
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Datum: tisdagen den 24 september 2019 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   

1.  Val av justeringsperson   KS au 

2.  Godkännande av dagordning  KS au 

3.  Informationsärenden  

1. Information från NSR, Kim Olsson, VD NSR  

2. Information om Akademi Båstad, Henrik Andersson  

  

4.  Delårsrapport 2019-08-31  

Handlingar kompletteras senare  

Elisabet Edner KS 

5.  Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2020 

Olof Nilsson/ 

Therese Zetterström  

KS 

6.  Svar på motion - Båstads kommuns maskinpark avseende 
grönyteskötseln skall ersättas med fossilbränslefritt drivmedel 

Olof Nilsson/  

Johan Peterson  

KF 

7.  Svar på motion - Allmänhetens frågestund som fast punkt på 
fullmäktiges sammanträden 

Olof Nilsson/ 

Johan Peterson  

KF 

8.  Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet - förslag till 
ändringar 

Olof Nilsson/ 

Henrik Andersson  

KF 

9.  Reglemente för kommunala pensionärsrådet - förslag till ändringar Henrik Andersson KF 

10.  Sammanställning – Årlig uppföljning av samverkan och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2018  

Philipp Seuffer KS 

11.  Kommunövergripande handlingsplan för 
medarbetarundersökningen 2019  

Erik Lidberg  KS  

12.  Uppföljning av uppgiftsfördelningen  Erik Lidberg  KS 

13.  Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d 6:2) - antagande  Camilla Nermark KS 

14.  Namnsättning av platser inom Båstads hamn  Camilla Nermark  KS 

15.  Fördelning av administrativa kostnader för Stensåns vattenråd  Roger Larsson KS  

16.  Markanvisningsavtal, Heden etapp III, Eksjöhus Susanna Almqvist KS 

17.  Prissättning av tomter i Förslöv - Förslöv 2:4  Susanna Almqvist KF 

18.  Återgång av beslut avseende försäljning av mark för Padelhall Susanna Almqvist KS 

19.  Uppdatering av köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3 (blivande del av 
Hemmeslöv 5:14) 

Susanna Almqvist KS 

 



Båstads kommun 
Datum 

2019-09-05 
 

 
Sida 
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

20.  Omfördelning i investeringsbudget VA för 2019 

Handlingar kompletteras senare  

Andreas Jansson KS 

21.  Revidering budget om- och nybyggnation av Förslövs skola 

Handlingar kompletteras senare  

Jan Bernhardsson KS 

 
 
Båstad den 17 september 2019 
 
 
 

Johan Olsson Swanstein 
Ordförande 

Therese Zetterström 
Sekreterare 
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Datum : 2019-09-12 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000025/2019 – 100 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Kerstin Gustafsson (M).  
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson (S).  
 
3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 1 oktober kl. 11:00. 

 
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. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Datum: 2019-09-12 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000026/2019 – 100 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
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. 
 
 
 
Kommunledningskontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

Rödmarkerade dagar är dagar som uteslutits ur planeringen till följd av att det är helgdagar, lovdagar eller 
som på annat vis bedöms vara olämpliga för att skapa goda villkor för förtroendevalda.  
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Datum: 2019-08-19 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000619/2019 – 900 
 
 

Sammanträdesplan 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Anta föreslagen sammanträdesplan för 2020. 

 
Aktuellt 
Kommunfullmäktige har att besluta om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kom-
munstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt myndighetsnämnden. 
Sedan föregående år har hela den politiska organisationens, exklusive de kommunala rådens, 
sammanträdesdagar varit föremål för beslut i kommunfullmäktige, för att på så vis underlätta 
arbetet med ärendeberedningen.  
 
Planeringen för 2020 skiljer sig gentemot innevarande års planering för att fånga en del av de 
synpunkter som dykt upp under året från förtroendevalda och förvaltningen. Det är av vikt att 
planeringen skapar goda förutsättningar för det politiska uppdraget och för förvaltningens 
arbete. Vid framtagande av förslaget har följande principer varit styrande:  
 
1) Den månatliga ekonomiska redovisningen ska vara klar till sammanträdet och skickas ut 

med handlingarna inför sammanträdet. Under innevarande år har det ej varit möjligt och 
då har redovisningen istället skett under sammanträdet, vilket gör det svårt för nämnden 
att ta sitt ansvar enligt kommunfullmäktiges direktiv. 
 

2) Sammanträdesplaneringen ska stärka ärendeberedningen. Inbyggt i planeringen, men ej 
föremål för beslut, är möjligheten till en förändrad ärendeberedning för att säkerställa att 
handlingar till ärenden är klara i tid. Genom det kvalitetssäkras ärendena inför den poli-
tiska behandlingen och kompletterande utskick efter kallelsen minimeras. 
 

3) Inga sammanträden under skollov. Planeringen under tidigare år har varit att undvika 
sammanträden under skollov, för att på så vis möjliggöra för såväl förtroendevalda som 
förvaltning att vara lediga. Forskningen om förtroendevaldas villkor framhåller det som 
positivt att undvika möten under skollov, då det möjliggör för förtroendevalda att tillbringa 
tid med familjen. Genom att aktivt arbeta med förtroendevaldas villkor kan förtroende-
uppdraget bli mer attraktivt.  

