box 1083, 501 10 Linköping . Tel: 013"'25 49 oo . Fax: 013-1 2 17 28 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Deponi 

Anläggning 
Provplats 
övrigt 

VEJBY TIPP Grundvatten 
se nedan 

Information om provet och provt11gningen 

Provtagningsdatum 
Provlagningslldpunkt 
Temperatur vld provtagning 
Grundvattennivå 
Provets märkning 
Prov tagare 
pH enligt uppgift 
Konduktlvltet, fältmätning 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS-EN ISO 10304-1:2009 
SS-EN 1484 utg 1 

2015.02-27 
1200 
8.8 °C 
22.58 tn 
95010 
Alcontrol/LGK 
8.9 
33,1 mS/m 

Analys/Undersökning av 

Klorid, Cl 
TOC 

:,"' E c, ,I('. 

.~ ' t_: 
-r, ~· 
1'tn 1·,\'-

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

1006 
ISO/IEC 17025 

Kopia 

I Rapport Nr 15021760 

Uppdragsgivare 

Peab Transport & Mitiö 
c/o SIT A Sverige AB 

Ji-Tegatan 15 
265 38 ÅSTORP 

Grundvatten 

Ankomstdatum 
AnkomstUdpunkt 
Temperatur vid ankomst 

Resultat 

24 
<1 

Mätosäkerhet 

,:3.6 
.J:0.20 

2015.02-27 
2330 
2°C 

Enhet 

mg/I 
mg/I 

Angiven mlltosäkethet är berAknad med täcknin9sfaktor k = 2. MAtosllkerheten för nckrediterade mikrobiologiska analyser kan erhällas (r/Jn laboratoriet efter begäran. 

Linköping 2015-03-19 

Mats Lindgren 
Laboratoriechef 

Kopia sänds till 

miljokontor@engelholm.se 

esbjorn.tagesson@wspgraup.se 

lars.goran.karlsson@alcontrol.se 

WSP, Suzanne Näckdahl 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
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/1 · ... ALcontrol L<'lboratories 
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Alcontrol AB 
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 0 13~5 49 00 . Fax: 013-12 17 28 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Deponi 

Anläggning 
Provplats 
övrigt 

VEJBY TIPP Grundvatten 
se nedan 

Information om provet och provtagningen 

ProvtagningsdaLum 
Provtagnings tidpunkt 
Temperatur vid provtagning 
Grundvattennivå 
Provets märkning 
Provtagare 
pH enligt uppgift 
Konduktlvltet, fältmätnlng 

Analysresultat 
Metodbeteckning 

SS-EN ISO 10304-1 :2009 
SS.fN 1484 utg 1 

2015.02-27 
1045 
9 .2 ·c 
22.69 m 
9503Y 
ALcontrol/LGK 
7.9 
42.5 mS/m 

Analys/Undersökning av 

Klorid, Cl 
TOC 

:·. ~ 

n :.c 
·f · ·~ 
1'f'!1 i ' i'V·~ 

1006 
JSO/IEC 17025 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

Kopia 

!Rapport Nr 15021758 

Uppdragsgivare 

Peab Transport & MiUö 
c/o SIT A Sverige AB 

Ji-Tegatan 15 
265 38 ÅSTORP 

Grundvatten 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 
Temperatur vid ankomst 

Resultat 

21 
1.3 

Mätosiikerhet 

:r. 3.2 
± 0.7.0 

2015.02-27 
2330 
2 · c 

Enhet 

mg/I 
mg/I 

A ngiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. MätoslJkerheten för ackrediterade mikrobiolo9fska analyser kan erhA/las frAn laboratoriet efter begäran. 

Linköping 2015-03-19 

Mats Lindgren 
Laboratoriechef 

Kopia sänds till 

miLJokontor@engelholm.se 
esbjorn. tagesson@wspgroup.se 

larSi]Ofan.karlsson@alcontrol.se 
WSP, Suzanne Näckdahl 

Denna rapport Får endast äterges i sin helhet. om inte utfärdande labora torium i Förväg skriftligen godkänt annat. 
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l'I · .. AL<:ontrol Laborr:1tories 
\ f">. 
Alcontrol AB 
Box 1083, 581 10 Linköping . Tel: 013-25 49 00 . Fax: 013-1217 28 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Deponi 

Anläggning 
Provplats 
övrigt 

VEJBY TIPP Grundvatten 
se nedan 

lnformauon om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provtagnings lid punkt 
Temperawr vid provtagning 
Grundvattennivå 
Provets märkning 
Provtagare 
pH enligt uppgift 
Konduktivltet, fllltmätning 

Analysrest1/tat 

Metodbeteckning 

SS-fN ISO 10304-1:2009 
SS..fN 1484 utg 1 

2015-01-22 
1050 
8.3 °C 
24.65 m 
95040 
ALcontrol/LGK 
9.$ 
48 .5 mstm 

Analys/Undersökning av 

Klorid. Cl 
TOC 

:/ ' E 0 ,1( '. 

.~ ~ -,~ ..... 
1'1: !) 1 ·r\'-~ 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

1006 
150/IEC 17025 

Kopia 

/ Rapport Nr 150217 53 

Uppdragsgivare 

Peab Transport & Miijö 
c/o SIT A Sverige AB 

Ji-Tegatan 15 
265 38 ÅSTORP 

Grundvatten 

Ankomstdatum 
Ankomsllidpunkt 
Temperatur vid ankomst 

Resultat 

27 
8.6 

MtJto~'äkerhet 

:1;4.1 
.t 1,3 

2015-01-22 
2340 
2 ° C 

Enhet 

mg/I 
mg/I 

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhAIJas frän laboratoriet efler begäran. 

Linköping 2015-02-05 

Britt Karl sson 
Granskningsansvarig 

Kopia sänds till 

miUokontor@engelholm.se 

esbjorn.tagesson@wspgroup.se 
lars-goran.karlsson@alcontrol.se 
WSP, Suzanne Näckdahl 

Denna rapport får endast återges i sin helhet. om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
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Fastighetsägare Västra Ljungby o Lilla Hult VAB 2017-11-08 

Efternamn Förnamn Fastighet Adress Postnr Postort telefon Mobil E-Post 

Bjärtun Christian Ljungby 10:29 Hövelvägen 1 26971 Förslöv 0431-448105 0706-556347 christian@bjartun .se 

Bjärtun Magnus Ljungby 10:28 V Ljungbyvägen 200 269 72 Förslöv 0431-450149 0705-610595 magnus.bjartun@bjarenet.com 

Bratt Olof Ljungby 10:13 V Ljungbyvägen 123 269 72 Förslöv 031-820042 olof.bratt@gmail.com 

Hammar Joakim Ljungby 8:5 V Ljungbyvägen 159 269 72 Förslöv 0701-661488 jlhammar@gmail.com 

Hansson Jan-Erik Ljungby 10:7 V Ljungbyvägen 105 269 72 Förs löv 0431-45 07 18 0705-984532 josefinagarden@telia .com 

Hansson Tobias Ljungby 9:1 V Ljungbyvägen 164 269 72 Förslöv 0702-204380 tobias. hansson .80@outlook.com 

lvarsson Ted Ljungby 10:24 V Ljungbyvägen 196 26972 Förs löv 0708-198398 ted@bjarenet.com 

Jansson Anders Ljungby 10:23 V Ljungbyvägen 192 269 72 Förslöv 0431-14510 0705-782015 andersjansson 77@msn.com 

Jansson Karin Ljungby 11:17 V Ljungbyvägen 190 269 72 Förslöv 0431-451261 " 

Johansson Håkan Ljungby 10:27 V Ljungbyvägen 131 269 72 Förs löv 0733-841325 hakansmail@telia.com 

Johansson Kenneth Ljungby 10:25 V Ljungbyvägen 133 269 72 Förslöv 0705-536872 kenneth.0431@telia .com 

Johansson Laila Ljungby 10:19 Norrevångsvägen 39 269 72 Förslöv kerstin.0431@telia .com 

Ramsden Maria o Ljungby 10:8 V Ljungbyvägen 87 269 72 Förs löv 0708-388243 sven.montan@skane.se 

George 

Nilsson Mats Info 0705-651864 info@lillahults.se 

Rolfsson Paul Ljungby 6:9 Lillahultsvägen 118 269 71 Förslöv 0707-270169 lillaro@bjarenet.com 

Åkesson Andreas Ljungby 17:1 Ranarpsvägen 488 269 71 Förs löv 0736-007502 andreas@bee1:1send .se 

Åsman Mats Ljungby 9:2 V Ljungbyvägen 146 269 72 Förs löv mats@matsaman.se 
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Från: "Montan Sven" <Sven.Montan@skane.se> 
Skickat: Thu, 5 Jul 2018 08:24:21 +0100 
Till: "Länsstyrelsen Skåne" <skane@lansstyrelsen.se> 
Ämne: VA-frågor V Ljungby o Lilla Hult 
Bilagor: Bilaga 1- Yttrande från NSVA 2017-08-15.pdf, Bilaga 2.170906 Kommunansökan 
Västra Ljungby och Lilla Hult.docx, Bilaga 3 - Svar från Båstads kommun 2017-11-09.pdf, Bilaga 4-
kompletterande skrivelse Båstads kommun 2017-11-16.pdf, Bilaga 5 - Skatteverket ideell förening.pdf, 
Bilaga 6. Dikningsföretag V-ljungby.pdf, Bilaga? rapport Vejby deponi.pdf, Bilaga 8 Kartor över tänkt 
dragning av vatten- och avloppsledningar.pdf, Bilaga 9 Protokoll från uppföljning av 
deponeringsstation.pdf, Bilaga 10 Medlemsförteckning 180605 Västra Ljungby o Lilla Hult VAB.pdf 

Till 
Länsstyrelsen Skåne 
Miljö och klimat 
Att/ Lena Blomqvist, miijötillsynsenheten 
Södergatan 5 
205 15 Malmö 

Västra Ljungby och Lilla Hult Vatten, Avlopp och Bredbands-förening (organisationsnummer 802507-5162) i 
Båstad kommun har under 2016 och 2017 gjort omfattande mark- och tekniska undersökningar med hjälp av externa 
konsulter av hur vatten och avloppsfrågor skulle kunna få en bestående lösning, där tillgången till tjänligt vatten är 
prioriterat. 

NSV A, som undersökt de tekniska förutsättningarna för en vatten- och avloppsutbyggnad enligt föreningens förslag, 
har i mail daterad 2017-08-15 gett godkännande till en utbyggnad för berörda fastigheter under vissa fömtsättningar 
som framgår av bilaga I. 

Föreningen ansökte hos Båstad kommun om utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppssystem för Västra 
Ljungby och Lilla Hult 2017-09-06 (bilaga 2) 

Båstad kommun har i mail daterat 2017-11-09 (bilaga 3) meddelat att det inte kan anses vara ekonomiskt och 
miljömässigt försvarbart för VA-kollektivet att bygga ut ledningar till Västra Ljungby och Lilla Hult. 

Föreningen lämnade 2017-11-16, som svar till kommunen, ett kompletterande mail (bilaga 4) och begärde 
kommentarer till ytterligare vatten- och miljöargument för en utbyggnad. 

V AB-föreningen träffade 2017-12-21 representanter för NSV A och Båstad kommun och framförde på nytt en 
ansökan om VA-utbyggnad med hänvisning till tidigare skrivelser, men beskedet från Båstad kommun 2017-11-09 
har inte ändrats. 

Argument för en VA-utbyggnad för fastigheter i Västra Ljungby och Lilla Hult: 
Kommunal utbyggnad bör prioriteras enligt§ 6 i lagen om allmänna vattentjänster för att skydda miijön. 
För att få garanterad tillgång till vatten av god kvalitet 
Gynnsamma markförhållande finns i området med möjlighet till självfall för spillvatten. 
Anslutningspunkt finns i närområdet, som enligt NSV A kan klara den ökade belastningen på det kommunala 

VA-nätet. 
NSVA har under vissa förutsättningar godkänt utbyggnad av VA för ett 20-tal fastigheter. 
Risk kan finnas för kontaminering av grundvatten från Vejbytippen (se bilaga 7, karta sid 5 och slutsatser sid 10), 

som drivs av Ängelholms kommun och från närliggande avfallstipp som användes fram till 1960-talet. 
Risk kan uppkomma för kontaminering från enskilda avlopp av dricksvattenbrunnar vid de tätt liggande 

fastigheterna i V Ljungby och Lilla Hults bykärnor. 
Risk för miljöbelastning på Skälderviken från områdets spillvatten som via täckdiken dränerar markområdet och 



242

rinner ut genom Stora Hults strands natuJTeservat. 
Som alternativ till kommunal avloppshantering önskar vi undersöka möjligheten av ett våtmarksprojekt för 

uppsamling av spillvatten. 

Förutom ovan nämnda bilagor 1-4 bifogas bilagorna 5-9. 

Vi anhåller häimed om 
-att Länsstyrelsen utvärderar Båstad kommuns ställningstagande att inte prioritera en utbyggnad av vatten och 

avlopp till fastigheter i Västra Ljungby och Lilla Hults byar, 
- att i samverkan med Länsstyrelsen få råd om och diskutera alternativa lösningar av vatten och avloppsfrågorna för 
berörda fastigheter. 

Västra Ljungby och Lilla Hult 2018-06-30 

Sven Montan, ordförande 

Christian Bjäiiun, ledamot 

Bilagor: 

Tina Hansson, sekreterare 

Ted Ivarsson, ledamot 

Bilaga I/ Yttrande från NSVA 2017-08-15 
Bilaga 2/ Kommunansökan Västra Ljungby 2018-09-06 
Bilaga 3/ Svar från Båstad kommun 2017-11-09 

Tobias Hansson, kassör, 

Bilaga 4/ Kompletterande skrivelse till Båstad kommun daterad 2017-11-16 
Bilaga 5/ Kopia av beslut om ideell förening 
Bilaga 6/ Dikningsföretag Västra Ljungby 
Bilaga 7/Rapport Vejby Deponi 
Bilaga 8/ Kartor över tänkt dragning av vatten- och avloppsledningar 
Bilaga 9/ Protokoll från uppföljning av deponeringsstation 
Bilaga 10/ Medlemmar V Ljungby och Lilla Hult VAB förening 
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Datum: 2018-11-06 

Diarienr NSVA: BÅ 18/00080 

Handläggare: Sara Borglin 

K ~ öOO<t5'2-/ 
1__0\ "Q- - 5oo 

Yttrande ang. ansökan om anslutning till kommunalt VA, Västra 
Ljungby och Lilla Hult 

Bakgrund 
I slutet av 2016 gjorde NSVA tillsammans med representanter för Teknik & Service, Planavdelning och 
Miljöavdelningen en översyn av strategin och tidplanen för utbyggnad av kommunalt VA på lands
bygden. Syftet med landsbygdstrategin är att ge en heltäckande, långsiktig och hållbar VA-planering 
för hela kommunen, oavsett om de ansluts till kommunalt VA eller en väl fungerande gemensam 
anläggning. I strategin har de områden i Båstads kommun identifierats som med tanke på hälsa och 
miljö har behov av en kommunal VA-lösning. I områden där det inte är miljömässigt och samhälls
ekonomiskt hållbart att bygga ut ledningsnätet ska istället krav ställas på fastighetsägarna att åtgärda 
sina enskilda avloppslösningar, gärna gemensamt. Den nya strategin som antogs av KF 2017-02-15, 

innefattar tio utbyggnadsområden och sträcker sig fram till år 2030. Till det kommer Öllövsstrand 
som kommunen har blivit förelagd att bygga ut kommunalt VA till senast sommaren 2020 . 

Företrädare för Västra Ljungby och Lilla Hults Vatten, Avlopp och Bredbandsförening har sedan 2016 

varit i kontakt med NSVA och Båstads kommun för att diskutera förutsättningarna för en anslutning 
till kommunalt spillvattennät som samfällighet. Samfälligheten har framförallt två alternativ för 
utbyggnad, antingen till 18 fastigheter som ligger närmare Stora Hult eller till ca 70 fastigheter som 
ligger utspridda mellan Stora Hult och Förslöv. NSVA har meddelat att kapacitet saknas i pump
stationer och ledningsnät för att ansluta 70 fastigheter, däremot kan en samfällighet på 18 fastigheter 
godkännas under vissa villkor. 

Utbyggnad kommunalt VA 
Det aktuella området, Västra Ljungby och Lilla Hult, är inte ett prioriterad utbyggnadsområde inom 
ramen för landsbygdsstrategin. För de fastigheter som ingår i Våstra Ljungby och Lilla Hult Vatten-, 
Avlopps- och Bredbandsförening ligger den kommunala anslutningspunkten cirka 700-800 meter från 
närmsta bostadshus. Utöver det varierar avstånd mellan bostadshusen mellan ca 60 och 400 meter. 
En utbyggnad av kommunalt VA till Västra Ljungby och Lilla Hult innebär att tre kilometer ledningar 
behöver anläggas för att betjäna 18 fastigheter. De långa ledningslängderna fördelat på få fastigheter 
innebär stor risk för omsättningsproblem, både på spillvatten- och vattenledningsnätet. 

Om omsättningen i vattenledningsnätet blir för låg ökar risken för kvalitetsproblem. Kommunalt 
dricksvatten räknas som ett livsmedel vilket ställer stränga krav på VA-huvudmannen att leverera ett 
dricksvatten som uppfyller krav enligt Livsmedelslagen i förbindelsepunkt. Regelbunden spolning av 
ledningsnätet skulle därför behövas vid en utbyggnad av kommunalt vatten. 

Oavsett om man lägger ett lågtryck- eller självfallssystem för spillvattenledningar innebär få anslutna 
på långa ledningar driftproblem. För självfallssystem finns risk att ledningarna inte uppnår själv
rensning, dvs det blir återkommande stopp och ledningarna behöver underhållspolas enligt schema. 
För tryckavlopp innebär en låg omsättning ökad svavelvätebildning, vilket i sin fräter på ledningar och 
anordningar. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för VA-verksamheten i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, 
Svalöv och Åstorp på uppdrag av respektive kommun. I Tel 010-490 97 00 I E-post: kundservice@nsva.se I www.nsva.se 



244

V AB-föreningen skriver i sin ansökan till Länsstyrelsen att de är rädd för kontaminering från Vejby
deponin. Enligt SGU:s grundvattenkarta och rapporterna från WSP strömmar grundvatten i västlig 
riktning mot Skälderviken. Enligt uppföljningsprotokoll från WSP uppvisar den enskilda brunnen 
strax nordväst om deponiområdet ingen påverkan från deponin. WSP gör även bedömningen att 
grundvattenpåverkan är begränsad till ytligt grundvattnet i deponins närområde. Västra Ljungby och 
Lilla Hult ligger norr om deponin, att grundvattenströmningen skulle ändras så att de riskerar att 
påverkas av kontaminerat grundvatten från deponin förefaller orimligt. 

Vi 

Il ~ I ol 
_} ·; It; ' 

Bastukuflen -
I , ' 

Figur 1. Utdrag w · SGU:s grundvattenkarta med markering för deponins läge. De lila piama visar strömnings
riktningen. Västra ljimgby och Lilla Hult ligger norr om deponin . 

Sammantaget kan vi konstatera att det finns ett tiotal områden i landsbygdsstrategin med högre 
prioritet för en kommunal utbyggnad av vatten och avlopp. Det är varken miljömässigt eller samhälls
ekonomiskt försvarbart att VA-kollektivet ska bekosta en utbyggnad, utan det finns andra områden 
som har ett större behov av en kommunal landsbygdsinvestering. Vi ser dock positivt på att fastighets
ägarna går ihop och gemensamt försöker hitta hållbara lösningar för sin vatten- och avloppsför
sörjning 

Med vänlig hälsning 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Sara Borglin 
VA-ingenjör 

2 
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Västra Ljungby och Lilla Hult - -......,..........,....~..-=-----

1 :10 000 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-11-06 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000948/2018 

 
 

Yttrande till Länsstyrelsen på ansökan om utbyggnad av kommunalt VA till 
fastigheter i Viarpshult/Stenhotten 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Kommunstyrelsen står bakom NSVAs yttrande (bilaga) och antar detta som sitt 
eget. 

2. Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen. 
 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har inkommit med en begäran om yttrande över en ansökan om utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp till 25 fastigheter i området Viarpshult/Stenhotten. 
 

Bakgrund 
I slutet av 2016 gjorde NSVA tillsammans med representanter för Teknik & Service, 
Planavdelning och Miljöavdelningen en översyn av strategin och tidplanen för utbyggnad av 
kommunalt VA på landsbygden. Syftet med landsbygdstrategin är att ge en heltäckande, 
långsiktig och hållbar VA-planering för hela kommunen, oavsett om de ansluts till kommunalt 
VA eller väl fungerande gemensam anläggning. I strategin har de områden i Båstads kommun 
identifierats som med tanke på hälsa och miljö har behov av en kommunal VA-lösning.  I 
områden där det inte är miljömässigt och samhällsekonomiskt hållbart att bygga ut 
ledningsnätet ska istället krav ställas på fastighetsägarna att åtgärda sina enskilda 
avloppslösningar, gärna gemensamt.  
 
Den nya strategin som antogs av KF 2017-02-15, innefattar tio utbyggnadsområden och 
sträcker sig fram till år 2030. Till det kommer Öllövsstrand som kommunen har blivit förelagd 
att bygga ut kommunalt VA till senast sommaren 2020. 
 
Våren 2018, i samband med att Trafikverket byggde cykelväg mellan Förslöv och Fogdarp, 
lades det VA-ledningar fram till en anslutningspunkt för ett möjliggöra för en framtida VA-
samfällighet att ansluta sig på det kommunala VA-nätet.  
 
Aktuellt 
Viarpshult/Stenhotten är inte ett prioriterat  utbyggnadsområde inom ramen för 
landsbygdsstrategin. Höga drift- och investeringskostnader för utbyggnaden gör att det anses 
vara varken miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart med en utbyggnad enligt ansökan.  
 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Båstads kommun 
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Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Begäran om yttrande från Länsstyrelsen, Lst 28845-2018 

 

Yttrande från NSVA ang. avloppsfrågan Stenhotten/Viarpshult (Lst 28845-2018) 
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Datum: 2018-11-06 
Diarienr NSVA: BÅ 18/ 00078 
Handläggare: Sara Borglin 

K S OOOct..'-lo/ 
2-0l ~ - 5DO 

Yttrande ang. avloppsfrågan Stenhotten / Viarpshult (LsT 
28845-2018) 

Bakgrund 
I slutet av 2016 gjorde NSVA tillsammans med representanter för Teknik & Service, Planavdelning och 
Miljöavdelningen en översyn av strategin och tidplanen för utbyggnad av kommunalt VA på lands
bygden. Syftet med landsbygdstrategin är att ge en heltäckande, långsiktig och hållbar VA-planering 
för hela kommunen, oavsett om de ansluts till kommunalt VA eller väl fungerande gemensam 
anläggning. I strategin har de områden i Båstads kommun identifierats som med tanke på hälsa och 
miljö har behov av en kommunal VA-lösning. I områden där det inte är miljömässigt och samhälls
ekonomiskt hållbart att bygga ut ledningsnätet ska istället krav ställas på fastighetsägarna att åtgärda 
sina enskilda avloppslösningar, gärna gemensamt. Den nya strategin som antogs av KF 2017-02-15, 
innefattar tio utbyggnadsområden och sträcker sig fram till år 2030. Till det kommer Öllövsstrand 
som kommunen har blivit förelagd att bygga ut kommunalt VA till senast sommaren 2020. 

I den första versionen av strategin som tjänstemännen tog fram ansågs Margretetorpsvägen/Fogdarp 
vara ett lågprioriterat område och var följaktligen inte utpekat för framtida VA-utbyggnad. Till 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-01 hade en skrivelse inkommit från företrädare för en 
blivande samfällighet på ca 30 fastigheter i Stenhatten som önskade få ansluta sig till det kommunala 
ledningsnätet. Utifrån det togs beslut att lägga till området i strategin med en planerad utbyggnad år 
2020. VA-ledningarna byggdes ut redan våren 2018 i samband med att Trafikverket anlade en 
cykelväg. Ledningarna är dimensionerade för att samfälligheten ska kunna ansluta då detta var 
orsaken till att utbyggnaden kom till stånd från första början. 

Kommunal VA-utbyggnad 
Stenhatten och Viarpshult är inte ett prioriterat utbyggnadsområde inom ramen för 
landsbygdsstrategin. Området består av ett 25-tal fastigheter som ligger relativt glest på åsens syd
sluttning. En utbyggnad av kommunalt VA till Stenhotten/Viarpshult innebär att tre kilometer 
ledningar behöver anläggas för att betjäna cirka 25 fastigheter. Området är kuperat och med berg i 
dagen på flera ställen, vilket gör att en VA-utbyggnad skulle bli relativt kostsam med sprängning, 
tryckstegring och pumpstationer etc. De långa ledningslängderna fördelat på få fastigheter innebär 
stor risk för omsättningsproblem, både på spillvatten- och vattenledningsnätet. 

Om omsättningen i vattenledningsnätet blir för låg ökar risken för kvalitetsproblem. Kommunalt 
dricksvatten räknas som ett livsmedel vilket ställer stränga krav på VA-huvudmannen att leverera ett 
dricksvatten som uppfyller krav enligt Livsmedelslagen i förbindelsepunkt. Regelbunden spolning av 
ledningsnätet skulle därför behövas vid en utbyggnad av kommunalt vatten till Stenhotten/Viarpshult. 

Oavsett om man lägger ett lågtryck- eller självfallssystem för spillvattenledningar innebär få anslutna 
på långa ledningar driftproblem. För självfallssystem finns risk att ledningarna inte uppnår 
självrensning, dvs det blir återkommande stopp och ledningarna behöver underhållspolas enligt 
schema. För tryckavlopp innebär en låg omsättning ökad svavelvätebildning, vilket i sin tur fräter på 
ledningar och anordningar. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för VA-verksamheten i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, 
Svalöv och Åstorp på uppdrag av respektive kommun. I Tel 010-490 97 00 I E-post: kundservice@nsva.se I www.nsva.se 
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Sammantaget kan vi konstatera att det finns ett tiotal områden i landsbygdsstrategin som är högre 
prioriterade att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till. Höga drift- och investeringskostnader gör 
att det varken miljömässigt eller samhällsekonomiskt försvarbart med en utbyggnad, utan det finns 
andra områden som har ett större behov en kommunal landsbygdsinvestering. Vi ser dock gärna att 
fastighetsägarna går ihop och gemensamt försöker hitta hållbara lösningar för sin vatten- och avlopps
försörjning, antingen som anslutning till det kommunala spillvattennätet som samfällighet eller 
genom anordnande av enskilda lösningar som exempelvis minireningsverk. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Sara Borglin 
VA-ingenjör 

2 
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Fastigheter StenhottenNiarpshult 

1 :5 000 
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Philip Norrman - Sv: VB: Begäran om yttrande, Lst Dnr 28845-2018 (KS000948/2018) 

Från: 
Till: 

Datum: 

Andreas Jansson 
skane@lansstyrelsen.se 
2018-10-17 13:31 

Ärende: Sv: VB: Begäran om yttrande, Lst Dm 28845-2018 (KS000948/2018) 
Kopia: sara.borglin@nsva.se; Mårten Sällberg; registrator@nsva.se; Philip No ... 

Hej Trine 

Sida 1 av 2 

kS OöOC{4g 
17.6\~ -soo 

Vi anser att svarstiden 1 november är alldeles för kort för att vi ska hinna behandla detta ärende 
sedvanligt och politiskt i Båstads kommun. Vi vill härmed begära förlängd svarstid till den 21 december 
2018. 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Jansson 
Projektledare 
Teknik och Service 

rTlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på baslad.se 

andreas.jansson@bastad.se 
Direkt: 0431-77 068 
Växel: 0431-770 00 
Postadress: Båstad kommun, 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2, BAST AD 

> > > Kundservice - NSVA < Kundservice@nsva.se> 2018-10-08 12:47 > > > 

Från: Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 5 oktober 2018 15:13 
Till: kundservice@nsva.se 
Ämne: Begäran om yttrande 

Lst Dnr 28845-2018 

Länsstyrelsen har fått bifogad skrivelse. Vi önskar få era synpunkter på skrivelsen senast den 1 
november 2018. 

För en effektiv digital ärendehantering: 
För att lämna yttrande i ärendet är det enklast att använda vår e-tjänst. https://www.la nsstyre lsen .se/skane/om-lansstyrelsen-skane/om

oss/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html 

file:///C:/Users/phinor2/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5BC739A9BASTAD-AD ... 2018-10-17 
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Sida 2 av 2 

Handlingarna kommer då automatiskt in i ditt ärende och vi kan hantera det snabbare. Du får också direkt en bekräftelse på att vi har tagit 

emot din komplettering/yttrande. I e-tjänsten anger du Länsstyrelsen i Skåne län samt ärendets diarienummer. 

För att kunna skicka stora handlingar, över 15 Mb, till oss behöver du en inbjudan till vår tjänst Filskick. Inbjudan begär ni enkelt genom att 

skicka e-post till skane@lansstyrelsen .se märk mejlet med "inbjudan till Filskick" så återkommer vi med en inbjudan 

Med vänliga hälsningar 

Trine Gadmar 

Miljöhandläggare/ Miljötillsynsenheten 

010-224 14 95 

Länsstyrelsen 
Skåne 

www.lansstyrelsen.se/ skane 

Om ni vill ta del av hur Länsstyrelsen Skåne hanterar personuppgifter så finner ni information på 
följande länk: www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

file:///C:/Users/phinor2/AppData/Local/Ternp/XPgrpwise/5BC739A9BASTAD-AD ... 2018-10-17 
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Philip Norrman - Förlängd svarstid till 21 december 2018 

Från: 
Till: 
Datum: 

Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen.se> 
"andreas.j ansson@bastad.se" <andreas.j ansson@bastad.se> 
2018-10-17 15:45 

Ärende: Förlängd svarstid till 21 december 2018 

Hej Andreas, 

Sida 1 av 1 

Länsstyrelsen har tagit emot begären om förlängt svarstid i ärende LST Dnr 28845-2018. Det går bra at 
ni inkommer med svar innan den 21 december 2018. 

Med vänliga hälsningar 

Trine Gadmar 

Miljöhandläggare/ Miljötillsynsenheten 

010-224 14 95 

Länsstyrelsen 
Skåne 

www.lansstyrelsen.se/skane 

Om ni vill ta del av hur Länsstyrelsen Skåne hanterar personuppgifter så finner ni information på 
följande länk: www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

För en effektiv digital hantering av ditt ärende: 

• Skicka handlingar till e-postadress: skane@ lansstyrelsen .se 

• Använd dig av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med oss. 

• Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller i ämnesraden. 

• Använd vår e-tjänst för kompletteringar vå r E-tjänst för kompletteringar 

file:///C:/Users/phinor2/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5BC75963BASTAD-ADM... 2018-10-17 
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LÄNSSTYRELSEN i SKÅNE LÄN 
20515 MALMÖ 

ATT: Chef MILJÖTILLSYNSENHETEN 

LENA BLOMQVIST 

iJ n "'Styrelsen Skåne 

ln lc 20'18 -09- 1 7 
nr 
- e::,'1-- ~88 L, 5 -Qo l8 

2018-09-14 I 'J...1 8 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre lsen 

2018 -10- 1 7,, 
Dnr. \~ $. ... 000.1:18. 
L~Q.~ .. .. ::-.~Q ....... 

Betr.: Avloppsfrågan Stenbotten/ Viarpshult Förslöv / Båstad Kommun 

Sänder efter samtal med och en!. överenskommelse med Miljöchef Anneli Johansson 
En sammanställning över de aktuella privata avloppen inom området. 

Bakgrunden till kontakten med Länsstyrelsen är det ändrade förhållandet att från att 
Båstads Kommun sagt nej till vidare utbyggnad av VA-nätet bortom PEAB/Förslöv mot 
Margretetorp, pga för få fastigheter (12), har Kommunen byggt ut nätet till ca Uppfarten 
till Stenhotten/Viarpshult och placerat VA-nätet, så att anslutning en!. NSVA (Sara 
Borglin) av våra Avloppssystem inom Stenhotten/Viarpshults-området (ca 25) skall 
vara möjlig med både Självfall och Tryckledning. 
Nätet är också så dimensionerat att Avloppen kan anslutas. 
(Vattentrycket relativt lågt vid Margretetorpsvägen). 

Kontakten med Länsstyrelsen har gjorts med bakgrunden av att många av 
fastighetsägarna nu planerar att göra egna billigare lösningar på sina avloppsproblem, 
vilket riskerar att området snart kommer att hamna i samma situation om några år som 
situationen i dag (se listan från Båstad kommun som bifogas). 

Vår uppfattning är att det är ett lägligt tillfälle att Kommunen gör en anslutning av 
samtliga fastigheter i området för att garantera en hög kvalitet på områdets VA-lösning. 

Små avstånd till tomtgränser/ bäckar som rinner ner mot slätten etc är ytterligare 
motiv för att lösa avloppsfrågan på ett professionellt sätt. 

Även Kommunalt Vatten önskas som en komplettering till Avloppslösningen då årets 
torka skapade ett akut läge för vattenförsörjningen av ett antal fastigheter. 

rs Samuelson 
Sten otten 55 
(repr. För "Avloppsgruppen" Stenhotten/Viarpshult) 
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Fastighet 

FOGDARP 3:28 

FOGDARP 3:34 

FOGDARP 3:35 

FOGDARP 5:16 

FOGDARP 12:2 

FOGDARP 13:1 

FOGDARP 14:1 

FÖRSLÖV 25:2 

FÖRSLÖV 25:3 

FÖRSLÖV 25:4 

FÖRSLÖV 25:5 

FÖRSLÖV 25:6 

SÖDRA KARSTORP 1:13 

SÖDRA KARSTORP 1:24 

SÖDRA KARSTORP 1:28 

SÖDRA KARSTORP 1:30 

SÖDRA KARSTORP 1:31 

SÖDRA KARSTORP 1:34 

SÖDRA KARSTORP 1:36 

SÖDRA KARSTORP 1:37 

SÖDRA KARSTORP 6:18 

SÖDRA KARSTORP 6:20 

SÖDRA KARSTORP 6:23 

SÖDRA KARSTORP 6:28 

SÖDRA KARSTORP 6:29 

U = Underkänd 

G = Godkänd 

D = Dispans 

OBS, att en anläggning 
är godkänd idag betyder 
detta inte att den 
kommer klara av 
framtidens reningskrav. 