 
Undantaget i sammanträdesplaneringen är kommunens råd, som själva fastställer sina mötes-
dagar i samråd med förvaltningen. Utbildningsnämndens arbetsutskott träffas som regel 
samma dag som utbildningsnämnden, men där kan nämnden själva besluta när utskottet ska 
träffas. 
 
Tid för sammanträden ska fastställas, och det föreslås ske genom samråd mellan presidium, 
verksamhetsområde och politiskt organ. 
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Kommunkansliet  Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef   Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschefer 
Ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder 
 
Samråd har skett med: 
Verksamhetsområdeschefer 
Ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder 
Nämndsekreterare 



 
Förslag till sammanträdesplan 2020  
 

Rödmarkerade dagar är dagar som uteslutits ur planeringen till följd av att det är helgdagar, lovdagar eller som på annat vis bedöms vara olämpliga för att skapa goda villkor för förtroendevalda.  
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Datum: : 2019-09-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001044/2017-200 
 
 

Svar på motion - Fossilfritt bränslealternativ vid grönyteskötseln i Båstads 
kommun 

 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna motionerade den 2017-10-04 där de yrkar att när gräsklippare, trimmer, 
lövsugare m.m. behöver bytas ut, ska detta ersättas med ett fossilfritt alternativ.  
 
Utförarenheten på Teknik & Service arbetar redan aktivt med frågan, eftersom fossilfria alter-
nativ innebär positiv påverkan för personalens arbetsmiljö, men även för miljön i stort.   
Vid nyinköp av småmaskiner så som motorsågar, gräsklippare, gräsröjare, häcksaxar och seka-
törer har utförarenheten redan nu gått över till att välja alternativ med batteridrift. Under året 
kommer även ett mindre eldrivet fordon för renhållning att köpas in.  Vad gäller övriga fordon i 
driften, är målsättningen över tid att så många fordon ur fordonsparken som möjligt ska vara 
drivna av ett fossilfritt bränsle. Mot bakgrund av förvaltningen delar motionärernas intention-
er och att motions yrkande till stora delar redan är verkställt föreslår förvaltningen att mot-
ionen anses besvarad.  
 
 
 
Kommunkansliet   Kommunkansliet 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-10-04. 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service.  
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Datum: : 2019-06-27. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000349/2019 – 900 
 
 

Svar på motion - Allmänhetens frågestund som fast punkt på fullmäktiges 
sammanträden 
 
 
Förslag till beslut 
1. Motionen avslås.  
 
2. Frågan om att skapa förutsättningar för utökad dialog mellan medborgare och förtroende-

valda lämnas vidare till kommunfullmäktiges presidium.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade den 15 april 2019 att kommunfullmäktige inför ett stående ärende 
”allmänhetens frågestund” samt att punkten marknadsförs så att det når samtliga medborgare.  
 
Allmänhetens frågestund finns i ett antal kommuner med syftet att, precis som motionärerna 
skriver, förbättra dialogen mellan medborgare och förtroendevalda. Förvaltningen har varit i 
kontakt med en av dessa kommuner, en kommun med jämförbar storlek till Båstad. Deras 
kommunsekreterare och kommunalråd lyfter fram det positiva i systemet att allmänheten får 
möjlighet att ta upp aktuella frågor. Dock betonar de att det finns nackdelar med systemet och 
nämner att allmänheten representeras av en liten grupp i detta sammanhang. Både kommun-
sekreteraren och kommunalrådet menar att det ofta är samma personer ur allmänheten som 
ställer frågor och de funderar nu på att begränsa allmänhetens frågestund så att det endast är 
en gång per kvartal.     
 
På kommunfullmäktiges sammanträden i Båstad har allmänheten rätt att yttra sig vid större 
ärenden som exempelvis beslut om budet och årsredovisning. En frågestund i form av den som 
motionärerna föreslår hade inneburit en ökad arbetsbörda för vårt kommunalråd och våra 
fritidspolitiker. Forskning idag visar på att arbetsbörda för en ordförande redan är hög. I av-
handlingen ”Vertikal ojämlikhet i kommunpolitiken”, vilket är en bilaga till demokratiutred-
ningen 2015, konstateras att antalet arbetstimmar per vecka för kommunstyrelsens ordfö-
rande är hög. Undersökningen visar att hela 84 procent av de svarande angav att deras arbets-
vecka översteg 40 timmar och nästan en tredjedel angav att deras arbetsvecka bestod av mer  
än 60 timmar. Att tillföra ytterligare arbetsbörda för heltids-, deltids- eller fritidspolitiker bör 
ej ske utan noga övervägande. 1 
 
Samtidigt som en frågestund för allmänheten kan förbättra den kommunala demokratin så är 
det av vikt att kommunfullmäktiges sammanträden kan planeras så att beslut kan fattas i rätt 
tid och att sammanträdenas tidsscheman håller. Fungerande kommunfullmäktigesammanträ-
den som följer tidsschemat är en förutsättning för ett fungerade fullmäktigearbete. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska sammanträdena hållas mellan kl. 18:30 och 22:30 och 
ska sammanträdena hållas inom fyra timmar så krävs prioriteringar i dagordningen.  

                                                             
1 Vertikal ojämlikhet i kommunpolitiken. Länk 
 

https://demokratiutredningen.files.wordpress.com/2015/04/folke-rickne-vertikal-ojc3a4mlikhet-i-kommunpolitiken.pdf
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En frågestund i fullmäktige skulle göra planeringen av fullmäktigesammanträdena väldigt svår, 
vilket innebär att förtroendevalda, tjänstepersoner och åhörare får svårt att planera sina kväl-
lar när fullmäktige sammanträder.     
 
Mot bakgrund av vår jämförande kommuns erfarenheter, de ökade svårigheterna att planera 
och tidsätta kommunfullmäktiges sammanträden samt den ökade arbetsbördan för våra för-
troendevalda föreslår förvaltningen att motionen avslås.  
 
Förvaltningen föreslår även att frågan lämnas vidare till kommunfullmäktiges presidium för 
deras fortsatta demokratiarbete. Kommunfullmäktiges presidium har, genom beslut i kom-
munfullmäktige i juni 2019, överlämnat ett förslag till kommunstyrelsen om att skapa dialog-
möten mellan invånare och förtroendevalda.   
   
 
 
 
 
Kommunkansliet   Kommunkansliet 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna.  
Kommunfullmäktiges presidium. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-04-15. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
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Motion till Kommunfullmäktige Båstad kommun 
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Fast punkt på fullmäktigesammanträde "Allmänhetens 
frågestund" 

Centerpartiet föreslår 

Att kommunfullmäktige inför stående ärende "allmänhetens frågestund", 
samt 

Att punkten marknadsförs så att det når samtliga medborgare. 

När man funderar på demokrati och hur det går att väcka såväl intresse 
som engagemang inser man att möjlighet till såväl insyn som dialog är 
väsentligt. Ett sätt att nå detta är medborgardialoger vid speciella 
ärenden, mestadels planärenden. Och det fungerar bra och löpande 
utveckling sker. Men vi behöver fler sätt att ge medborgare chansen att 
höras. Vi tror att en stående punkt på fullmäktigemöten är ett sätt, som 
såväl har symbolvärde som över tiden skapar bra dialog. 
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Datum: 2019-09-02 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000046/2019 – 901 
 
 

Förslag till uppdaterat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Uppdaterat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet godkänns enligt bilaga. 
 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 
 
3. Tillgänglighetsrådets utökning av förtroendevald ledamot, från en till två, finansieras inom 
kommunstyrelsens ram för tillgänglighetsrådets verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. Rådet 
har varit aktivt i kommunen sedan 1970-talet och har belyst olika tillgänglighetsfrågor. Rådet 
bytte tidigare under året namn från handikapprådet och reglementet uppdaterades då i dessa 
delar. Nu har en mer omfattande uppdatering gjorts av reglementet, via kommunkansliet i  
dialog med rådet. 
 

Aktuellt 
Tillgänglighetsrådets reglemente föreslås genomgå några förändringar för att förtydliga dess 
syfte, men även arbetsmetodik och sammansättning. Följande större förändringar föreslås: 
 
§ 1 Första stycket omnämns ett antal lagar som fastställer att kommunen ska främja  

förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. I förslaget till nytt reglemente  
kompletteras dessa med diskrimineringslagen och miljöbalken.  

 
§ 2 Arbetsuppgifterna som beskrivs i reglementet har justerats på så vis att rådets  

ledamöter kommer få sina underlag i elektronisk form, vilket är i linje med  
kommunens digitaliseringsprocess.  

 
§ 3 Rådet föreslås bestå av två ledamöter utsedda av kommunstyrelsen istället för en.  

Utökningen innebär en tillbakagång till hur rådet traditionellt varit organiserat i Båstads 
kommun och syftar till att stärka kopplingen mellan politiken och tillgänglighetsfrågorna 
i kommunen.  

 
§ 3 Antalet föreningsrepresentanter är ej specificerat, men rådet ska bestå av maximalt nio 

ledamöter (vilket är oförändrat jämfört med nuvarande reglemente). Om det finns fler 
föreningar som vill utse representanter än det finns platser ska en utökning ske genom 
dialog med kommunstyrelsen då det är en ekonomisk fråga.  

 
  



 
 

 

2 (2) 

 

 
Ekonomi 
Tillgänglighetsrådets arbete sker inom kommunstyrelsens ram, men likt övriga råd räknas det 
som en egen verksamhet. Kostnaden för ytterligare en ledamot i rådet är 3600 kronor (exklu-
sive PO-pålägg) för den verksamheten. Kostnaden för innevarande år ryms inom ramen för den 
egna verksamheten. För 2020 ska kostnaden hanteras inom kommunstyrelsen ram för rådens 
verksamheter. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Tillgänglighetsrådet 
Författningssamlingen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen 
Förslag till uppdaterat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 
Nuvarande reglemente 
 
Samråd har skett med: 
Tillgänglighetsrådet 
Kanslichefen 
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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	22	juni	2011,	§	122,	Dnr:	KS	000133/2011‐900	
Senast	reviderad	av	kommunfullmäktige	den	XX	XX	XX,	§	XX	
	
Reglemente för Kommunala Tillgänglighetsrådet i Båstads kommun 
	
1 § Syfte 
	

Flera	olika	lagar,	bl.a.	diskrimineringslagen,	socialtjänstlagen,	kommunallagen,	hälso‐	och	
sjukvårdslagen,	miljöbalken	samt	plan‐	och	bygglagen	fastställer	att	kommunen	på	olika	
sätt	ska	främja	förutsättningar	för	goda	levnadsförhållanden	och	i	nära	samverkan	med	
olika	organisationer	främja	goda	miljöer	i	kommunen.	
	