Gata/Väg 
MARGRETETORPSVÄGEN 195, 
LANDSBYGD 

STENHOTIEN 24, LANDSBYGD 

STENHOTIEN 32, LANDSBYGD 

STENHOTIEN 68, LANDSBYGD 

STENHOTIEN 54, LANDSBYGD 

VIARPSHULT 7, LANDSBYGD 

STENHOTIEN 60, LANDSBYGD 

VIARPSHULT 52, LANDSBYGD 

VIARPSHULT 53, LANDSBYGD 

VIARPSHULT 25, LANDSBYGD 

VIARPSHULT 41, LANDSBYGD 

VIARPSHULT 35, LANDSBYGD 

STENHOTIEN 71, LANDSBYGD 

STENHOTIEN 69, LANDSBYGD 

STENHOTIEN 61, LANDSBYGD 

STENHOTIEN 55, LANDSBYGD 

STENHOTIEN 53, LANDSBYGD 

STENHOTIEN 47, LANDSBYGD 

STENHOTIEN 65, LANDSBYGD 

STENHOTIEN 57, LANDSBYGD 

STENHOTIEN 35, LANDSBYGD 

VIARPSHULT 14, LANDSBYGD 

STENHOTIEN 39, LANDSBYGD 

STENHOTIEN 27, LANDSBYGD 

STENHOTIEN 43, LANDSBYGD 

Postnr Besiktigad/Stauts 

292300 u 
292300 u 
292300 u 
292300 G - Godkänd 2012 

292300 u 
292300 u 
292300 u 
292300 u 
292300 u 
292300 u 
292300 u 
292300 u 
292300 u 
292300 u 
292300 u 
292300 u 
292300 G - Gc:idkänd 2013 

292300 u 
292300 Kommer inveteras senare 

292300 u 
292300 u 
292300 D - Dispans till 2021 

292300 u 
292300 u 
292300 G - Godkänd 2011 
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2018-08-09 

Båstads kommun 
Att: Elisabet Edner 
269 80 Båstad 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -08- 1 3 
Dnr .. J~! .. 9g([f:4.~./ .. . 
...... .... 2.QI .~ . .-~ .. 9.0.S: .... .. 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat 
Vi skriver till Dig som kontaktperson för Båstads kommun som är medlem i 
Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Båstads kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 15 maj 1996 
och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 28 oktober 2009. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens
förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Båstads kommuns borgensåtagande kommer 
således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av 
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Båstads kommun innan 
borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige, 
på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, 
samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta 
har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpaiisexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa 
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 

Kommuninvest i Sverige AB (publ}. Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro• Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 019-16 78 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 
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Kommuninvests verksamhet. Båstads kommun undertecknade Regressavtalet den 
14 november 2011 och Garantiavtalet den 14 november 2011. Även dessa avtal riskerar 
att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad 
som ovan angivits för borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 
för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i 
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen ("Bekräftelsen"). 

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. 
För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget ca 280 st) ska 
uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan. 

Båstads kommun ska vidta följande åtgärder. 

1. Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse: 
Kommunfullmäktige beslutar 

Att Båstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 maj 
1996 ("Borgensförbindelsen"), vari Båstads kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Båstads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

Att Båstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Båstads 
kommun den 14 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

Att Båstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Båstads 
kommun den 14 november 2011, vari Båstads kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpa1isexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut. 

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på 
kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera att 
vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre veckor 
från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes upp. Som 
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tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en tisdag. 
Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i fristen 
infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om 
ni har några frågor med anledning av detta. 

3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i 
Malmö. 

4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen 
undertecknas av de två företrädare för Båstads kommun som kommunfullmäktige 
bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och 
bemyndigandet endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen 
bifogas underlag som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid 
tiden för undertecknandet. 

5. Båstads kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande: 

A) Lagakraftvunnet protokoll 
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 
ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis). 

B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4) 

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 
senast den 31 maj 2019. 

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 
borgensbekräftelsema och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida 
Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post 
ida.karlsson@lindahl.se. 

Handlingar skickas till: 
Advokatfirman Lindahl 
Box 143 
701 42 Örebro 

Med vänlig hälsning 

Fredrika Norman 
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL) 
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 
kommunicera borgensförbindelse 

Härmed bekräftas 

att ingången borgensförbindelse av den 15 maj 1996 ("Borgensförbindelsen"), vari 
Båstads kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt 
gäller; 

att Kommuninvest äger företräda Båstads kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande 
borgenärer; 

att regressavtalet undertecknat av Båstads kommun den 14 november 2011, vari det 
inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt 

att garantiavtalet undertecknat av Båstads kommun den 14 november 2011, vari 
Båstads kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat regleras, alltjämt gäller. 

I ----- -----
Ort Datum 

För Båstads kommun 

Företrädare för kommunen 
enligt beslut 

Namnförtydligande 

Företrädare för kommunen 
enligt beslut 

Namnförtydligande 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2018-10-25. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000604/2014 – 903 
 
 

Regler för partistöd - revidering 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige antar reviderade regler för partistöd att gälla från 2019-01-01. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av ändringar i kommunallagen där paragrafer om partistöd fått ny placering 
görs denna revidering av kommunens regler för partistöd. Paragrafer om partistöd har flyttats 
från kapitel 2 till kapitel 4. 
 
Bakgrund 
Kommunallagen ändrades inför 2014 med paragrafer om redovisning av partistöd. Kommun-
fullmäktige beslutade, KF § 72, 2014-05-21 om kommunala regler för partistöd att gälla från 
2014-10-15.  
Kommunallagen har därefter genomgått en större förändring och där bl.a. paragrafer har bytt 
plats. Detta gäller för reglerna om partistöd.  
 
 
Kommunkontor 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kansli 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Reviderade regler för partistöd 
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Antagen	av	Kommunfullmäktige	den	21	maj	2014,	§	72	Dnr:	KS	604/14‐903,	att	gälla	fr.o.m.	2014‐10‐15	
Reviderade	av	kommunfullmäktige	xxxxx	
	

Regler för partistöd 
	
Lagstöd 
Partistödet	regleras	i	4	kap	29‐32	§§	2	kapitlet	9‐12	§§	kommunallagen	(1991:900)	där	
det	framgår	att	kommunerna	får	lämna	sådana	bidrag,	men	att	stödet	inte	får	utformas	så	
att	det	otillbörligt	gynnar	eller	missgynnar	ett	parti.		
	
Valresultatet 
Valresultatet	utgör	beräkningsgrund	vid	fastställande	av	partistöd	och	andra	liknande		
situationer	då	mandatfördelningen	ligger	till	grund	för	en	fördelning.		
	
Ett	parti	är	representerat	om	det	har	fått	mandat	i	kommunfullmäktige	för	vilket	en	vald	
ledamot	är	fastställd	enligt	14	kapitlet	vallagen	(2005:837).	Det	är	Länsstyrelsen	som	
fastställer	detta.	
	
Skulle	en	situation	uppstå	i	kommunfullmäktige	att	en	ledamot	byter	parti	eller	inte	
representerar	något	parti,	tillfaller	det	mandatbundna	stödet	för	just	det	mandatet	
det	parti	för	vilket	ledamoten	ursprungligen	valdes	in	i	kommunfullmäktige.	
	
Partistödets syfte 
Partistöd	ges	till	de	politiska	partier	som	är	representerade	i	kommunfullmäktige.	Parti‐
stödet	ska	användas	för	att	stärka	de	politiska	partiernas	ställning	i	den	kommunala	
demokratin	och	stödet	ska	användas	för	politisk	verksamhet	med	anknytning	till	Båstads	
kommun.	Partistödet	ska	användas	till	ett	långsiktigt	och	kontinuerligt	arbete	för	att	öka	
medborgligt	inflytande	och	valdeltagande	i	kommunen.	
	
Grundstöd och mandatbundet stöd samt krav på representation 
Partistödet	ges	som	ett	grundstöd	och	ett	mandatbundet	stöd.	
	
Komunfullmäktige	fattar	årligen	i	januari	månad	beslut	om	utbetalning	av	partistödet	
samt	hur	mycket	partistöd	respektive	parti	ska	erhålla.	Det	mandatbundna	stödet	betalas	
endast	för	mandat	som	är	tillsatta	i	kommunfullmäktige,	det	vill	säga	det	betalas	inte	ut	
för	tomma	platser	i	kommunfullmäktige.	
	
Partistöd	får	bara	ges	till	ett	parti	som	är	en	juridisk	person.	
	
I det fall representationen i fullmäktige helt upphör 
Till	parti	som	upphör	att	vara	representerat	i	kommunfullmäktige	ges	partistöd	för	
återstoden	av	det	innevarande	året.	Detta	gäller	under	förutsättning	att	partiet	varit	
representerat	i	de	sex	månader	som	närmast	följer	efter	mandatperiodens	början.		
 
Redovisning av partistödet 
Mottagarna	av	kommunalt	partistöd	(de	politiska	partierna)	ska	årligen	till	kommun‐
fullmäktige	ge	in	en	skriftlig	redovisning	som	visar	att	partistödet	har	använts	i	enlighet	
med	det	ändamål	som	anges	i	4	kap	29	§	2	kapitlet	9	§	första	stycket	kommunallagen	
samt	partistödets	syfte	enligt	detta	dokument.	
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Redovisningen	ska	avse	perioden	1	januari	‐	31	december	varje	år	och	ges	in	till	
kommunfullmäktige	(kommunkansliet)	senast	sex	månader	efter	redovisningsperiodens	
(kalenderårets)	utgång.	
	
Av	redovisningen	ska	framgå:	
	
•	 Organisationsnummer	för	partiet.	
•	 Partiföreningens	stadgar.	
•	 Uppgift	om	partiföreningens	styrelseledamöter	samt	revisorer	för	innevarande	år.	
•	 Årsredovisning	från	föregående	år	samt	protokoll	från	årsmöte	som	visar	att	ansvars‐

frihet	beviljats.	Av	årsredovisningen	ska	det	framgå	hur	partistödet	har	använts.	
•	 Uppgift	om	partiföreningens	bankgiro,	plusgiro	eller	bankkonto.	Bankontouppgiften	

ska	styrkas	med	bankkontobevis.	
•	 Protokoll	från	partiföreningen	som	visar	vem	som	tecknar	föreningens	firma.	
	
En	av	mottagaren	(de	politiska	partierna)	utsedd	särskild	granskare	ska	granska	om	
redovisningen	ger	en	rättvisande	bild	av	hur	mottagaren	har	använt	partistödet.	
Granskarens	rapport	över	granskningen	ska	bifogas	redovisningen.	
	
Kommunfullmäktige	får	besluta	att	partistöd	inte	ska	betalas	till	parti	som	inte	lämnar	
redovisning	och	granskningsrapport	enligt	4	kap	31	§	2	kapitlet	11	§	första	och	andra	
styckena	kommunallagen.	
	
Utbetalning av partistöd, antal utbetalningar  
Kommunkansliet	ansvarar	för	att	förse	ekonomiavdelningen	med	underlag	för	utbetalning	
av	partistödet	i	februari	månad	årligen.		
	
Tolkning och tillämpning av reglerna om partistöd  
Kommunstyrelsen	tolkar	och	tillämpar	bestämmelserna	för	partistöd.		
	
Kommunstyrelsen	får	dock	inte	besluta	om	utbetalning	av	partistöd,	då	denna	rätt	enligt	
lag	är	förbehållen	kommunfullmäktige.	
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Förslag om inrättande av kulturnämnd 

En aktiv kulturpolitik stärker demokratin 

2018-04-17 

Det har gått drygt två decennier sedan kulturnämnden avvecklades i Båstads kommun, och även 

drygt ett decennium sedan ansvaret för verkställandet av kommunfullmäktiges kulturpolitiska mål 

flyttades från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Under åren har vi uppmärksammat 

att kommunstyrelsens ansvarsområde är väldigt omfattande med stora kommunaltekniska frågor 

såsom planläggning, infrastruktursatsningar och exploatering. Det är demokratiberedningens 

uppfattning att det saknas utrymme för kulturpolitiken att blomstra i nuvarande organisationsform. 

Demokratiberedningen vill att kommunfullmäktige återigen behandlar frågan om att ge kulturen en 

egen politisk plattform. Denna gång inte som ett förslag på olika modeller, utan konkret såsom en 

egen nämnd. En kulturnämnd vars ansvarsområde omfattar samtliga av de områden som ligger inom 

kulturpolitikens område: Biblioteken, offentlig utsmyckning, kommunens konstsamlingar, 

föreningsbidragen, kulturminnesvården, ort- och gatunamn, kulturarvsfrågor, arkiv och användande 

av kommunens heraldiska vapen. Genom att skapa en facknämnd med egen budget för 

verkställandet av kommunfullmäktiges kulturpolitiska mål kommer kulturen att få den plattform som 

krävs för att den ska blomstra. 

I sammanhanget vill demokratiberedningen också lyfta frågan om fritidsfrågor. Dessa är givetvis 

viktiga för kommunen, men beredningen vill understryka att inte blanda kultur och fritid. 

Erfarenheten från vår egen kommun talar för att fritidsfrågorna får en allt för stor plats, vilket gör att 

kulturfrågorna återigen hamnar lägre på agendan. Lösningen för fritidsfrågor finns inte i en 

kombinerad nämnd, utan istället genom utskott i kommunstyrelsen eller genom egen nämnd. 

Såsom inspiration för kommunfullmäktige bifogar vi utdrag från tidigare kulturnämnds reglemente, 

som visar att det finns många ansvarsområden att hantera för att vitalisera kulturfrågorna . 

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Kulturnämnd inrättas från och med 2019. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram reglemente för kulturnämnden baserat på 

tidigare reglemente och den. nationella kulturpolitikens mål. 

Båstad 2018-04-17 

Håkan Mörnstad (BP) 
Ordförande 

Göran Brauer (M) 
Vice ordförande Ledamot 

StenMo~ ~ g(-
Ledamot Ledamot 
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REGLEMENTE FÖR KULTURNÄMNDEN 

ANSVARSOMRÅDE 

1 § 
Kulturnämnden skall arbeta för förverkligandet av kommunens kulturpolitiska mål. Nämnden 
har därvid till uppgift att i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige 
ej föreskriver annat: 

1 ansvara för biblioteken och den kommunala kulturverksamheten i övrigt, innefattande såväl 
verksamhet i egen regi som stöd till annan kulturell verksamhet i kommunen, 
2 med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kulturverksamheten i 
kommunen samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade, 
3 genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och 
kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete som dessa bedriver, 
4 inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och/eller fastställda normer fördela 
bidrag till föreningar och organisationer, 
5 söka tillgodose behovet av institutioner och lokaler för kulturell verksamhet, 
6 i de fall kommunen ej äger lokal härför, förvalta bibliotek och andra lokaler för 
kulturverksamhet och besluta om upplåtelse av dessa, 
7 förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom samlingar och 
konstverk, 
8 avge yttrande i plan- och byggnadsärenden, som remitteras till nämnden, 
9 avge yttrande i övriga ärenden, som remitteras till nämnden, 
10 även utan föregående remiss följa aktuella plan och byggnadsfrågor och därvid, om 
nämnden finner det påkallat, till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter, 
11 verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer 
av kulturhistorisk eller estetiskt värde, samt ta aktiv del i frågor som rör kulturminnesvården, 
12 stödja och aktivt delta i lokalhistorisk forskning, dokumentation och hembygdsvårdande 
verksamhet, 
13 ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, vara rådgivande 
vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden, i samråd med 
berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar 
samt anskaffa konstverk till kommunens förvaltningar, 
14 inom ramen för beviljade anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer utdela 
kulturstipendier och -pris, 
15 fullföra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige 
överlämnas till nämnden, samt 
16 se till att värdehandlingar, donationer etc, som kulturnämnden omhänderhar för 
kommunens räkning förvaras på betryggande sätt. 
17 reformera nämndens regelbestånd. 
18 ansvara för personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 
19 verka för jämställdhet 
20 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom 
nämndens förvaltningsområde 
21 avge yttranden i naturvårdsärenden, som remitterats till kulturnämnden från naturvårds
nämnden 
22 följa utvecklingen inom kommunen i naturvårdshänseende genom arbete med invent
eringar och dokumentation av naturen och det äldre odlingslandskapet 
23 samarbeta med och informera organisationer och enskilda i frågor som berör naturvårds
området 
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Demokratiberedningen 2018-04-17 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 15.00-17.00 

Håkan Mörnstad (BP), ordförande 
Håkan Philipsson (S), vice ordförande 
Uno Johansson (C) 
Sten Moberg (L) 
Göran Brauer (M) 
Håkan Rydberg (-) 

Olof Nilsson, beredningskoordinator 

Sten Moberg (L) 

Blad 

1 (2) 

Sekreterare Paragrafer: 1 

Ordförande 
Håkan Mörnstad (BP) 

Justerande 42:~~~ 
Sten Moberg (L) 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Demokratiberedningen 

Sammanträdesdatum: 2018-04-17 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2018-04-18 till och med 2018-05-09 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Demokratiberedningen 2018-04-17 2 

DB § 2 Dnr: KS000410/2018 -901 

Förslag om inrättande av kulturnämnd 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har i uppdrag att arbeta med kommunens demokrati
frågor. Beredningen är överens om att bedrivandet av en aktiv kulturpolitik 
stärker demokratin. 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Demokratiberedningen vill därför att kommunfullmäktige återigen behandlar 
frågan om att ge kulturen en egen politisk plattform. Denna gång inte som ett 
förslag på olika modeller, utan konkret såsom en egen nämnd. En kulturnämnd 
vars ansvarsområde omfattar samtliga av de områden som ligger inom kultur
politikens område: Biblioteken, offentlig utsmyckning, kommunens konstsam
lingar, föreningsbidragen, kulturminnesvården, ort- och gatunamn, kulturarvs
frågor, arkiv och användande av kommunens heraldiska vapen. 

Genom att skapa en facknämnd med egen budget för verkställandet av kom
munfullmäktiges kulturpolitiska mål kommer kulturen att få den plattform som 
krävs för att den ska blomstra. 

Förslag från demokratiberedningen daterad 2018-04-17 inklusive bilaga. 