Kommunala	Tillgänglighetsrådet,	nedan	kallat	rådet,	är	ett	organ	för	samråd	och	
ömsesidig	information	mellan	företrädare	för	funktionsnedsatta	i	kommunen	å	ena	sidan,	
samt	kommunstyrelsen	å	den	andra,	i	frågor	som	rör	alla	funktionsnedsatta	i	samhället.	
Ur	demokratisynpunkt	är	det	av	stor	vikt	att	rådets	synpunkter	beaktas.	
 
2 § Arbetsuppgifter 
	

Rådets	arbetsuppgifter	är	följande:	
	

 Medverka	till	att	tillgänglighetsperspektivet	beaktas	i	kommunens	
verksamheter.	

	
 Ta	initiativ	till	och	aktivt	arbeta	för	förändringar	av	kommunens	verksamheter	

som	berör	funktionsnedsatta,	t.ex.	i	det	långsiktiga	tillgänglighetsarbetet.	
	
Kommunen	kan	i	ett	tidigt	skede	av	beslutsprocessen	samråda	och	informera	rådet	om	sin	
verksamhet,	planerade	förändringar	och	resultatet	av	olika	åtgärder	som	har	eller	kan	
få	aktualitet	för	kommunens	invånare	ur	ett	tillgänglighetsperspektiv.	
	

När	ett	förslag	arbetats	fram	inom	kommunen	kan	rådets	synpunkter	inhämtas	i	så	tidigt	
skede	som	möjligt.	Detta	kan	ske	på	olika	sätt	beroende	på	ärendets	natur:	
	

‐ Kommunstyrelse	eller	nämnd	kan	besluta	att	remittera	ärenden	till	rådet.	
‐ Rådets	ledamöter	erhåller	underlag	elektroniskt	från	förvaltningen	i	aktuella	

ärenden.	Ledamöternas	synpunkter	tillställs	därefter	ordförande	och	kommun‐
kansliet	för	sammanställning.	Synpunkter	och	sammanställning	finns	tillgängligt	
på	nästkommande	sammanträde.		

	

Rådet	äger	rätt	att	från	styrelse,	nämnder	och	förvaltning	inhämta	upplysningar/	
uppgifter	för	sin	verksamhet.	
 
3 § Sammansättning 
	

Rådet	består	av:	
	

‐ Två	ledamöter	som	utses	av	kommunstyrelsen.	
‐ En	av	dessa	ledamöter	väljs	till	rådets	ordförande	av	kommunstyrelsen.		
‐ En	ledamot	utsedd	av	respektive	förening	för	funktionsnedsättningar	och/eller	

tillgänglighetsfrågor	som	är	aktivt	verksamma	inom	kommunen.	Rådet	kan	bestå	
av	upp	till	nio	föreningsrepresentanter.	Om	någon	förening	saknar	representation	
i	rådet	kan	antalet	platser	i	rådet	utökas	efter	samråd	kring	detta	med	kommun‐
styrelsen.	

‐ Rådet	utser	en	av	föreningsrepresentanterna	till	vice	ordförande.	
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Ledamöter	samt	övriga	representanter	i	rådet	utses	för	en	period	om	fyra	år.	Mandat‐
perioden	räknas	fr.o.m.	1	januari	året	efter	det	har	varit	kommunalt	val.	
	
Föreningarna	har	möjlighet	att	utse	ersättare	för	föreningens	representant	i	rådet.	
Ersättare	tjänstgör	i	första	hand	för	ordinarie	föreningsrepresentant	och	i	andra		
hand	för	sin	förening.	
	
Ej	tjänstgörande	ersättare	har	rätt	att	närvara	vid	rådets	sammanträde,	dock	utan	
sammanträdesarvode,	samt	delta	i	överläggningarna,	men	inte	i	eventuella	beslut.	
	
Rådet	kan,	när	så	är	påkallat,	bjuda	in	representanter	från	övriga	samhällsorgan	för	
information,	diskussion	eller	samråd.	Rådet	ska	vidare	beredas	möjlighet	att	träffa	
andra	förtroendevalda	och	anställda.	
	
4 § Arbetsformer 
	
Ordföranden	har	till	uppgift	att	kalla	till	sammanträde	och	leda	förhandlingarna.	
Vid	förhinder	för	ordföranden	fullgör	vice	ordföranden	dessa	uppgifter.	Skulle	både	
ordföranden	och	vice	ordföranden	ha	förhinder	vid	sammanträdet	väljer	rådet	inom		
sig	en	tillfällig	ordförande.	
	
Rådet	sammanträder	sex	gånger	årligen.	Extra	sammanträde	kan	hållas	om	det	i	en	
särskild	fråga	finns	behov	av	samråd	eller	information	till	rådet.	
	
Rådet	fastställer	sin	egen	sammanträdesplan	i	samverkan	med	kommunkansliet.	
	
Rådet	kan	delegera	till	rådets	presidium	eller	en	mindre	grupp	inom	rådet	att	på	dess	
vägnar	avge	yttrande	i	vissa	ärenden,	vilka	ska	anmälas	till	rådet	vid	nästkommande	
sammanträde.	
	
Sammanträden	med	rådet	ska	dokumenteras	genom	mötesanteckningar	eller	protokoll.	
Dokumentationen	ska	delges	kommunstyrelsen	via	kommunstyrelsens	kallelser.	
	
För	beslutsförhet	krävs	att	minst	hälften	av	ledamöterna	är	närvarande.	Finns	olika	
meningar	har	varje	ledamot	rätt	att	få	sin	åsikt	förd	till	dokumentationen	över	mötet.	
	
Rådet	har	möjlighet	att	efter	beredning	hänskjuta	formella	beslut	till	kommunstyrelsens	
arbetsutskott.	
	
Rådet	ska	en	gång	per	år	skriftligen	redovisa	sitt	arbete	till	kommunstyrelsen.	
	
Rådet	ska	i	samband	med	sitt	första	möte	årligen	upprätta	en	aktivitetsplan	för	
innevarande	år.	Planen	ske	delges	kommunstyrelsen	via	kommunstyrelsens	kallelse.	
	
Initiativ	från	rådet	som	kräver	att	budgetmedel	avsätts	för	en	viss	typ	av	åtgärd	ska	i		
ett	så	tidigt	skede	som	möjligt	meddelas	kommunstyrelsen	eller	dess	utskott.	
	
Rådet	ska	bedriva	ett	aktivt	samverkansarbete	och	har	därmed	möjlighet	att	inrätta	
ämnesinriktade	arbets/projektgrupper	där	representanter	från	berörda	verksamheter,	
föreningar,	myndigheter	och	organisationer	kan	medverka.	Arbets/projektgrupperna	
tillsätts	av	rådet.	
	
Kommunkansliet	ansvarar	för	administrationen	kring	sammanträdet.	
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5 § Personuppgiftsansvar 
	
Rådet	är	personuppgiftsansvarig	enligt	EU:s	dataskyddsförordning	GDPR		
(General	Data	Protection	Regulation)	för	de	register	och	andra	behandlingar	av		
personuppgifter	som	sker	inom	verksamheten.	
 
6 § Ersättning till ledamöter 
	
Ledamöter	i	rådet	erhåller	sammanträdesersättning	med	samma	belopp	som	gäller	för	
kommunfullmäktiges	ledamöter.	Rådets	ledamöter	har	möjlighet	att	erhålla	ersättning	
för	förlorad	arbetsförtjänst	och	körersättning.	För	hel‐	eller	deltidsarvoderade	
förtroendevalda	utgår	ingen	sammanträdesersättning.	
	
Vid	förrättningar	kan	arvode	begäras	av	rådets	ledamöter.	
	
7 § Ändring av reglemente 
	
Ändring	av	reglemente	kan	initieras	av	rådet	eller	kommunstyrelsen.	
	
Rådets	reglemente	fastställs	av	kommunfullmäktige.	
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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	22	juni	2011,	§	122,	Dnr:	KS	000133/2011‐900	
Senast	reviderad	av	kommunfullmäktige	den	27	februari	2019,	§	26.	Dnr:	KS	000046/2019‐901	
	
Reglemente för Kommunala Tillgänglighetsrådet i Båstads kommun 
	
1 § Syfte 
	
Flera	olika	lagar,	bl.a.	socialtjänstlagen,	kommunallagen,	hälso‐	och	sjukvårdslagen,	
plan‐	och	bygglagen,	fastställer	att	kommunen	på	olika	sätt	ska	främja	förutsättningar	
för	goda	levnadsförhållanden,	bl.a.	för	funktionsnedsatta,	och	i	nära	samverkan	med	
olika	organisationer	främja	goda	miljöer	i	kommunen.	
	
Kommunala	Tillgänglighetsrådet,	nedan	kallat	rådet,	är	ett	organ	för	samråd	och	
ömsesidig	information	mellan	företrädare	för	funktionsnedsatta	i	kommunen	å	ena	sidan,	
samt	kommunstyrelsen	å	den	andra,	i	frågor	som	rör	alla	funktionsnedsatta	i	samhället.	
Det	är	därför	angeläget	att	rådets	synpunkter	beaktas.	
	
2 § Arbetsuppgifter 
	
Rådets	arbetsuppgifter	är	följande:	
	

 Medverka	till	att	funktionshinderperspektivet	beaktas	i	kommunens	
verksamheter,	

	
 Vara	referensorgan	i	alla	frågor	som	särskilt	rör	kommunens	funktionsnedsatta,	

	
 Ta	initiativ	till	och	aktivt	arbeta	för	förändringar	av	kommunens	verksamheter	

som	berör	funktionsnedsatta,	t.ex.	i	det	långsiktiga	tillgänglighetsarbetet.	
	
Kommunen	ska	i	ett	tidigt	skede	av	beslutsprocessen	samråda	och	informera	rådet	om	sin	
verksamhet,	planerade	förändringar	och	resultatet	av	olika	åtgärder	som	har	eller	kan	
få	aktualitet	för	kommunens	invånare	med	nedsatt	funktionsförmåga.	
	
När	ett	förslag	arbetats	fram	inom	kommunen	ska	rådets	synpunkter	inhämtas	i	så	tidigt	
skede	som	möjligt.	Detta	kan	ske	på	olika	sätt	beroende	på	ärendets	natur:	
	
‐	tjänstemannaförslag	kan	först	gå	till	rådet,	
‐	kommunstyrelse	eller	nämnd	kan	besluta	att	remittera	ärenden	till	rådet.	
	
Rådet	äger	rätt	att	från	styrelse,	nämnder	och	förvaltning	inhämta	upplysningar/	
uppgifter	för	sin	verksamhet.	
	