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

1. Kulturnämnd inrättas från och med 2019. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram reglemente för kulturnämnden base
rat på tidigare reglemente och den nationella kulturpolitikens mål. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-16 1 av 1 

 

 

KF § 93  Dnr KS 000410/2018 - 901 

Förslag om inrättande av Kulturnämnd 

 
Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen vill att kommunfullmäktige återigen behandlar frågan 

om att ge kulturen en egen politisk plattform. Denna gång inte som ett förslag 
på olika modeller, utan konkret såsom en egen nämnd. En kulturnämnd vars 
ansvarsområde omfattar samtliga av de områden som ligger inom 
kulturpolitikens område: Biblioteken, offentlig utsmyckning, kommunens 
konstsamlingar, föreningsbidragen, kulturminnesvården, ort- och gatunamn, 
kulturarvsfrågor, arkiv och användande av kommunens heraldiska vapen. 
Genom att skapa en facknämnd med egen budget för verkställandet av 
kommunfullmäktiges kulturpolitiska mål kommer kulturen att få den plattform 
som krävs för att den ska blomstra.  

 
Yttrande Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Ebba Krumlinde (C), Christer de la 

Motte (M), Ingela Stefansson (S) och Thomas Andersson (L).  
 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-05-02, § 130. 
 Förslag från demokratiberedningen, daterad 2018-04-17, med tillhörande 

bilaga.  
 
Yrkanden Bo Wendt (BP), Christer de la Motte (M), Ingela Stefansson (S) och Thomas 

Andersson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 Ebba Krumlinde (C): Bifall till demokratiberedningens förslag.  
 
Ajournering  Sammanträdet ajourneras 19:40–19:47. 
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

demokratiberedningens förslag. Efter framställd proposition finner ordförande 
att kommunstyrelsens förslag har bifallits.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 Konsekvensbeskrivning med ekonomisk beräkning ska göras innan beslut 

fattas om kulturnämnd.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

181109\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: : 2018-11-09. Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 001060/2018 – 901 
 
 

Avveckla demokratiberedningen i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Demokratiberedningen i Båstads kommun avvecklas från 2019-01-01. 
2. Arbetsordningen för kommunfullmäktige i Båstads kommun ändras i enlighet med 

ovanstående beslut. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur demokratiberedningens 

uppdrag och pågående ärenden kan hanteras framöver.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att bereda ärende om att av-
veckla demokratiberedningen i Båstads kommun. Demokratiberedningens uppdrag enligt ar-
betsordningen är att arbeta med de övergripande demokratifrågorna i kommunen.  
 
Aktuellt 
Demokratiberedningen har en del pågående ärenden som behöver hanteras. Det är lämpligt att 
ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om hur dessa ärenden kan hanteras 
framöver. 
 
Demokratiberedningens uppdrag att arbeta med de övergripande demokratifrågorna i kom-
munen kan antingen avslutas eller flyttas över till annat politiskt organ.  
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Demokratiberedningens uppdrag att arbeta med de övergripande demokratifrågorna i 
kommunen avslutas.   
 

Verksamhet 
Demokratiberedningen har en del uppdrag och uppgifter som behöver hanteras alternativt 
avslutas. Det bör beredas hur beredningens uppdrag ska hanteras i fortsättningen.  
 

Ekonomi 
Demokratiberedningens budget ligger under kommunfullmäktige. En viss besparing kan göras.  
 
Kommunkontor  
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
 
Samråd har skett med: 
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Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och berörd nämndsekreterare 
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AV 
M EDI A S K ÅNE 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -08- 2 9 
Dnr . ... $. .. .. Q. .QQ.;$.~~. 

1-0 \ ~ .... . :-: .~ .s.: ... . ··········· 

Till Kommunfullmäktige i Bromölla, 
Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, 
Perstorp, Simrishamn, Tomelilla 
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och 
Östra Göinge kommuner 

Förtydligande av rrevisionsberätteise för år 2017 

Direktionen i AV Media Skåne har bett om ett förtydligande av vår bedömning i 
ansvarsfrågan avseende budgetåret 2017 för AV Media Skåne. Vi har riktat en anmärkning 
mot direktionen men tillstyrker samtidigt att direktionen ges ansvarsfrihet. 

Hässleholm 2018-08-27 

Inge Ols ~ 

AV Media Sl<åne J Box 177 281 22 Hässleholm J Växel 0451 - 38 85 80 

Bankgiro: 5161-8163 J Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se J E-post: kontakt@avmediasl<ane.se 
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Kommunfullmäktige 
Båstad 

2018-08-28 

Tillägg till Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 

Skrivelse med tillägg att biläggas till tidigare utskick, 2018-08-10, "Hemställan om 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017". 

Revisorerna för AV Media Skåne har 2018-08-27 inkommit med "Förtydligande av 
revisionsberättelse för år 2017" där man tillstyrker att direktionen för AV Media 
Skåne ges ansvarsfrihet för år 2017. 

Bifogas: 
Förtydligande av revisionsberättelse för år 2017 

Postadress: 
Box 177 

Christer Grankvist, 
Ordförande 

eu 

Mikael Linden, 
Verksamhetschef 

Besöksadress: 
Finjagatan 44 

281 22 HÄSSLEHOLM 

Telefon: 
0451-38 85 80 

E-post: 
kontakt@avmediaskane.se 
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Kommunfullmäktige 
Båstad 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelse/1 

2018 -08- 0 8 
Onr.k.S. .. OQO.}/\.~L. 
I (I l'l\ ~ .... ::.9.0.5. ...... 

11 •• frW,k 

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 

2018-08-07 

I april månad fick respektive kommunfullmäktige i våra medlemskommuner skrivelse 
ifrån Kommunalförbundet AV Media Skåne där vi hemställde om att kommunerna 
avvaktar med beslut om ansvarsfrihet till dess att AV Media Skånes direktion avgivit 
svar på revisionsberättelse för år 2017 med bilagor. Anledningen till detta var 
revisorernas skrivning i revisionsberättelse för år 2017 med granskning av årsbokslut 
för 2017-12-31 samt granskning av avtalskommuner och upphandling. 

Direktionen för AV Media Skåne har beslutat: 

att överlämna svar/yttrande med bilagor på revisorernas skrivning i 
revisionsberättelse för år 2017 med granskning av årsbokslut för 2017-
12-31 samt granskning av avtalskommuner och upphandling. 

att överlämna förvaltningsberättelse och bokslut för år 2017 till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 

att överlämna revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående 
ansvarsfrihet senast 2018-11-01. 

Bifogas: 
Arsmötesprotokoll för direktionsmöte 2018-03-05 med årsredovisning och bilagor: 
Förvaltningsberättelse 2017-12-31 
Bokslut 2017-12-31 
Revisionsberättelse för år 2017 
Granskning av årsbokslut 
Statistik 2017-12-31 

Postadress: 
Box 177 

Christer Grankvist, 
Ordförande 

eu 

Mikael Linden, 
Verksamhetschef 

Besöksadress: 
Finjagatan 44 

281 22 HÄSSLEHOLM 

Telefon: 
0451-38 85 80 

E-post: 
kontakt@avmediaskane.se 
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2018-06-25 

Yttrande med anledning av revisorernas revisionsberättelse för år 
2017 och granskningsrapport avseende avtal och upphandling. 

Inledning 
Direktionen för AV Media Skåne delar inte revisorernas kritik avseende 
avtal och upphandling. I det följande redogör vi för varför och vilka 
åtgärder som vidtagits utifrån rapporterna och de dialogmöten som 
genomförts med revisorerna. 

Bakgrund som regional samordnare utav läromedelsstöd, 
utbildning- och kursarrangör, inköps- och upphandlings
samordnare. 
Av Media Skåne har sedan starten 1970 då som Kristianstads Läns-AV 
Central och sedan 1998 som Kommunalförbundet AV Media Skåne alltid 
haft såväl medlemskommuner som avtalskommuner. AV Media Skåne har 
alltid bedrivit försäljning/förmedling av läromedel och teknik i mindre 
omfattning. Kommunalförbundet är en egen myndighet och därmed 
upphandlande myndighet. Vi har under alla dessa år aldrig tidigare fått 
kritik ifrån revisorerna. 

Tidsaxel i ärendet. 
Vår försäljnings/förmedlingsverksamhet har under senare år diskuterats i 
Direktionen och 2017-09-07 lade ledamoten Sofia Nilsson Östra Göinge 
kommun ett tilläggsyrkande som innebar att försäljning/upphandling skall 
ses över vid nästkommande mandatperiod då Sofia Nilsson uttryckte 
önskemålet att istället för ovannämnda verksamhet förstärka och utveckla 
den pedagogiska verksamheten vid AV Media Skåne. Detta blev också 
direktionens beslut. 
I samband med 2016 års bokslut fann revisorerna det angeläget att titta 
närmare på såväl upphandlings/försäljningsprocessen som de enskilda 
avtalen med kommuner och skolor i form av en granskning. 

Den 3 april 2018 inkommer rapporter som ger Direktionen kritik. 

1 

Vi uppfattade kritiken som skarp men samtidigt kunde vi inte se det som 
revisorerna såg i sin kritik. Inför AV Media Skånes arbete med 
upphandlingen gick vår ansvarige medarbetare år 2012 & 2013 kurs och 
blev certifierad upphandlare. Till detta kommer att AV Media Skåne 
anlitade kursledaren som konsult för att inte göra några fel vid arbete med 
upphandlingen (skrivning, annonsering, utvärdering och avtalsskrivning), 
eftersom det var första gången AV Media Skåne genomförde upphandling 
enligt LOU vad avser försäljning/förmedling på grund av ökade 
försäljningsvolymer. 

Postadress 
Box 177 
281 22 HÄSSLEHOLM 
Besöksadress 
Finjagatan 44 

Telefon 
0451-38 85 80 

E-post 
kontakt@avmediaskane.se 
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Anlitande av experter i ärendet sedan tidigare och under april och 
maj månad 2018, vilkas utlåtande utgör en viktig faktor i AV Media 
Skånes yttrande över revisorernas rapporter. 

AV Media Skåne anlitade P O Andersson under 2013 & 2014. 

P O Andersson har mångårig erfarenhet ifrån offentlig upphandling. P O 
har varit verksam inom området i mer än 30 år och har under åren 
genomfört mer än 350 utbildnings- och konsultuppdrag i kommun, stat 
och landsting. 

P O Andersson klargjorde för oss att vi kunde använda In housereglerna 
vilket vi gjorde med vår upphandling 2015. 

Vi har åter igen, april & maj 2018 anlitat P O Andersson för att se över vår 
upphandling och att även blicka framåt emot en förnyad upphandling. 

Se P O Anderssons kommentarer i bilaga 1 Bilaga 

P O Anderssons sammanfattning är att vi uppfyller båda kriterierna i In 
Housereglerna (kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet) och att revisions
kritiken saknar grund. 

Avseende avtal utanför medlemskommunernas geografiska område anlitade 
vi Fredrik Engström advokat på Engström & Hellman i Göteborg. 

Postadress 
Box 177 
281 22 HÄSSLEHOLM 
Besöks adress 
Finjagatan 44 

Telefon 
0451-38 85 80 

E-post 
kontakt@avmediaskane.se 
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Fredrik Engströms huvudsakliga verksamhetsområden är 
Allmän affärsjuridik, Bolags- och föreningsrätt, Inkasso- och 
obeståndsjuridik, Kommersiella tvister, Förvaltningsrätt och offentlig 

3 

rätt och Konkurrensrätt. Fredrik har arbetat med GR-utbildning i Göteborg 
kring upphandling (GR-utbildning är AV Media Skånes motsvarighet i 
Göteborgsregionen). Fredrik har också hjälpt Mediecenter Jönköping, som 
har nästan samma verksamhet som AV Media Skåne, då dessa blev 
stämda för att ha avtal utanför Jönköpings län av ett privat bolag. 
Mediecenter Jönköping vann i två instanser (tingsrätten och 
arbetsmarknadsdomstolen). Slutsatsen var att ingen konkurrens kom 
ifråga då ingen annan verksamhet (företag, organisation) kan leverera den 
bredd av produkter och tjänster som Mediecenter Jönköping levererar. 

Fredriks slutsatser är att AV Media Skåne följer kommunallagen men 
behöver förtydliga samverkansdelen i avtalen som ligger utanför 
medlemskommunernas område för att verksamheten inte skall stå i strid 
med lokaliseringsprincipen. 
Lokaliseringsprincipen innebär att AV Media Skånes verksamhet ligger 
inom den kommunala kompetensen då den är av allmänt intresse och har 
anknytning till medlemskommunernas verksamhet. Verksamheten vid AV 
Media Skåne är också av det slaget att den tillhandahåller allmännyttiga 
tjänster samtidigt som verksamheten drivs utan vinstsyfte. När AV Media 
Skåne bedriver verksamhet utanför sitt geografiska område måste AV 
Media Skåne kunna visa att den externa verksamheten har anknytning till 
Kommunalförbundets verksamhet och är till nytta för medlems
kommunerna. Av Förbundsordningen framgår det att ett av AV Media 
Skånes uppdrag är att främja samverkan med utomstående organisationer 
och aktörer. Redan idag sker sådan samverkan, som t.ex. erfarenhets
utbyte mellan kommunerna vid våra utvecklingsledarmöten, vid 
kompetensutvecklingsinsatser där deltagarna är ifrån olika kommuner och 
vid olika projekt där flera kommuner deltar. Avtalen med de utomstående 
kommunerna skulle mot denna bakgrund kunna betraktas som 
interkommunala samverkansavtal. I de avtal som finns idag framgår inte 
nyttan av samverkan för medlemskommunerna helt tydligt. De avtal som 
upprättas bör för tydlighetens skull kompletteras med en närmare 
redogörelse för vilken typ av samverkan som kan vara aktuell. Fredrik 
pekar också på de möjligheter om särskilt undantag för interkommunal 
samverkan som föreligger i 3 kapitlet § 17 LOU. 

Se Fredriks kommentarer i bilaga 2. 

Postadress 
Box 177 
28122 HÄSSLEHOLM 
Besöks adress 
Finjagatan 44 

Telefon 
0451-38 85 80 

E-post 
kontakt@avrnediaskane.se 

Bilaga : 
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Riksdagen har den 23 maj 2018 fattat beslut om förenklad avtals- Bilaga 3. 
samverkan mellan kommuner, landsting och regioner. Bilagan är hämtad 
ifrån SKL:s hemsida. Vilket förstärker AV Media Skånes möjligheter till 
avtalssamverkan. 

Den 13 april skickas skrivelse till samtliga kommuner om hemställan Bilaga 4. 
med att vänta med beslut om ansvarsfrihet till dess att kommunerna fått 
Direktionens yttrande. 

Den 14 maj togs beslut om nedläggning av upphandling/försäljning som 
verksamhet vid AV Media Skåne fr.o.m. den 15 juni 2018 och utökning samt 
utveckling av pedagogisk verksamhet vid AV Media Skåne. Direktionen ger 
också AU uppdraget att bjuda in revisorerna till en fördjupad dialog med 
anledning av experternas utlåtande. 

Den 4 juni skedde fördjupat dialogmöte med revisorerna, vid vilket även Bilaga 5 
ovan refererade experter P O Andersson och Fredrik Engström medverkade 
vid, via länk och påtalade sina synpunkter att AV Media Skåne ej begått 
något fel. 

Se revisorernas svar till direktionen efter genomfört dialogmöte. Bilaga 6 

Beslut som är fattade av direktionen. 
På grund av revisionsberättelsen för år 2017 samt granskningsrapporten 
av avtal och upphandling tidigarelades Sofia Nilssons tilläggsyrkande om 
översyn av upphandling/försäljning. Beslut fattades av direktionen, se ovan, 
om att avveckla upphandling/försäljning och förstärka samt utveckla den 
pedagogiska verksamheten vid AV Media Skåne. Motivet till detta är att 
alltför få medlemskommuner använder AV Media Skåne som gemensam 
u ppha nd I ingsmynd ig het. 

Direktionen har också beslutat om att ge verksamhetschefen fortsatt 
uppdrag med att genomföra dialogmöten, vilka startade redan under 2017, 
med avtalskommuner i syfte att ingå medlemskap. Att vad avser skolor med 
enskilda avtal skriva om dessa så att de nya reglerna och riktlinjerna i Lou 2017 
"Hamburgsamarbete11 och de nya reglerna för kommunal avtalssamverkan 
inarbetas i avtalen. 

Slutsatser & sammanfattning: 
Revisorernas kritik enligt AV Media Skåne saknar grund vilket bifogade 
expertutlåtande även bekräftar och fastslår. 

Postadress 
Box 177 
281 22 HÄSSLEHOLM 
Besöks adress 
Finjagatan 44 

Telefon 
0451-38 85 80 

E-post 
kontakt@avmediaskane.se 
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Direktionen menar att det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att 
som upphandlande myndighet sälja/förmedla varor till medlemskommuner 
och avtalskommuner (som avgivit fullmakt till AV Media Skåne). Förbundet 
uppfyller samtliga kriterier i in-house-reglerna (Tekalkriterierna). Medlems
och avtalskommuner har inte gjort otillåtna direktupphandlingar. 

Förbundet strider inte emot lokaliseringsprincipen i kommunallagen när det 
gäller samverkansavtalen men förtydligande i avtalen skall genomföras. Det 
föreligger ingen konkurrens då AV Media Skåne inte levererar tjänster på den 
fria marknaden till friskolor överstigande 20%. 

Förbundet har inte brutit mot de grundläggande rättsliga principerna. 
Förbundet har enligt ovanstående tagit till sig synpunkterna och fattat beslut 
för att ytterligare stärka verksamheten. 

Efter dialogmötet med revisorerna den 4 juni är direktionen och revisorerna 
överens om såväl åtgärdspaket som framtida inriktning. 

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för direktionen för verksamhetsåret 
2017 vilket direktionen härmed anhåller om att medlemskommunerna 
beslutar om. 

Christer Grankvist 
Ordförande 

Postadress 

Box 177 
;1 28122 HÄSSLEHOLM 

I i/A~u.~ //( B~s~ksadress '/Il/ h . FmJagatan44 
"'--

Telefon 

0451-38 85 80 

i~- (\ ~ /( ) 

ijl{)~,;~V 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 

E-post 

kontakt@avmediaskane.se 
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2018-05-23 

~ U~ (1(©> M -, 
2018 .. 06« O 4 

Yttrande över möjligheten för AV MEDIA SKÅNE att fungera 
son, upphandlande rnyndighet för medlemmarna i 

Kommunalförbundet AV MEDIA SKÅNE utan att det står i strid 
med förbundsordningen och gällande upphandlingslagstiftning. 

Ett kommum,1lförbu11d är i Sverige en offentligrättslig form för samverkan för Sveriges 

kommuner och landsting, som är reglerad i kommunallagen (3 kap. 20-28 §§). Ett 

kommunalförbund anses vara bildat när förbundets medlemmar har antagit 

förbundsordningen, eller efter detta har skett vid en senare tidpunkt som kan anges i 

förbundsordningen. 

AV MEDIA SKÅNE-s nu gällande förbundsordning antogs 2018-01-01. 

Av den framgår: 

2 §. Förbundets medlemmar är tolv medlemskommuner. (Finns inga privata intressen). 

3 §. Ändamål och uppgifter. 

Inkluderar även möjlighet att samverka med andra nationella och regionala 

organisationer i Skåne län samt med motsvarande verksamheter i första hand i 

län men också vid behov övriga Sverige. 

*Kommunalförbundet har även rätt att efter avtal med förbundsmedlem tillhandahålla 

andra eller kompletterande produkter eller tjänster inom ramen för kommunal

förbundets kompetens. 

Public Procurement Service i Mälardalen AB 
Luxgatan 7 
112 62 Stockholm 
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Org.nr. 556520-7502 
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5 §. Direktionen består av politiska företrädare från medlernskommunema. 

8 §. Revisorer utses av Kommunfullmäktige i medlemskommunema. 

9 §. Kostnadstäckning genom medlemsavgifter. 

Även andra intäkter (3 §*) är tillåtet mot självkostnad. 

11 §. Budget, verksamhetsplan och ekonomisk styrning. 

Direktionens sammanträden är offentliga och förslag till budget och årsredovisning skall 

hållas tillgängligt för allmänheten. 

14 §. Samråd, insyn och kontroll. 

Detta sker i enlighet med kommunallagen. 

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver kontrakt mellan upphandlande 

myndigheter under vissa förutsättningar inte konkurrensutsättas. 

11 § Denna lag gäller inte när den upphandlande myndighetens motpart är en juridisk person 

eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725), om upphandlingen är en intern 

upphandling enligt 12-16 §§. Lag (2017:770). 

13 § En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om 

1. den upphandlande myndigheten gemensamt med andra upphandlande myndigheter 

utövar kontroll över motparten motsvarande den som myndigheterna utövar över sina egna 

förvaltningar, 

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §, för 

myndigheternas räkning eller för andra sådana juridiska personer eller organ som avses i 11 

§ och som myndigheterna utövar kontroll över, och 

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten. 

Upphandlande myndigheter ska anses utöva sådan gemensam kontroll som avses i första 

stycket 1, om 

1. motpartens beslutsorgan består av representanter från samtliga myndigheter, 

2. myndigheterna tillsammans har ett avgörande inflytande över motpartens strategiska mål 

och viktiga beslut, och 

3. motparten inte har något eget intresse som strider mot myndigheternas intressen. 

Public Procurement Service i Mälardalen AB 
Luxgatan 7 
112 62 Stockholm 
Telefon 046 70 - 7365332 
e-post po-andersson@procurement.se 
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AV MEDIA SKÅNE uppfyller i all.:~ delar i sin roll som kommunalförbund och som 

upphandlande myndighet sina åtaganden i förhållande både till förbundsordningen och Lag 

om offentlig upphandling. 

Frågor som kvarstår är. 

1. Finansieringen kan endast ske genom avgifter från medlemmarna enligt 

förbundsordningen obs. vilket inte har någon betydelse utifrån 

upphandlingslagstiftningen. 

2. Att fungera som inköpscentral för andra upphandlande myndigheter 
(avtalskommuner) helt möjligt om det inte strider mot förbundsordningen vilket det 
troligen gör. 

3. För att regeln om intern upphandling ska gälla ska AV MEDIA SKÅNEs fördelning av 
kommunalförbundets omsättning under tre år i genomsnitt vara 80 % från 
medlemskommunerna och från avtalskommunerna maximalt 20 % . 

. ··1/.h 
.//&~ 

1 _,.,, ~4 
.,,.~cfAndersson 

.. ~·· 

.l'Upphandiingsrådgivare 
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Promemoria avseende försäljning av AV-mediacentral~änster 

m.m. 

1. Inledning 

1 (5) 

1.1. Kommunalförbundet AV Media Skåne (nedan "Kommunalförbundet") har uppdragit 
oss att övergripande uttala oss om den del av Komrnunalförbundets verksamhet som 
bedrivs utanför Kommunalförbundets geografiska verksamhetsområde i anledning 
av nedan beskrivna frågeställningar. 

Bakgrund 
1.2. Kommunalförbundet bildades 1997. Medlemmar i Kommunalförbundet är Bromölla, 

Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, 
Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner. 

1.3. Kommunalförbundets syfte är enligt förbundsordningen att tillvarata medlemmarnas 
intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Därutöver 
skall Kommunalförbundet främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och 
kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och 
kompetensutveckling samt tillhandahålla teknik. 

1.4. Inom ramen för denna verksamhet erbjuder Kommunalförbundet a) utlåning och 
distribution av pedagogiska material såsom film, ljudupptagningar, digital teknik och 
digitala läromedel, b) plattform för strömmande media, samt c) tekniska lösningar 
för pedagogisk verksamhet. Kommunalförbundets verksamhet benämns nedan "AV-
mediacentralstjänster". -------- -- --- -

1.5. Därtill skall Kommunalförbundet enligt förbundsordningen genomföra 
gemensamma aktiviteter, exempelvis en läromedelsmässa och pedagogiska träffar i 
inspirations- och informationssyfte, och skail skapa nätverk för erfarenhetsutbyte 
mellan medlemskommunema. Kommunalförbundet skall också samverka med 
nationella och regionala organisationer i Skåne län samt med motsvarande 
verksamheter i näraliggande län och i övriga Sverige. 

1.6. Komrnunalförburidet erbjuder AV-mediacentralstjänsterna dels till de egna 
medlemskommunema, dels till vissa utomstående aktörer. Dessa är Hörby, Höör, 
Kristianstad, Laholm, Gymnasieförbundet Bromölla/Sölvesborg, Eslöv, Kävlinge och 
Svalöv. I viss utsträckning har Kommunalförbundet också genom avtal åtagit sig att 
tillhandahålla motsvarande tjänster till fristående skolor i och utanför 
medlemskommunema. 

1.7. Fråga har nu uppkommit om Kommunalförbundets tillhandahållande av tjänster till 
utomstående aktörer är förenlig med kommunallagen och lagen om offentlig 
upphandling. Detta PM utreder dessa frågor översiktligt. 
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Avgränsningar 
1.8. Vid arbetet med detta PM har information inhämtats från Kommunalförbundets 

ledning, huvudsakligen genom verksamhetschefen Mikael Linden. Vi har också tagit 
del av ett urval av de avtal som tecknats med utomstående kommuner. Någon 
ekonomisk redovisning har inte granskats. Inte heller har någon närmare granskning 
av hur verksamheten bedrivits rent praktiskt skett. 

1.9. All rådgivning vi lämnar är anpassad efter uppdraget och utgår från de fakta som 
presenterats för oss och de instruktioner vi erhåller. Rådgivningen som lämnas av 
oss är därför inte avsedd att användas i något annat sammanhang än inom ramen för 
det specifika uppdraget och Kommunalförbundet, eller någon annan, kan inte förlita 
sig på rådgivningen utanför uppdragets ram. 

1.10. Vårt uppdrag omfattar inte affärsmässig rådgivning eller bedömningar av 
affärsmässiga eller skatterättsliga konsekvenser. Våra allmänna avtalsvillkor gäller 
för all rådgivning. 

2. Kommunallagens bestämmelser 

Kommunalförbundets verksamhet måste ligga inom den kommunala kompetensen 
2.1. En grundläggande förutsättning för att en viss förvaltningsuppgift skall kunna lämnas 

över till ett kommunalförbund är att uppgiften i fråga ligger inom ramen för samtliga 
överlämnande kommuners kompetens. Är uppgiften av något annat slag och således 
faller utanför ramen för vad som ligger inom den kommunala kompetensen kan den 
inte överlämnas. Kort kan detta alltså förstås på så vis att kommunalförbundets 
kompetens alltså varken är mindre eller större än kompetensen hos de kommuner 
som överlämnar uppgiften. 

2.2. Vid bedömningen av huruvida en uppgift ligger inom ramen för kommunal 
kompetens tillämpas bland annat den så kallade lokaliseringsprincipen, se 2 kap. 1 § 
kommunallagen. 

2.3. Lokaliseringsprincipen innebär att en uppgift anses ligga inom kompetensen under 
förutsättning att uppgiften som sådan är av allmänt intresse och har anknytning till 
kommunens område eller dess medlemmar. Det är varken nödvändigt eller 
tillräckligt att den verksamhet som man vill främja bedrivs inom kommunens 
gränser - det avgörande är att intresset av att verksamheten bedrivs är knutet till 
kommunen. 

2.4. Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) har vid ett flertal tillfällen 
haft att bedöma tillämpligheten av lokaliseringsprincipen och har då valt att tolka 
den relativt generöst. I avgörandena RÅ 197 4 A 2082, RÅ 1938 ref 19 och RÅ 197 6 
Ab 236 kom domstolen i samtliga fall till slutsatsen att de aktuella kommunernas 
engagemang i verksamheter som bedrevs inom andra kommuners gränser var till 
nytta för de förra kommunerna och deras invånare. I RÅ 1981 2:53 ansåg domstolen 
det till och med vara en kommunal angelägenhet att lämna kommunala bidrag till 
social forskning vid ett statligt universitet. 

2.5. För att en kommun-och därmed också ett kommunalförbund- skall vara 
kompetent att bedriva näringsverksamhet måste därutöver kraven i 2 kap. 7 § 
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kommunallagen vara uppfyllda vilket innebär att verksamheten skall syfta till att 
tillhandahålla allrnännyttiga anläggningar eller tjänster samtidigt som verksamheten 
drivs utan vinstsyfte. 

I huvudsak inga begränsningar för vilka uppgifter som får överlämnas 
2.6. Märk väl att det till kommunalförbundet också kan överlämnas frågor som innebär 

myndighetsutövning eller som kommunen enligt särskild lagstiftning är skyldig att 
hantera. I princip gäller enligt förarbetena till kommunallagen inga begränsningar alls 
såvitt vilka sådana uppgifter som kan överlämnas - utöver de krav som ovan 
angivits på kommunal kompetens. Om det inte angivits ett uttryckligt förbud mot 
överlämnande av kommunal angelägenhet till kommunalförbund i särlagstiftning 
kan alltså kommunalförbundet träda i kommunens ställe och överta uppgiften1 se 9 
kap. 2 § kommunallagen. 

2.7. Även om kommunalförbund ofta bildas för regional samverkan i någon form finns 
inget krav på att kommunalförbundets medlemskommuner skall finnas i samma 
region eller ens geografiskt befinna sig nära varandra. Det är alltså fullt möjligt att 
samordna kommuner från norr till söder. Dock bör betänkas att de 
verksamhetsområden inom vill<a samverkan är lämpliga och möjliga troligen är 
betydligt färre mellan två kommuner som ligger mycket långt ifrån varandra än i 
näraliggande kommuner. 

3. Verksamhet utanför Kommunalförbundets geografiska område 
3.1. När Kommunalförbundet bedriver verksamhet utanför sitt geografiska område 

måste Kommunalförbundet kunna visa att den externa verksamheten har 
anknytning till Kommunalförbundets geografiska område eller att den externa 
verksamheten är till nytta för kommunmedlemmarna i Kommunalförbundets 
medlemskommuner - annars kan verksamheten stå i strid med 
lokalis eringsp rincip en. 

3.2. På det sätt som Kommunalförbundets avtal med de utomstående kommunerna är 
utformade synes det huvudsakliga intresset för de utomstående kommunerna vara 
att köpa de aktuella tjänsterna och Kommunalförbundets intresse att leverera 
tjänsterna mot betalning. Nyttan för kommunmedlemmarna i Kommunalförbundets 
medlemmar är därför i viss mån oklar. Att den externa verksamheten innebär 
stordriftsfördelar och därmed minskar kostnaderna per användare1 eller genererar ett 
ekonomiskt överskott1 vilket indirekt gynnar kommunmedlemmar i 
medlemskommunema är inte ett tillräckligt skäl för avsteg från 
lokaliseringsprincipen. 

3.3. Den försäljning av AV-mediacentralstjänster som sker utanför Kommunalförbundets 
geografiska område skulle kunna bedömas stå i strid med lokaliseringsprincipen och 
därmed ligga utanför Kommunalförbundets kompetens. 

3.4. Av Kommunalförbundets förbundsordning framgår emellertid att ett av 
Kommunalförbundets uppdrag är att främja samverkan med utomstående 
organisationer och aktörer. Kommunalförbundet har också uppgivit att viss 
samverkan sker mellan Kommunalförbundet och de externa kommunerna såvitt 
avser AV-mediacentralstjänsterna. 
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3.5. Avtalen med de utomstående kommunerna skulle mot denna bakgrund kunna 
betraktas som interkommunala samverkansavtal. Sådana avtal regleras inte 
uttryckligen i kommunallagen och måste därför bedömas utifrån huvudprinciperna i 
2 kap. kommunallagen. Eftersom det, såvitt vi uppfattat verksamhetens bedrivande, 
föreligger vissa ömsesidiga intressen för Kommunalförbundet och de utomstående 
kommuner med vilka avtal har tecknats skulle avtalen med de utomstående 
kommunerna och Kommunalförbundet därför på denna grund kunna anses falla 
inom ramen för den kommunala kompetensen. 

3.6. De avtal som upprättats bör1 för tydlighets skull1 kompletteras med en närmare 
redogörelse för vilken typ av samverkan som kan vara aktuell1 på vilket sätt sådan 
samverkan är en del av Kommunalförbundets uppdrag enligt förbundsordningen1 

och i vilken utsträckning den är till nytta för såväl Kommunalförbundet och den 
utomstående kommunen. 

3.7. Kommunalförbundet bör också närmare analysera och1 om detta bedöms lämpligt1 

eventuellt också utveckla samverkansinslagen1 exempelvis genom arbete med 
erfarenhetsutbyten1 samrådstillfällen eller möjligheter till gemensam 
kompetensutveckling mellan de kommuner som deltar i samverkan. 

4. Upphandlingsfrågor 
4.1. Av särskild betydelse är den eventuella skyldigheten för de utomstående 

kommunerna att upphandla de AV-mediacentralstjänster som omfattas av avtalen 
med Kommunalförbundet. 

4.2. I 3 kap. 17 § lagen om offentlig upphandling ("LOU1
) har införts ett särskilt 

undantag för vissa typer av interkommunal samverkan. Undantaget innebär att 
upphandlande myndigheter kan träffa samarbetsavtal med varandra utan att 
genomföra upphandlingar enligt LOU. Samtliga de villkor som anges i bestämmelsen 
skall vara uppfyllda för att undantaget skall vara tillämpligt. Bestämmelsen har 
följande lydelse: 

Denna lag gäller inte för upphandling mellan två eller flera upphandlande myndigheter, om 

1. upphandlingen syftar till att upprätta eller reglera formerna för ett samarbete mellan 
myndigheterna som ska säkerställa att de offentliga tjänster som myndigheterna ska utföra 
tillhandahålls för att uppnå myndigheternas gemensamma måt 

2. samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman med allmänintresset, och 

3. myndigheterna på den öppna marknaden utövar mindre än 20 procent av den verksamhet 
som berörs av samarbetet. 

4.3. För det första krävs alltså att samarbetsavtal träffas mellan upphandlande 
myndigheter. Eftersom avtalsparterna är ett kommunalförbund och kommuner är 
detta krav uppfyllt. 

4.4. För det andra skall samarbetsavtalet avse ett samarbete för att nå myndigheternas 
gemensamma mål. Avtalet får alltså inte ha sitt ursprung enbart i den ena partens 
behov - då är det inte fråga om ett samarbete utan om ett köp. Alla samarbetsparter 
skall också bidra vid utförandet av uppdraget. Det krävs dock inte alls att alla parter 



287

bidrar med samma sak eller med lika mycket och det är tillåtet med ekonomisk 
kompensation mellan parterna1 så länge den endast avser kostnadstäckning. 

5 (5) 

4.5. Som tidigare anfört är de utomstående kommunernas bidrag till samverkan inte 
tillräckligt tydligt angiven eller utvecklad i befintliga avtal. Kommunalförbundet bör 
därför tillse att avtalen omarbetas på så vis att samverkansinslaget blir mer 
uttryckligt. Vid sådana förhållanden är det enligt min uppfattning inte ett problem 
att Kommunalförbundet i syfte att åstadkomma kostnadstäckning (det vill säga utan 
att verksamheten genererar vinst) också debiterar de utomstående kommunerna 
avgifter för tjänsterna. 