3 § Sammansättning 
	
Rådet	består	av:	
	

 En	ledamot,	utsedd	av	kommunstyrelsen,	som	tillika	väljs	till	rådets	ordförande.	
	

 Nio	ledamöter	utsedda	av	de	föreningar	för	funktionsnedsättningar	och/eller	
tillgänglighetsfrågor	som	är	verksamma	inom	kommunen.	Rådet	utser	en	av	
föreningarnas	representanter	till	vice	ordförande.	
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Ledamöter	samt	övriga	representanter	i	rådet	utses	för	en	period	om	fyra	år.	Mandat‐
perioden	räknas	fr.o.m.	1	januari	året	efter	det	har	varit	kommunalt	val.	
	
Föreningarna	har	möjlighet	att	utse	ersättare	för	föreningens	representant	i	rådet.	
Ersättare	tjänstgör	i	första	hand	för	ordinarie	föreningsrepresentant	och	i	andra		
hand	för	sin	förening.	
	
Ej	tjänstgörande	ersättare	har	rätt	att	närvara	vid	rådets	sammanträde,	dock	utan	
sammanträdesarvode,	samt	delta	i	överläggningarna,	men	inte	i	eventuella	beslut.	
	
Rådet	kan,	när	så	är	påkallat,	bjuda	in	representanter	från	övriga	samhällsorgan	för	
information,	diskussion	eller	samråd.	Rådet	ska	vidare	beredas	möjlighet	att	träffa	
andra	förtroendevalda	och	anställda.	
	
4 § Arbetsformer 
	
Ordföranden	har	till	uppgift	att	kalla	till	sammanträde	och	leda	förhandlingarna.	
Vid	förhinder	för	ordföranden	fullgör	vice	ordföranden	dessa	uppgifter.	Skulle	både	
ordföranden	och	vice	ordföranden	ha	förhinder	vid	sammanträdet	väljer	rådet	inom		
sig	en	tillfällig	ordförande.	
	
Rådet	sammanträder	sex	gånger	årligen.	Extra	sammanträde	ska	hållas	om	det	i	en	
särskild	fråga	finns	behov	av	samråd	eller	information	till	rådet.	
	
Rådet	kan	delegera	till	rådets	presidium	eller	en	mindre	grupp	inom	rådet	att	på	dess	
vägnar	avge	yttrande	i	vissa	ärenden,	vilka	ska	anmälas	till	rådet	vid	nästkommande	
sammanträde.	
	
Sammanträden	med	rådet	ska	dokumenteras	genom	mötesanteckningar	eller	protokoll.	
Dokumentationen	ska	delges	kommunstyrelsen	via	kommunstyrelsens	kallelser.	
	
För	beslutsförhet	krävs	att	minst	hälften	av	ledamöterna	är	närvarande.	Finns	olika	
meningar	har	varje	ledamot	rätt	att	få	sin	åsikt	förd	till	dokumentationen	över	mötet.	
	
Rådet	har	möjlighet	att	efter	beredning	hänskjuta	formella	beslut	till	kommunstyrelsens	
arbetsutskott.	
	
Rådet	ska	en	gång	per	år	skriftligen	redovisa	sitt	arbete	till	kommunstyrelsen.	
	
Rådet	ska	i	samband	med	sitt	första	möte	årligen	upprätta	en	aktivitetsplan	för	
innevarande	år.	Planen	ske	delges	kommunstyrelsen	via	kommunstyrelsens	kallelse.	
	
Initiativ	från	rådet	som	kräver	att	budgetmedel	avsätts	för	en	viss	typ	av	åtgärd	ska	i		
ett	så	tidigt	skede	som	möjligt	meddelas	kommunstyrelsen	eller	dess	utskott.	
	
Rådet	ska	bedriva	ett	aktivt	samverkansarbete	och	har	därmed	möjlighet	att	inrätta	
ämnesinriktade	arbets/projektgrupper	där	representanter	från	berörda	verksamheter,	
föreningar,	myndigheter	och	organisationer	kan	medverka.	Arbets/projektgrupperna	
tillsätts	av	rådet.	
	
Kommunkansliet	ansvarar	för	administrationen	kring	sammanträdet.	
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5 § Personuppgifter enligt Personuppgiftslagen 1998:204 (PUL) 
	
Rådet	är	personuppgiftsansvarig	enligt	PUL	för	de	personuppgifter	som	behandlas	inom	
verksamheten.	Kommunfullmäktige	bemyndigar	kommunstyrelsen	att	för	hela	det	
kommunala	verksamhetsområdet	förordna	personuppgiftsombud	enligt	PUL,	såvitt	
rådet	inte	själv	förordnar	personuppgiftsombud.	
	
6 § Ersättning till ledamöter 
	
Ledamöter	i	rådet	erhåller	sammanträdesersättning	med	samma	belopp	som	gäller	för	
kommunfullmäktiges	ledamöter.	Rådets	ledamöter	har	möjlighet	att	erhålla	ersättning	
för	förlorad	arbetsförtjänst	och	körersättning.	För	hel‐	eller	deltidsarvoderade	
förtroendevalda	utgår	ingen	sammanträdesersättning.	
	
Vid	förrättningar	kan	arvode	begäras	av	rådets	ledamöter.	
	
7 § Ändring av reglemente 
	
Ändring	av	reglemente	kan	initieras	av	rådet	eller	kommunstyrelsen.	
	