4.6. För det tredje fär verksamheten inte utövas på den öppna marknaden till mer än 20 
%. Kommunalförbundets tillhandahållande av tjänster på den "öppna marknaden" är 

såvitt vi kan bedöma begränsat till ett mindre antal fristående skolor vilket irmebär 
att den i lagen uppställda gränsen sannolikt inte kan anses passerad. 

4.1. Samarbetet skall slutligen avse offentliga tjänster. Det finns idag en osäkerhet kring 
vad som utgör offentliga tjänster, men vår bedömning är att AV-mediacentrals
tjänster är att betrakta som sådana offentliga tjänster som avses i bestämmelsen 
eftersom en skolhuvudman, till exempel en kommun, enligt bland annat 10 kap. 10 § 
och 15 kap. 17 § skollagen är skyldig att utan kostnad ge eleverna "tillgång till böcker 
och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. 11 För att en kommun 
skall kunna uppfylla sina skyldigheter i detta avseende krävs att kommunen kan 
förse eleverna både med traditionella läromedel i bokform samt med moderna 
läromedel i form av exempelvis film- och datamedia. Tillhandahållandet av 
tjänsterna har därför naturlig och direkt anknytning till den offentliga 
skolverksamheten i Kommunalförbundets och de utomstående kommunernas 
område. 

4.8. Vår bedömning är, mot bakgrund av vad som diskuterats ovan och under 
förutsättning att avtalen med de utomstående kommunerna justeras på det vis som 
föreslås, att de villkor som uppställts i 3 kap. 17 § LOU är uppfyllda och att 
upphandling således inte måste ske vid tillhandahållandet av tjänsterna. 

redrik ngström 
Advokat 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

Startsida > Tjänster > Press > Nyheter 

---·----·---------------··---------------

Publicerad: 23 maj 2018 

Nyhet 

Efterlängtat riksdagsbeslut om 
avtalssamverkan 
Idag har riksdagen fattat beslut om förenklad avtalssamverkan mellan kommuner, 

landsting och regioner. Det blir nu enklare ocH säkrare att samarbeta över 

kommungränsenia. 

SKL har drivit frågan i många år och de förändringar som nu genomförs 

från den 1 juli 2018 svarar mot stora behov. 

:-- Det är mycket glädjande att riksdagen nu har öppnat för enkel 

mellankommunal samverkan över en kommungräns. Genom att möjligheten 

kommer att kunna tillämpas generellt - och inte har knutits till vissa 

verksamhetsområden - skapas stort utrymme för lokala lösningar. Det här är 

ett viktigt beslut för att våra medlemmar även i framtiden ska kunna 

leverera en bra och likvärdig välfärd, säger Lena Micko, ordförande för 

Sveriges Kommuner och Landsting. 

Det är samtidigt viktigt att framhålla att det ska handla om faktisk 

samverkan- och alltså inte rena renodlade tjänsteköp. Sådana är också 

LenaMicko 

fortsättningsvis upphandlingspliktiga. Bestämmelserna är avsedda att användas för att stärka kommunernas 

förmåga och kan alltså inte användas som grund för att lägga bud i andra kommuners upphandlingar. 

- Detta kommer att få stor betydelse, framförallt för mindre kommuner, där det inom vissa områden inte är 

kostnadseffektivt, eller ens möjligt, att ha egna personella resurser inom alla områden. Exempelvis kan det handla 

om gemensam kompetensförsörjning inom miljöomrMet, infrastrukturområdet eller kultur- och fritidsområdet, 

men man kan också tänka sig annan samverkan över en kommungräns, exempelvis inom hemtjänsten, säger Lena 

Micko. 

Läs vidare 
Riksdagens betänkande och beslut om kommunal avta1ssamverkan 
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SKL:s arbete med demokrati. ledning och stvming 

Hämta högupplöst bild på Lena Micko 

Kontakt 
Helena Linde 

08-452 79 76 

helena.linde(a}skl.se 

------------------------------------

Sveriges Kommuner och Landsting 
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och 

reg10ner. 

08-452 70 00 info@skl.se 

'. 
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AV 
MEOlA SKA E 

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 Revisionsberättelse för år 2017 med granskning av årsbokslut 
2017 =12=31 och granskning 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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INBJUDAN 

IOireld:iollilen i Kommuna!förburuJet AV Media Skåne har beslutat att 
mllillbjuda revesorerrrn tm fördjupc3ld diaBog måndag den 4 juni 2018 
kl. 13.00 !På Tyringe Kurhotell i Tyringe. 

Inledning 
Med anledning av den skarpa kritiken som vi fått och som vi uppfattar inte 
helt rättvis inbjuder vi er till fördjupad dialog där vi har tagit experter till 
vår hjälp. 

Avseende upphandling/försäljning 1 P O Andersson Public Procurement 
Service AB som också gav Anders Bylund sin certifiering samt gav oss 
konsulthjälp vid det inledande skrivandet av vår befintliga upphandling. 

Avseende våra samarbetsavtal, Fredrik Engström advokat Engström & 
Hellman Advokatbyrå, har tidigare hjälpt GR-utbildning i Göteborg med 
upphandlingsfrågor och Mediecenter i Jönköping med samarbetsavtal då 
Mediecenter blev stämda för att agera utanför sitt område. Mediecenter 
vann caset i två instanser. 

Mötet kommer att ske tillsammans med AU och verksamhetschefen som 
fått uppdraget av Direktionen att genomföra fördjupad dialog med 
revisorerna då det finns olika syn på vad som är lagligt och inte lagligt i 
vår verksamhet. Våra experter deltar via länk. 

PM. 
13.00 

13.15 

13.45 

14.15 

15.00 

Postadress 
Box 177 

Mötesstart med inledning av ordföranden Christer Grankvist. 

Uppkoppling med P O Andersson via Face Time. 

Uppkoppling med Fredrik Engström via Face Time. 

Dialog mellan AU och revisorerna. 

Mötets avslutning. 

Välkomna! Mikael Linden 
Verksamhetschef 

Telefon 
0451-38 85 80 

E-post 
kontakt@avmediaskane.se 

281 22 HÄSSLEHOLM 
Besöksadress 
Finjagatan 44 
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Angående direktionens förfrågan om en bedömning av vald utvecklingsinriktning. 

På möte den 4 juni mellan AV Medias direktion och förbundets revisorer redogjorde direktionen för de 
åtgärder som beslutats om, bla möt bakgrund av den kritik som re',lisorerna riktat mot direktionen dels i 
granskning av förbundets roll som IT-leverantör och mot nuvarande konstruktion med avtalskommuner 
och avtalssko!or och dels i revisionsberättelsen för 2017. 

1. Direktiorien meddelar att förmedling av IT-hårdvara kommer att upphöra under 

sommaren för att vara helt avvecklad i augusti 2018. 
2. Direktionen meddelar att förbundet kommer att se över avtalen med de sk 

avtalskommunerna för att avtalen ska överensstämma med det sk Hamburg

undantaget i LOU. 

Revisorerna har fattat beslut om att inte uttala sig i förväg om åtgärder som vidtas under innevarande 
budgetår och som inte heller är genomförda. Ytterligare skäl till att inte bedöma åtgärderna är att 
revisionen ska uttala sig enbart på information som vi självständigt haft möjlighet att bedöma och 
verifiera. 

\å uppdrag av rev. isorerna i AV Media i Skåne 

\r.A~( I 

lnge~n, revisionens ordförande 

\ 
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PROTOKOLL 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Sammanträdesdag: måndag den 5 mars 2018 

Plats och tid: AV Media Skåne kl.13.30 - 14.45 

Närvarade: Christer Grankvist Ordf. 
Joachim Fors 
Rune Persson 
Ingmar Bernthsson 
Marie Gärdeby 
Reino Persson 
BrittMarie Hansson 
Theresa Lindahl 
Sofia Nilsson 

Tjänstgörande 
Ersättare: Helene Lundqvist 

Ersättare: Sven Olsson 
Sven-Ingvar Borgquist 
Leif Svensson 

Ekonomiansvarig KFSK: Rahim Hotek 

Mikael Linden Verksamhetschef: 

Simrishamn 
Hässleholm 
Klippan 
Osby 
Perstorp 
Åstorp 
Ängelholm 
Örkelljunga 
Östra Göinge 

Tomelilla 

Simrishamn 
Ängelholm 
Örkelljunga 

Personalföreträdare: Martin Sarkar (Vision) 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 

1 
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Ärenden: 

§1. Upprop 
Ordföranden Christer Grankvist hälsade alla välkomna till årets första 
direktionsmöte. Därefter förrättade ordföranden upprop. 

Direktionen beslutar: 
att fastställa tjänstgöringslistan. 

§2. Val av justerare 
Rune Persson ifrån Klippan valdes till att justera dagen protokoll. 

§3. Föregående direktionsprotokoll 
Verksamhetschefen gick igenom de viktigaste ärenden i mötesprotokoll 
2017-12-04 som är utskickat till direktionen sedan tidigare. 

Direktionen beslutar: 
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§4. Redovisning samt överlämnande av Årsredovisning för 
år 2017. 

Utskickat underlag kommenterades enligt nedan: 
Ekonomiansvarige på KFSK Rahim Hotek redovisade 2017 års bokslut. 
Förvaltningsberättelsen redovisades i korthet av verksamhetschefen. 

Direktionen beslutar: 
att godkänna årsredovisningen för år 2017 samt 
överlämna årsredovisningen för år 2017 till 
medlemskommunerna. 

§5. Revisionsberättelse 

De politiska revisorerna sammanträder den 16 mars för att skriva 
revisionsberättelse och underteckna densamma. 

2 

Bilaga 1 

Bilaga 2 
Bilaga 3 

Den externa revisorn Ernst & Young redovisar då sin granskningsrapport för 
Bokslutet 2017. 

Direktionen beslutar: 
att när revisionsrapporten är klar skall den skickas ut till 
AU och direktionens ledamöter. 
att revisionsberättelsen och granskningsrapporten från 
den 16 mars biläggs till AV Media Skånes bokslut. 
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att revisionsberättelsen och granskningsrapporten 
tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunerna, med hemställan om att dessa 
beviljar direktionen ansvarsfrihet för år 2017. 

§6. Årets resultat 
AU föreslår Direktionen att årets resultat 331 641 kronor läggs till eget 
kapital. 

Direktionen beslutar: 
att lägga årets resultat 331 641 kronor till eget kapital. 

§7. Statistik för år 2017 
Verksamhetschefen redovisar i korthet 2017 års statistik som är ut
skickat till ledamöterna. 

Kommentarer i samband med redovisningen av statistiken för år 2017: 
- Borttaget är sådant som vi inte längre lånar ut. 
- Nytt är att vi redovisar streaming separat för UR:s program och 

egna inköpta filmer. Glädjande att våra egna inköpta filmer ses 
mest. 

- Nytt är att vi redovisar våra insatser ute hos er i kommunerna i två 
kolumner. 

- Vi ökar den totala utlåningen med 28 000 utlåningar. 
- Tre kommuner minskar sin inlåning. 
- Teknisk utrustning ökar med anledning av mycket lån av 

programmeringsutrustning. 
- Det strömmande tar över utlåningen mer och mer, inom ett par år 

kommer vi inte att låna ut DVD längre. 

Theresa Lindahl Örkelljunga konstaterar att inlåningen minskat i 
Örkelljunga samt att det under 2017 inte varit några insatser i 
kommunen. Verksamhetschefen fick frågan om han vet orsaken till detta. 
Verksamhetschefen svarade att han inte ännu haft dialogmöte med 
Örkelljunga där naturligtvis statistiken skall analyseras men han tror att i 
mångt och mycket är det kontakt/personrelaterat dvs. De två personer 
som tidigare hade mycket kontakt med AV Media Skåne har slutat i 
kommunen och ännu har ingen tagit upp den kontakten. Vi har kontakt 
med Karl-Olof Vestinsson när det gäller GDPR. 

Sven Olsson tar upp att förhållandet är det samma i Simrishamn. 
Ordföranden Christer Grankvist informerar då om att det förhållandet 
beror på den turbulens som var för några år sedan där man i Simrishamn 
talade om att man avsåg att gå ur AV Media Skåne. I Simrishamn är det 
ytterst en ledningsfråga att faktiskt använda det man betalar för. 

3 

Bilaga 4 
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Verksamhetschefen har genomfört dialogmöte i Simrishamn under hösten 
2017 och återkoppling med de nya utvecklingsledarna skall genomföras. 

Direktionen beslutar: 
att lägga 2017 års statistik till handlingarna och att 
densamma skickas ut till medlemskommunerna 
tillsammans med årsredovisningen, revisionsberättelsen 
och granskningsrapporten. 

§8. Dagsaktuellt läge på AV Media Skåne 

4 

Verksamhetschefen visade ledamöterna den nya hemsidan och då speciellt 
den delen som fr.o.m. 2018-01-01 är vår officiella anslagstavla 
Förbund & Politik. Där man hittar alla våra officiella handlingar. 
Övrigt aktuellt på AV Media Skåne är: 
Läromedelsmässa 2018 som genomförs på onsdag den 7 mars, välkomna. 
Delaseminarium i samband med LM 2018 avseende programmering i 
skolan. 
Fortsatta dialogmöten. 
Fortsatta utbildningar i programmering 
Vi inväntar rapporten ifrån Ernst & Young avseende våra avtal samt 
upphandling/försäljning. 

§ 9. Informationsutbyte ifrån respektive kommun 
Ordföranden Christer Grankvist informerade om att den negativa trend 
avseende antalet sökanden till de olika gymnasieprogrammen på 
Österlengymnasiet i Simrishamn i år har brutits. Det blev bara ett 
program som läggs vilande i och med hästterminens start vilket är både 
roligt och skönt. 

Joachim Fors informerade om att Hässleholms kommun anställt ny 
utvecklingsledare, Per-Erik Holmen ifrån Åstorp. Verksamhetschefen 
informerade om att Per-Erik H var på AV Media Skåne i förra veckan för 
ett dialogmöte. 

Theresa Lindahl informerade om att Fredrik Andersson nu är Örkelljungas 
digitaliseringsgeneral. 

Direktionen beslutar: 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 10. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden idag. 

§ 11. Information 
Nästa möte: 
Direktionens nästa möte, måndagen den 14 maj, skall som vanligt ske i 
samband med ett studiebesök. Verksamhetschefens förslag är att det 
genomförs hos Lekolar i Osby. 

Direktionen beslutar: 
att verksamhetschefen arbetar vidare med förslaget om 
studiebesök hos Lekolar i Osby. 

5 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och speciellt tack till Rahim 
Hotek som redovisade årsbokslutet. Ordföranden bjöd in till kaffe och sade 
samtidigt kör försiktigt hem i snöfallet. 
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ÅRSREDOVIS 
2017 

för 

I 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

I 

Innehåll: 

G 

Förvaltningsberättelse. Försättsblad+ 6 sidor 
Bokslut Försättsblad + 7 sidor 
Resultaträkning Sidan 1 
Balansräkning tillgångar Sidan 2 
Balansräkning eget kapital och skulder Sidan 3 
Kassaflödesanalys Sidan 4 
Redovisningsprinciper Sidan 5 
Noter till resultat- och balansräkning Sidan 6 - 7 

Bilaga 1. 
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2017-12-31 

för 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

ÅNE 
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FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 2017 

Inledning 
1997-01-01 bildades Kommunalförbundet AV Media Skåne. Det nya 
kommunalförbundet AV Media Skåne övertog den verksamhet som Kristianstads 
läns AV- och läromedelscentral bedrivit sedan 1970. Enligt kommunalförbundets 
förbundsordning skulle det bestå under ett år dvs. t.o.m. den 31 december. 
Under 1997 beslutade tolv av medlemskommunernas fullmäktige att fr.o.m. 
1998-01-01 bilda ett nytt kommunalförbund med samma namn. 2018 fyller AV Media 
Skåne 20 år. 
Målet för AV Media Skåne är att ge alla pedagoger och elever inom verksamhets
regionen en likartad möjlighet till ett rikt och högkvalitativt utbud av läromedel, främst 
digitala läromedel. AV Media Skåne skall utgöra en pedagogisk resurs och en IKT
resurs för pedagoger och elever. 

Medlemskommuner och avtal 
Medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne är: Bromölla, Båstad, 
Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, 
Örkelljunga och Östra Göinge. Kristianstad, Laholm, Hörby och Höörs kommun har 
avtal för hela kommunen. Eslövs kommun har avtal för grundskolan och 
gymnasiesärskolan. övriga avtal enligt följande: sex skolor i Svalövs kommun, fem 
skolor i Kävlinge kommun, två skolor i Staffanstorps kommun, en skola i Sjöbo 
kommun, en skola i Lund, en skola på Ven, avtal med Perstorps gymnasium 
(Perstorp AB), avtal med Regionmuseet, samt Kommunalförbundet Bromölla
Sölvesborg. 

Direktionen har bestått av följande ledamöter: 

Kommun Ordinarie Ersättare 

Bromölla Jalil Chigha (Mp) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 

Båstad Helena Stridh (Bp) Ingrid Zäther (S) 

Hässleholm Joachim Fors (S) Lars Klees (Sd) 

Klippan Rune Persson (S) Helena Dådring (M) 

Osby lngmar Bernthsson (S) Lars-Anton lvarsson (M) 

Perstorp Marie Gärdby (C) Viveca Dahlqvist (Pf) 

Simrishamn Christer Grankvist (S) Sven Olsson (M) 
Ordf. 
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Lena Eriksson (C) 

Reino Persson (S) 

Helene Lundqvist (S) 

Eddie Ek (Sd) 

2018-02-22 

Tomelilla 

Åstorp 

Ängelholm 

Örkelljunga 

Östra Göinge 

BrittMarie Hansson (S) Sven-Ingvar Borgquist (M) 

Theresa Lindahl (M) 

Sofia Nilsson (C) 
Vice ordf. 