Rådets	reglemente	fastställs	av	kommunfullmäktige.	
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Datum: 2019-09-03 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000084/2017 – 900 
 
 

Förslag till uppdaterat reglemente för kommunala pensionärsrådet 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Uppdaterat reglemente för kommunala pensionärsrådet godkänns enligt bilaga. 
 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppdatering av pensionärsrådets reglemente i § 5 då PUL numera ersatts av GDPR: 
 
5 § Personuppgiftsansvar 
Rådet är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data  
Protection Regulation) för de register och andra behandlingar av personuppgifter som  
sker inom verksamheten. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen 
Pensionärsrådet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till uppdaterat reglemente för kommunala pensionärsrådet 
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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	23	februari	2011,	§	22,	Dnr:	KS	132/11‐900	
Senast	reviderad	av	kommunfullmäktige	den	XX	XX	XX,	§	XX	
	
Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun 
 
1 § Syfte 
	
Flera	olika	lagar,	bl.a.	socialtjänstlagen,	kommunallagen,	hälso‐	och	sjukvårdslagen,	
plan‐	och	bygglagen,	fastställer	att	kommunen	på	olika	sätt	ska	främja	förutsättningar	för	
goda	levnadsförhållanden,	bl.a.	för	äldre,	och	i	nära	samverkan	med	olika	organisationer	
främja	goda	miljöer	i	kommunen.	
	
Kommunala	Pensionärsrådet,	nedan	kallat	rådet,	är	ett	organ	för	samråd	och		
ömsesidig	information	mellan	företrädare	för	pensionärsföreningar	inom	kommunen	
å	ena	sidan,	samt	kommunstyrelsen	å	den	andra,	i	frågor	som	rör	de	äldre	i	samhället.	
Det	är	därför	angeläget	att	rådets	synpunkter	beaktas.			
	
2 § Arbetsuppgifter 
	
Rådets	arbetsuppgifter	är	följande:	
	

 Medverka	till	att	äldreperspektivet	beaktas	i	kommunens	verksamheter,	
	

 Vara	referensorgan	i	alla	frågor	som	särskilt	rör	kommunens	äldre,	
	

 Ta	initiativ	till	och	aktivt	arbeta	för	förändringar	av	kommunens	verksamheter	
som	berör	äldres	förhållanden	i	samhället.	

	
Kommunen	ska	i	ett	tidigt	skede	av	beslutsprocessen	samråda	och	informera	rådet	om	
planer	för	förändringar	av	samhällsinsatsernas	utformning	och	information	som	berör	
pensionärskollektivet.	
	
När	ett	förslag	arbetats	fram	inom	kommunen	ska	rådets	synpunkter	inhämtas	i	så	tidigt	
skede	som	möjligt.		Detta	kan	ske	på	olika	sätt	beroende	på	ärendets	natur:	
	

‐	tjänstemannaförslag	kan	först	gå	till	rådet,	
‐	kommunstyrelse	eller	nämnd	kan	besluta	att	remittera	ärenden	till	rådet.	
	
Rådet	äger	rätt	att	från	styrelse,	nämnder	och	förvaltning	inhämta	upplysningar/	
uppgifter	för	sin	verksamhet.	
	
3 § Sammansättning 
	
Rådet	består	av:	
	

 En	ledamot,	utsedd	av	kommunstyrelsen,	som	tillika	väljs	till	rådets	ordförande.	
	

 Åtta	ledamöter	utsedda	av	de	pensionärsföreningar	som	är	verksamma	inom	
kommunen.	Rådet	utser	en	av	föreningarnas	representanter	till	vice	ordförande.	

	
Ledamöter	samt	övriga	representanter	i	rådet	utses	för	en	period	om	fyra	år.	Mandat‐
perioden	räknas	fr.o.m.	1	januari	året	efter	det	har	varit	kommunalt	val.	
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Föreningarna	har	möjlighet	att	utse	ersättare	för	föreningens	representant	i	rådet.		
Ersättare	tjänstgör	i	första	hand	för	ordinarie	föreningsrepresentant	och	i	andra	hand		
för	sin	förening.	
	

Varje	lokal	pensionärsförening	ska	tillförsäkras	en	ledamotsplats	och	en	ersättare	för	
denne	i	rådet.	Resterande	platser	fördelas	mellan	de	olika	föreningarna	i	förhållande	till	
respektive	förenings	medlemsantal.	
	

Ej	tjänstgörande	ersättare	har	rätt	att	närvara	vid	rådets	sammanträde,	dock	utan	
sammanträdesarvode,	samt	delta	i	överläggningarna,	men	inte	i	eventuella	beslut.	
	

Rådet	kan,	när	så	är	påkallat,	bjuda	in	representanter	från	övriga	samhällsorgan	för	
information,	diskussion	eller	samråd.	Rådet	ska	vidare	beredas	möjlighet	att	träffa	
andra	förtroendevalda	och	anställda.	
	
4 § Arbetsformer 
	
Ordföranden	har	till	uppgift	att	kalla	till	sammanträde	och	leda	förhandlingarna.	
Vid	förhinder	för	ordföranden	fullgör	vice	ordföranden	dessa	uppgifter.	Skulle	både	
ordföranden	och	vice	ordföranden	ha	förhinder	vid	sammanträdet	väljer	rådet	inom	
sig	en	tillfällig	ordförande.	
	