Leif Svensson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Arbetsutskottet har bestått av 
Ordföranden Christer Grankvist 
Vice Ordföranden Sofia Nilsson 
Ledamot BrittMarie Hansson 

AU~ och Direktionsmöten 
Under året har åtta AU-möten och sex direktionsmöten genomförts. 

AV Media Skånes organisation 

Verksamhetschef 

Ansvarig för Tryckta läromedel, 
kurser & utbildningar samt 
Läromedelsmässa 

I KT-pedagoger 

IT & Teknikansvarig 
Dataskyddsombud 

Inköp & Upphandlingsansvarig 

lnköpsansvariga Film 

Daglig fysisk utlåning 

Ansvariga för transporter 

Mikael Linden 

Eva Martinsson 

Anna Söderstjerna 
Jenny Josefsson 

Martin Sarkar 

Anders Bylund 

Marie Bertilsson 
Annika Ericsson 

Jeanette Lundgren 
Mattias Bjereke 

Thomas Levin 
Kenneth Brorsson 
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Verksamhetsmål för 2017 

Verksamhetsledning Juridik Ekonomi Personal 
Ansvarsfrihet 

2018-02-22 

Direktionen har fått ansvarsfrihet, med anmärkning för år 2016, beviljad ifrån 
samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. 
Ny Förbundsordning 
Ny Förbundsordning har skrivits, anpassats till ny kommunallag och skickats ut till 
medlemskommunerna för beslut och underskrift. Fr.o.m. 2018-01-01 så gäller ny 
Förbundsordning, samtliga 12 medlemskommuner har fattat beslut om att anta ny 
Förbundsordning samt skrivit under densamma. 
Ekonomiska ramar 
Avgiften för medlemskommunerna var 0,50 promille och beräknas utifrån det totala 
skatteunderlaget samt de statliga bidrag som kommunen erhållit. Våra totala intäkter 
under året har varit 13 772 077 Kr. Kostnaderna för året uppgår till 13 061 990 Kr + 
avskrivningskostnader 378 474 kr. Arets resultat, efter avskrivningar och finansiella 
intäkter och kostnader, uppgår till 331 641 kr. 
Delårsbokslut 
Direktionen har fastställt delårsbokslut per 2017-08-31. Delårsbokslutet har skickats 
ut till medlemskommunerna som information. 
Balanskravresultat: 
Arets resultat 331 641 Kr 
Realisationsvinster 
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 
Orealiserade förluster i värdepapper 

0 Kr 
+ 0 Kr 
+ 0 Kr 
+ 0 Kr 

Justering för återföring av orealiserade förluster 
i värdepapper 
Arets resultat efter balanskravsjusteringar 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 
Balanskravsresultat 
Vårt överskott är högre än beräknat 

0 Kr 
= 331 641 Kr 

0 Kr 
+ 0 Kr 

= 331 641 Kr 

I och med förändrade redovisningsprinciper visar årets resultat för 2017 på ett högre 
positivt resultat än budgeterat. Vilket beror på att vi för första gången i vår 
verksamhet har periodiserat filminköpen, vilket är genomfört med anledning av 
revisorernas synpunkter. Det påverkar vårt sätt att arbeta med ekonomin under en 
övergångsperiod under 2017 och 2018, där vi måste ta hänsyn till de kommande 
periodiska kostnaderna. 
Vi har nått våra mål avseende att hushålla med våra pengar, att vara 
kostnadsmedvetna, att reducera onödiga kostnader och i huvudsak använda 
budgeten till tjänster och produkter för pedagogiskt stöd till kunderna. Såväl AV 
Media Skånes soliditet 58% samt likviditet 6 165 268 kr visar på en stabil ekonomi. 
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Personal . 
Vår IKT pedagog Jenny Josefsson slutade sin anställning hos oss den siste 
november på grund av personliga skäl. Inget beslut om nyrekrytering är fattat. 
Total sjukfrånvaro under 2017 var 9.23%. 
Kompetensutveckling 
Hur skolans och samhällets digitalisering fortgår har bl.a. studerats på BETT, SETT, 
SETT Syd, Bok- & Biblioteksmässan, Trippel Helix, Filmkonferenser och UR-dagarna. 
Kompetensutveckling är genomförd avseende Skolfederation, NT-handledarutbildning, 
GDPR, bygga hemsida i WordPress. 

Information Marknadsföring kommunikation 
Hemsida 
Ny hemsida har lanserats under oktober månad. 
Sociala medier 
Våra uppsatta mål för antalet som följer oss på sociala medier har uppnåtts. Framför 
allt Facebook upplever vi som det sociala mediet som ökar i betydelse för oss, för att 
föra ut vår information om tjänster och produkter. 
Dialogmöten 
Dialogmöten med samtliga kommuner har påbörjats under hösten 2017 och skall 
slutföras under 2018. 

Film och övrig strömmande media 
Film - strömmande och DVD 
I och med den ökade användningen av strömmande media har vi tagit bort all 
utlåning av DVD på de inköpta filmer som vi har strömmande rättigheter till. Detta 
ska på sikt ge en minskad fysisk distribution. Vi har numera adaptiv streaming, (är en 
teknik som anpassar bild- och ljudkvaliteten efter användarens datorkapacitet och 
uppkopplingshastighet). Fördelen är att användaren alltid får den högsta kvalitet som 
utrustningen klarar av utan att behöva tänka på att justera nivån. 

Vi har skrivit abonnemangsavtal med Film & skola på 4 år, detta innebär ca 1 200 
strömmande utbildnings- och spelfilmer ytterligare i Mediekatalogen i ett första 
skede. Nya filmer tillkommer varje termin. Abonnemangsavtal har även skrivits med 
Eduklips på 3 år. Mediekatalogen har utökats med över 200 utbildningsklipp och det 
tillkommer minst 40 nya klipp per år. 

Filminköp och förlängning av filmrättigheter 2017 har gjorts till en kostnad av 
1 500 000 kr samt 800 000 kr för abonnemang Film i Skolan. Vi har nu ca 2 313 
egna inköpta filmer i vår Mediekatalog. 179 nya filmer har lagts in och ca 250 nya 
utbildningsklipp. I SU Fritt utbud har det tillkommit 12 filmer. Totalt 19 filmer har 
utrangerats. Av de 59 inkomna önskemål från användare har vi kunnat lösa 
rättigheter för 15 stycken. 7 filmer har vi kunnat koppla till bokinköp, så att 
möjligheten finns att kombinera film och bok. 
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Vad gäller vårt mål med att marknadsföra våra filmer minst 10 gånger/år så har vi 
gjort detta både genom nyhetsbrev, men även regelbundet via Facebook- och 
Twitterkanal och på vår förstasida i Mediekatalogen. 
UR~program 
DVD och CD distribueras inte längre. UR:s radio- och tv-program kommer att vara 
fortsättningsvis tillgängliga i Mediekatalogen som strömmande. 
Genom att delta på UR-dagarna har vi tagit del av deras programutbud och fört 
diskussioner om produktion och samarbete. 
Webbtjänster 
Muzzy Club är en webbtjänst som våra användare har fri tillgång till genom sitt konto 
hos oss. Under 2017 har 7 129 inloggningar gjorts av både elev och lärare. 

Creaza är också en webbtjänst och även denna tjänst har våra användare fri tillgång 
till genom konto hos oss. Totalt antal produktioner i de olika programmen under 2017 
för såväl elever och lärare. 
Cartoonist 15 625 
Mindomo 8 108 
MovieEditor 1 890 
Audieditor 589 

Kikora mattetrion finns nu i vår mediekatalog. Mattetrion är ett digitaliserat 
träningscenter för matematik. 

Läromedelsmässa. 2017 
Jim Thuresson, bl. a. före detta förbundskapten i basket, inspirerade i Positivt 
ledarskap. Ett hundratal föreläsningsbesökare fick sig en rejäl energikick. 
Totalt besöktes mässans 40-tal utställare av ca 600 lärare i förskola till årskurs 9. 
Även de 15 seminarierna var välbesökta. 
Nyhet i år var att besökarna skulle anmäla/registrera sitt besök, så de enkelt kunde 
dela sina kontaktuppgifter med de utställare de önskar komma i kontakt med. 

Genomförda Pedagogträ.ffa.r/kurser/utbildningar under 2017 
Vi har under året arrangerat 6 pedagogträffar i ämne som Skolfederation, matematik, 
litteratur och läromedel med totalt ca 225 deltagare. 
Se också statistik för AV Media Skånes insatser i våra kommuner avseende AV 
Mediainformation samt utbildningar/ workshops ute på plats i kommunerna. 

Nätverk- och informa.tionsmöten 
Vi har under året genomfört två nätverksmöten för utvecklingsledarna, motsv. 
befattningar samt IT-personal (It-tekniker, IT-pedagoger, IKT-pedagoger, It
assistenter), ifrån våra kommuner. 
Vi har under året deltagit i nätverk avseende försäljning med Mediapoolen i Skövde 
och Mediacenter i Jönköping. 
Vi har deltagit i KMIS (nätverket för Kommunala Mediecentraler I Samverkan) i 
Sverige. I KMIS har vi under året genomfört dialogmöten med SVT UR och 
Skolverket. 
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Upphandling & Försäljning 
Vi har vid förmedling utav IKT- och teknikutrustning sålt för 3 909 411 Kr. 
Kostnaderna för teknikinköp har under året varit 3 829 020 kr. Lägger 

2018-02-22 

vi till förmedling utav leasingköp som vi förmedlat under 2016 som ej syns 
i resultaträkningen så har vi 2017 totalt omsatt 6 909 411 Kr i försäljningen. 

Distribution 
Kostnader 
Vi har uppnått vårt mål för 2017 att sänka kostnaderna för distributionen med 4%. 
Vi har sålt en gammal transportbil och ersatt den med en mindre bil som vi leasar på 
tre år. Med en ny modern bil kommer vi att sänka våra drivmedelskostnader med 
10% under 2018 samt att vi kör på HVO diesel (miljödiesel). 

Utlåning 
Skolfederation 
Vi har under året blivit medlemmar i Skolfederation. Vår mediekatalog är anpassad 
för Skolfederation. Ängelholm är vår första kommun som har integrerat 
Skolfederation med vår mediekatalog och Båstad, Åstorp och Hässleholm står på tur. 
Total utlåning 
Har ökat med 28 000 utlåningar. För detaljer se statistik för år 2017, statistik tidigare 
år samt statistik för våra utbildnings- och informationsinsatser ute i våra kommuner. 
Lärar- och Elevinloggning i Mediekatalogen 
Vi har idag 9 142 st. aktiva lärarkonton samt 21 085 st. aktiva elevkonton. 
Slutsatser: Lärarkonton är färre än föregående år och det beror på att vi har rensat ut 
inaktiva konton. Elevkonton har ökat med 5 000 konton. 

Övrigt 
Den 22 - 24 maj flyttade vi verksamheten ifrån Bäckhagsvägen 13 till Finjagatan 44. 
I förberedelserna för flytten fattades beslut om att avveckla Läromedelsbiblioteket. 

Hässleholm 2018-03-05. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 

Christer Grankvist 
Ordförande 
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RESUL TATRÄKNING 1(7) 

Not 2017 2016 
Rörelsens intäkter 

Avgifter 2 9 201 650 8 996 093 
Förmedling AV-utrustning 3 909 411 5 585 562 
Övriga intäkter 3 661 015 1 099 604 

Summa intäkter 13 772 077 15 681 259 

Rörelsens kostnader 

AV-utrustning till förmedling -3 829 020 -5561612 
Varor och tjänster för verksamheten -881 641 -3 299 781 
övriga kostnader -2 870 027 -2 342 772 
Personalkostnader 4 -5 481 272 -4 352 820 

Summa kostnader -13 061 960 -15 556 985 

Resultat före avskrivningar 710 117 124 274 

Av- och nedskrivningar -378 474 -120 757 

Resultat efter avskrivningar 331 643 3 517 

Finansiella intäkter o kostnader 

Ränteintäkter 0 1 531 
Räntekostnader -2 -3 646 

ARETS RESULTAT 331 641 1 402 
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BALANSRÄKNING 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Licenser 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager 

Lager av AV-utrustning och reservdelar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 2017-12-31 

5 

6 

7 

8 

2 278 343 

0 

2 278 343 

0 

453 398 
666 305 
296 259 

1 415 962 

6 165 268 

7 581 230 

9 859 573 

2(7) 

2016-12-31 

0 

0 

0 

0 

2 633 624 
89 226 

450 679 
3 173 529 

6 812 964 

9 986 492 

9 986 492 
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Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Eget kapital 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Tillgång i Pensionsstiftelsen 
Pensionsreserv enligt KPA 

Not 

9 

10 

2017-12-31 

5 855 819 
331 641 

6 187 461 

2 660 648 
173 968 
837 496 

3 672112 

9 859 573 

4 296 523 
1 629 000 

3(7) 

2016-12-31 

5 854 417 
1 402 

5 855 819 

3 467 629 
9 467 

653 577 

4130 673 

9 986 492 

4 041 942 
1 809 000 
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KASSAFLÖDESANALYS 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Arets resultat 
Justering för ej likviditetspåverkande poster (avskrivningar) 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning förråd och varulager 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

2017-01-01 2016-01-01 
2017-12-31 2016-12-31 

331 641 1 402 
378 474 120 757 

710 115 
1757567 

0 
-458 561 

1299 006 

2 009121 

-2 656 817 
-2 656 817 

-647 696 

6 812 964 
6 165 268 

122159 
-1 350 139 

129 779 
1 961 802 

741442 

863 601 

0 
0 

863 601 

5 949 362 
6 812 964 

4(7) 
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Not 1 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Arsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagits i bruk. 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningsprocensatser tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 
Bilar och transportmedel 
övriga inventarier 
Installationer 

Immateriella anläggningstillgångar 

17% 
20-25% 

10% 

Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningen påbörjas först månaden efter vi har rätt till nyttjande av tillgången. 
Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden. 

5(7) 
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN 

Not 2 Avgifter 

Avgifter från kommunerna 
Avgifter övriga aktörer 

Not 3 Övriga intäkter 

Sjuklönekompensation 
Erhållna bidrag för personal 
övriga intäkter 

Not 4 Personalkostnader 

Löner och andra ersättningar 
Sociala avgifter, personal 
Pensionskostnader 
Arvoden 
Social avgifter, politiker 
Gottgörelse pensionsstiftelsen 
övriga personalkostnader 

Medelantalet anställda 
Män 
Kvinnor 

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden (1-5 år) 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utrangeringar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Aretsavskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningsprocensatser tillämpas: 

Bilar och transportmedel 
övriga inventarier 
Installationer 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utran erin ar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Aretsavskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 

~·· 

2017-12-31 

5 573 906 
3 627 744 
9 201 650 

2017-12-31 

0 
129 412 
531 603 
661 015 

2017-12-31 

3 573 409 
1124 154 

309 843 
154 609 
34 050 

0 
285 208 

5 481 272 

3 
6 
9 

2017-12-31 

0 
2 656 817 

0 
0 

2 656 817 

0 
-378 474 

0 
-378 474 

2 278 343 

2017-12-31 

17% 
20-25% 

10% 

1 363 405 
0 
0 

-578 091 
785 314 

-1 363 405 
0 

578 091 
785 314 

0 

6(7) 

2016-12-31 

5 371 690 
3 624403 
8 996 093 

2016-12-31 

50 016 
134 546 
915 042 

1 099 604 

2016-12-31 

2 978 257 
931 278 
338 761 
123 895 
30 060 

-413 921 
364 490 

4 352 820 

3 
6 
9 

2016-12-31 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2016-12-31 

17% 
20-25% 

10% 

1 363 405 
0 
0 
0 

1 363 405 

-1 242 648 
-120 757 

0 
-1 363 405 

0 
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Not 7 Varulager 

1B lagervärde 
Nedskrivnin 
Bokfört lagervärde 

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Företagsförsäkring 
Filmabonnemang 
Lokalhyra 
Licenser/avtal 
Övriga kostnader 

Not 9 Eget kapital 

Ingående balans 
Arets resultat 
Utgående balans 

Not 10 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

Upplupna personalkostnader 
övriga upplupna kostnader 
Förutbetalda avtalsintäkter 

2017-12-31 

0 
0 
0 

2017-12-31 

0 
0 

138 992 
134 317 
22 950 

296 259 

2017-12-31 

5 855 819 
331 641 

6 187 461 

2017-12-31 

442 096 
339 400 

56 000 
837 496 

7(7) 

2016-12-31 

129 779 
-129 779 

0 

2016-12-31 

24 828 
134 093 
54 615 

223 334 
13 809 

450 679 

2016-12-31 

5 854 417 
1 402 

5 855 819 

2016-12-31 

467 852 
110 725 
75 000 

653 577 
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A 
MEDIA SKÅNE 

Revisionsberättelse för år 2017 

Till Kommunfullmäktige i Bromölla, 
Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, 
Perstorp, Simrishamn, Tomelilla 
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och 
Östra Göinge kommuner 

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. 

l revisionsberättelsen för 2016 riktade revisorerna en anmärkning mot direktionen för 
brister i styrning och rapportering av förbundets måluppfyllelse i delårs- och 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: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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:1J·:1 lag. CL _3 
Revisionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
Mars 2018 

Ko munalförbundet 

V Media Skåne 
Granskning av årsbokslut 2017-12-31 

Thomas Hallberg 

Angelica Borgström 
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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. 

3 
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2. Rättvisande räkenskaper 

2.1. Boks/utsprocessen 

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 -121 

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 huvudsal<liga 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 

4 
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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. 

111 Balanskravet som är förbundets enda finansiella mål bedöms uppfyllas eftersom ett 
överskott redovisas och det bedöms inte finnas 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 

5 
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Bilaga 4. 

STA ISTIK 2017-12-31 
för 
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Statistik för streaming och 1..1tiå11 2017 

Kommun Telmisl< utr Boklådor Bok&Meclia övrigt Museif. Temalådo1 UR DVD DVD Stream UR StreamAVM AVMnnfo AVM Utlb Summa 

Bromölla 9 68 5 5 18 108 4144 6 087 2 10446 

Båstacl 62 4 17 7 21 12 126 4372 6 920 1 1 11 543 

Hässleholm 101 1120 37 14 66 268 200 1 460 18 234 27 840 4 15 49 359 

Klippa1111 6 99 3 7 24 6 98 5 321 8192 3 2 13 761 

Osby 7 67 7 11 16 180 4960 7493 2 4 12 747 

Perstorp 1 53 1 2 76 2638 3 900 2 5 6 678 

Simrishamn 3 76 5 27 9 21 3130 5452 2 3 8 728 

Tomelilla 3 136 7 10 77 3 90 4597 7223 2 2 12150 

Astorp 18 53 2 9 36 4 124 4 731 7255 1 12 233 

Ä111gelholm 4 197 3 28 47 13 282 12 991 20228 3 4 33 800 

Örkelljunga 1 12 3 1 9 2 13 59 3573 4 856 8 529 

ö Göinge 2 143 6 1 8 26 59 177 3 967 6166 2 6 10 563 

Eslöv 25 173 4 16 30 5 188 7 481 12 358 2 2 20 284 

Hörby 26 188 24 1 16 70 19 189 4663 7732 1 4 12 933 

Höör 6 76 25 9 30 23 147 4 747 6 607 1 11671 

Kristianstad 43 347 18 26 98 125 85 713 25 658 39 865 8 12 66 998 

· Kävlinge 3 58 1 6 28 10 3 950 6 945 1 11 002 

Laholm 5 218 74 10 12 19 4 180 6 307 9470 2 2 16 303 

Lanclsl<ro11a 10 39 49 

Lund 113 5 1 11 10 245 629 1 014 

Malmö 83 258 341 

Sjölbo 114 404 518 

Staffanstorp 28 818 1 862 2 708 

Svalöv 8 59 1 2 4 58 10 218 2239 3 338 5 937 

Sölvesborg 5 1 5 849 1 017 1 877 

SUMMA 271 3 323 221 14 325 929) 481 4489 129 822 202136 37 64 342172 

Sammanställt av Martin Sarkar 180124 

Övrigt= Läromedelsbiblioteket, 16 mm filmer, Ljud 

AVM Info::: lnformationstillfälle om vår verksamhet (se bilaga) 

AVM Utb = Utbildning i Creaza, Muzzy, programmering, 3D-printer osv (se bilaga) 
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Tidigare år 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Bromölla 10 324 9 366 7 367 7 514 6 272 6 727 1 430 2 876 2 767 
Båstad 10 649 8 603 8 023 7 451 6 777 7 839 5198 3 828 2 833 
Eslöv 18 862 16 309 14 857 12 047 13 965 6 668 4 374 2 734 2 043 
Hässleholm 46472 44579 45 115 37120 33 370 30 220 20 846 15 188 13 317 
Hörlby 10 621 8 523 7 818 7 708 7 694 6 524 4 360 2 854 1 924 
Höör 11 125 9 885 10 566 8 646 7 618 6 750 4320 2 208 1 531 
Klippan 11 386 10 060 9 571 8 234 9 361 8 376 5 503 4 674 3 723 
Kristianstad 61 322 51 376 48 876 46 819 43 534 37 244 22 724 16 325 13 998 
Kävlinge 8 750 4420 1 631 1 020 441 317 75 
Laholm 15 329 21 449 15 066 13 709 13 300 9 369 6 143 4 324 3 698 
Landskrona 177 149 153 112 
Lund 693 520 
Malmö 26 
Osby 12 709 13 355 14 027 11 101 11 226 9 376 6 927 5496 4 280 
Perstorp 6 099 5 331 5 911 5 038 5 925 4490 3448 2 570 2 119 
Simrishamn 9 964 7 774 8 907 9 763 10 793 8 215 4 674 3 630 3437 
Sjöbo 369 383 466 428 
Staffanstorp 2 151 1 391 1 237 980 194 
Svalöv 5 320 6 169 4 793 3 419 3 065 2240 1 345 607 
Sölvesborg 1 567 694 829 1 551 1 301 874 851 464 
Tomelilla 11 020 10 553 10 864 10 096 10 292 7 404 2 922 1 818 1 664 
Åstorp 9 189 10 051 11 200 10 618 10 801 9 273 5 928 4 850 4259 
Ängelholm 29 326 26 491 22 975 23 455 20 548 17 471 12 512 7 294 6 024 
Örkelljunga 9 796 9 239 8 744 7 163 6 319 6 203 4147 2 788 2 247 
Östra Göinge 10 744 9 822 9 102 9 873 10 859 9 495 7 375 5475 4159 
S:a kommuner 313 990 286 492 268 098 243 865 233 655 195 075 127 802 90 003 74023 
Övriga 1 14 611 9 880 7 501 6 263 4564 
Totalt 313 991 286 492 268 098 243 865 248 266 204 955 135 303 96 266 78 587 
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1 

AV 
MEOtA SKÅNE 

Bilaga till statistik för 
streaming och utlån 2017 
18-01-24 

Statistik för AV Media Skånes insatser i våra kommuner 
avseende AV Media information samt utbildningar/work
shops 2017. 

AV Media Skånes Information på plats ute i kommunerna. 

Bromölla 

Båstad 
20/6 Båstad Montessoriskolan AV Media info 

Hässleholm 
19/1 Läshörnan info T 4 Vux, Lär Vux 
2/3 Hässleholm Blixtlåset utställare 
13/9 Dialogmöte med utvecklingsledare 
5/10 Skolbibliotek Läshörnan 

Klippan 
6/11 
25/9 
6/12 

Osby 
9/1 
16/3 

Perstorp 
7/3 
12/6 

AV Media info Vedby skola 
AV Media info Pilagårdsskolan 
AV Media info Krika Bygdeskola 

Osby Klockaregårdsskolan AV Media Info. 
Visseltofta AV Media info 

Perstorp AV Media info 
AV Media info Parkskolan 

Simrishamn 
4/9 Nils Holgersson skolan AV Media info 
12/9 Dialogmöte med utvecklingsledarna 

Tomelilla 
12/1 
9/3 

Tomelilla IKT-möte 
Tomelilla AV Media info Onslunda skola, Smedstorps skola, Kastanjeskolan 
och Lindesborgsskolan 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-81631 Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E~post: kontakt@avmediaskane.se 
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Åstorp 
4/9 Dialogmöte med förvaltningschef och utvecklingsstrateg 

Ängelholm 
10/1 AV Media info på RIKT 
17/1 Angelholm RIKT programmeringsworkshop 
16/8 Dialogmöte medför- och grundskolechef och IKT-utvecklare 

Örkelljunga 

Östra Göinge 
5/4 AV Media Skåne info Skoldatateket 
17/5 Mölleskolan AV Media info 

Eslöv 
2/2 
20/9 

Hörby 
11/10 

Höör 
19/12 

AV Media info, Fridasroskolan 
Lärfestival, heldag AV Media info 

Dialogmöte med utvecklingsledare och IT-pedagog 

Dialogmöte med förvaltningschef och IKT pedagog 

Kristianstad 
11/1 Hammar skola AV Media info 
6/2 Rinkabyskolan AV Media info 
7/2 Viby skola AV Media info 
15/2 Trolle Ljungby skola AV Media info 
13/3 Kulltorpskolan AV Media info 
21/3 Fröknegårdskolan 6 - 9 AV Media info 
21/9 AV Media info Rönnowskolan personal F - 3 
6/12 Skolbiblioteket Läshörnan 

Laholm 
13/3 
10/10 

Kävlinge 
27/9 

Parkskolan info i personalrummet 
Kommunens Fritidspersonal, Lögnäs Gård, AV Media info 

Dösjebroskolan AV Media info 

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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AV Media Skånes utbildningar/ workshops ute på plats i 
kommunerna.. 

Bromölla 
18/4 
16/10 

Båstad 
20/6 

Bromölla Creaza Cartoonist, studiedag, Fritidspedagoger 
Dala Norra programmering, Fritids 

Båstad Montessoriskolan Programmeringsworkshop 

Hässleholm 
712 28/2 7 /3 13 st. 2 timmars lektioner i programmering vid Vittsjö skola, elevens val 
14/3 21/3 28/3 
4/4 18/4 25/4 
9/5 16/5 23/5 
30/5 
28/8 
26/9 
30/11 

Klippan 
9/2 
27/3 

Osby 
9/1 
3/3 
16/3 
16/3 
22/9 

Perstorp 
8/2 
7/3 
7/3 
12/6 
7/11 

Programmering 2 tim Linneskolan åk 6 elever 
Hässleholm Sv. A appar 
Hässleholm programmering 

Leverans och info 3Dskrivaren, Nya Snyggatorp F - 6 
Leverans och info 3Dskrivaren, Nya Snyggatorp F - 6 

Klockarskogsskolan Programmeringsworkshop 
iPadkurs 
Visseltofta skola Programmering elever 
Osby programmeringsworkshop personal 
Killebergsskolan Programmering, halvdag 

Perstorp Sv. A Pedagoger 
Workshop Slöjdlärare 
Perstorp 3Dskrivare workshop 
Programmeringsworkshop Parkskolan 
Norra Lyckanskolan programmering Bluebot elever åk. 3 

Simrishamn 
4/9 Nils Holgersson skolan Creaza åk. 7 - 9 pedagoger 
8/11 Nils Holgersson skolan Creaza åk. 4 - 6 
18/12 Nils Holgersson skolan Creaza, Mindomo åk. 4- 6 

Tomelilla 
9/3 Tomelilla Programmeringsworkshop 
24/3 Onslunda skola Creaza Elever 

Åstorp 

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 

3 



327

Ängelholm 
17/1 Ängelholm RIKT programmeringsworkshop 
6/2 MIK o Sociala medier Villanskolan Ängelholm Elever 
8/2 MIK o Sociala medier Villanskolan Ängelholm Elever 
17 /5 Ängelholm workshop 30 skrivaren 

Örkelljunga 

Östra Göinge 
22/2 Knislinge Programmering Sportlovsaktivitet bibliotek 
28/4 Mölleskolan MIK + Creaza (fritidspedagoger) 
31/5 Mölleskolan MIK (lärare) 
9/6 Mölleskolan Creaza (fritidspedagoger) 
18/8 MIK Snapphaneskolan 
17 /11 Kommunen Digitalisering Fritid pedagoger 

Eslöv 
10/1 
20/9 

Hörby 
14-15/8 
24/8 
13/11 
14/11 

Höör 

Eslöv Programmeringsworkshop 7-9 Ekenässkolan 
Lärfestival, heldag programmering, filmrättigheter, 

Creaza 

Workshop programmering 

Programmeringsdag Frosta skola 

Programmering Kilhult alla elever & personal 

Programmering elever åk 5 - 6 & pedagoger 

Kristianstad 
1/3 Viby skola Creaza, Mindomo Elever åk 4 - 6 
3/4 Viby skola Creaza, Cartoonist Elever åk 4 - 6 
25/4 Trolle Ljungby Creaza Elever 
12/5 Rinkaby skola Creaza, Cartoonist Elever 
14/6 Nosabyskolan Creaza, Cartoonist Elever 
18/8 Trolle Ljungby Creaza pedagoger 
21/8 Hammar skola IKT-dag MIK, programmering, Creaza 
11/9 Viby skola Creaza Cartoonist & uppföljning Mindomo, halvdag elever åk 4 
25/9 Viby skola Creaza Mindomo + uppföljning Cartoonist, halvdag, elever åk 4 
10/1 O Rönnowskolan åk 5 Creaza 
21/11 Näsby skola Programmering åk 3 - 5 personal 
19/12 Nosabyskolan Creaza, Cartoonist Elever 

Laholm 
31/10 
8/12 

Kommunens Digital dag, programmering 

Blåkullaskolan/Mellbystrandsskolan Digitalisering 

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 J E~post: kontakt@avmediaskane.se 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

 
Sida 

 

2018-02-28 18 av 24 

 

 

 
 

KF § 42  Dnr KS 001024/2017 - 200 

Svar på motion - Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för 
föreningar med egna lokaler och arenor  

 
Beskrivning av ärendet En motion har inkommit från Liberalerna som belyser förändringar i 

VAkostnader för föreningar som äger sina egna lokaler och anläggningar. 
Förändringarna beror på att VA-taxans struktur har ändrats för att följa 
branschorganisationen Svenskts Vattens rekommendationer. Förvaltningen 
föreslås få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis 
kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. 

 
Yttrande Under ärendet yttrar sig Thomas Andersson (L).  
 
Underlag till beslutet Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1.  Motionen bifalls. 
2.  Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på modell för att 

delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- 
och ungdomsverksamhet. 

3.  Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om snålspolande munstycken kan 
ingå i stödet för att få ned vattenförbrukningen och 
uppvärmningskostnaderna för varmvatten.  

 

 

328



329

r.::;,\c: ~1AD;:::-_ ~'·"ir,·:: '· 
i!~I 1 .. / '-> 1 ."-.d t 1 1, 

l<r.>!l1inunsty,·.:O:, ., ··, 

Motion 2017 -09= 2 ~ 
, lm.KS.@.\9iY/ .. . 
.. . Ao.tJ:.:JJk.· ...... .. . 

Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna lokaler och arenor 

Ny konstruktion av VA-taxan infördes i Båstads kommun från 2015-07-01. En stor förändring 

var att vattenmätare infördes för lokaler som drevs av företag och föreningar. 

Liberalerna väckte ett ärende i maj 2015 där förvaltningen fick i uppdrag att belysa 

konsekvenserna för kommunens föreningsliv och ta fram förslag på ev. åtgärder, eftersom 

det var uppenbart att den nya taxan skulle få negativa ekonomiska konsekvenser för 

föreningslivet. 

Nu har två år gått med den nya VA-taxekonstruktionen och de föreningar som äger sina egna 

lokaler och anläggningar har nu sett konsekvenserna av den nya VA-taxan. Tyvärr visar det 

sig att VA-taxan blir mångdubbelt högre för många föreningar vilket är mycket olyckligt. 

Liberalerna vill med denna motion att: 

Dels en redovisning tas fram som visar på vad kostnaden för Vatten och Avlopp, för 

föreningar som äger sina egna anläggningar, var före och efter införandet av ny VA

taxekonstruktion. 

Dels ett förslag till hur kommunen kan justera stödet till föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet i syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna av VA

taxan. 

Båstad den 29 september 2017 

LIBERAL~RNA 
0

STAD 
~ · 

.~~ 
Thomas ndersson Sven-Olof Bengtsson Mats Lundberg 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-11-09 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Åsa Meltzer 

Dnr: KS 001056/2017 -700 

 
 

Regler för bidrag till pensionärsföreningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Justera Regler för bidrag till pensionärsföreningar avseende sista ansökningsdatum till den 
15 april samt ge Fastighets- och fritidschefen delegation att besluta om årlig fördelning av bi-
drag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 5 september fattade kommunstyrelsen beslut om nya regler för bidrag till pensionärsför-
eningar enligt förvaltningens förslag. Efter detta har det inkommit synpunkter från pensionärs-
föreningarna om att sista datum för ansökan om bidrag är för tidigt på året med hänsyn till 
vilka handlingar som ska bifogas ansökan, såsom verksamhetsberättelse samt rapport över 
ekonomisk ställning och resultat, m.m. Därför föreslås Kommunstyrelsen fastställa ett nytt 
datum för sista ansökan till den 15 april. 
 
Beslut om fördelning av anslag till barn- och ungdomsföreningar samt föreningar för funkt-
ionshindrade fattas enligt fastställda normer av utsedd tjänsteman enligt delegationsordning-
en, i dessa fall Fastighets- och fritidschefen. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om att ge 
chefen för fastighet och fritid delegation att fatta beslut även om årlig fördelning av bidrag till 
pensionärsföreningar. Bidragets totala omfattning beslutas årligen av Kommunfullmäktige. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Inga konsekvenser i förhållande till nuvarande fastställda regler.  
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunala pensionärsrådet, Ekonomi, Kansli, Teknik och service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för bidrag till pensionärsföreningar 
 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Regler för bidrag till pensionärsföreningar 
att gälla från 2018-12-15 

Regler 

k3 00\0t;:l 

/2-0~~ --100 

För att en förening ska få föreningsstöd ska följande grundvillkor vara uppfyllda: 

Föreningen ska 

• bedriva verksamhet för pensionärer 
• bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen 
• ha varit verksam under minst sex månader 

Bidraget avser att täcka en del av kostnaderna för föreningens verksamhet. 

Ansökan om föreningsstöd 

Ansökan om ekonomiskt bidrag för ett verksamhetsår ska göras av föreningens styrelse en 
gång per år, senast den 15 april. 

Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, rapport över ekonomisk ställning och 
resultat samt revisionsberättelse. Ansökan lämnas till kommunens kundcenter, på särskild 
blankett, och ska vara undertecknad av ordförande/kassör och revisor. Ansöknings
blanketter finns på Båstads kommuns hemsida eller kan hämtas i kommunens kundcenter. 

Utbetalning sker i maj månad till föreningens plusgiro/bankgiro, om utbetalning ska ske 
till bankkonto ska bankkontobevis bifogas till ansökan. 

Bidragets totala omfattning fastställs av kommunfullmäktige. Ekonomiskt bidrag ges per 
medlem som är mantalsskriven i Båstads kommun. 
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