Rådet	sammanträder	sex	gånger	årligen.	Extra	sammanträde	ska	hållas	om	det	i	en	
särskild	fråga	finns	behov	av	samråd	eller	information	till	rådet.	
	

Rådet	kan	delegera	till	rådets	presidium	eller	en	mindre	grupp	inom	rådet	att	på	dess	
vägnar	avge	yttrande	i	vissa	ärenden,	vilka	ska	anmälas	till	rådet	vid	nästkommande	
sammanträde.		
	

Sammanträden	med	rådet	ska	dokumenteras	genom	mötesanteckningar	eller	protokoll.	
Dokumentationen	ska	delges	kommunstyrelsen	via	kommunstyrelsens	kallelser.	
	

För	beslutsförhet	krävs	att	minst	hälften	av	ledamöterna	är	närvarande.	Finns	olika	
meningar	har	varje	ledamot	rätt	att	få	sin	åsikt	förd	till	dokumentationen	över	mötet.	
	

Rådet	har	möjlighet	att	efter	beredning	hänskjuta	formella	beslut	till	kommunstyrelsens	
arbetsutskott.	
	

Rådet	ska	en	gång	per	år	skriftligen	redovisa	sitt	arbete	till	kommunstyrelsen.	
	

Rådet	ska	i	samband	med	sitt	första	möte	årligen	upprätta	en	aktivitetsplan	för	
innevarande	år.	Planen	ske	delges	kommunstyrelsen	via	kommunstyrelsens	kallelse.	
	

Initiativ	från	rådet	som	kräver	att	budgetmedel	avsätts	för	en	viss	typ	av	åtgärd	ska	i	ett	
så	tidigt	skede	som	möjligt	meddelas	kommunstyrelsen	eller	dess	utskott.	
	

Rådet	ska	bedriva	ett	aktivt	samverkansarbete	och	har	därmed	möjlighet	att	inrätta		
ämnesinriktade	arbets/projektgrupper	där	representanter	från	berörda	verksamheter,	
föreningar,	myndigheter	och	organisationer	kan	medverka.	Arbets/projektgrupperna		
tillsätts	av	rådet.	
	

Kommunkansliet	ansvarar	för	administrationen	kring	sammanträdet.	
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5 § Personuppgiftsansvar 
	
Rådet	är	personuppgiftsansvarig	enligt	EU:s	dataskyddsförordning	GDPR	
(General	Data	Protection	Regulation)	för	de	register	och	andra	behandlingar	av	
personuppgifter	som	sker	inom	verksamheten. 
 
6 § Ersättning till ledamöter 
	
Ledamöter	i	rådet	erhåller	sammanträdesersättning	med	samma	belopp	som	gäller	för	
kommunfullmäktiges	ledamöter.	Rådets	ledamöter	har	möjlighet	att	erhålla	ersättning	
för	förlorad	arbetsförtjänst	och	körersättning.	För	hel‐	eller	deltidsarvoderade	
förtroendevalda	utgår	ingen	sammanträdesersättning.	
	
Vid	förrättningar	kan	arvode	begäras	av	rådets	ledamöter.	
	
7 § Ändring av reglemente 
	
Ändring	av	reglemente	kan	initieras	av	rådet	eller	kommunstyrelsen.	
	
Rådets	reglemente	fastställs	av	kommunfullmäktige.	

FÖ
R
S
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Datum: 2019-09-11 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000648/2019 

Till:  Kommunstyrelsen 

 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommundirektör Erik Lidberg 
Chefssekreterare Petra Boakes 
HR-chef Philipp Seuffer 
Huvudskyddsombuden Ola Andersson 
Huvudskyddsombud Ingrid Pihlsgård 
Huvudskyddsombud Jan Nilsson 
Huvudskyddsombud Jonas Appelgren 
 

 

Sammanställning – Årlig uppföljning av samverkan och det systematiska ar-
betsmiljöarbetet 2018 
 

Bakgrund 
Under de senaste åren har det centralt i  kommunen bedrivits ett aktivt arbetsmiljöarbete för 
att underlätta för cheferna att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM. Rutiner 
och styrdokument har tagits fram. Dessutom har arbetsmiljöutbildning genomförts för chefer 
och skyddsombud.  
 
Tidigare uppföljning av arbetsmiljöarbetet har gjort genom manuella blanketter som hanterats 
i verksamheten. Detta försvårade för Kommunledning att få en samlad bild över hur väl ar-
betsmiljöarbetet fungerar i kommunens skyddskommittéer. 
 
Aktuellt 
Arbetsmiljöverket ställer i föreskriften AFS 2001:1 krav på att det systematiska arbetsmiljöar-
betet årligen följs upp. I uppföljningen ingår dels en översyn av styrdokument som används i 
arbetsmiljöarbetet och dels att undersöka hur samverkansarbetet fungerar i Båstads kommun. 
 
Sedan 2019 görs den årliga uppföljningen av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet genom en webbenkät som skickades ut för 2019 verksamhetsområdesövergripande sam-
verkansgrupper. 
 
 

Förslag till beslut 
Rapport av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 läggs till handlingarna.   
 
Båstad 2019-09-11 
 
 
Philipp Seuffer 
HR-chef 



  Dnr: KS 000648/2019 
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Bakgrund 
Under de senaste åren har det centralt i  kommunen bedrivits ett aktivt arbetsmiljöarbete för att 
underlätta för cheferna att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM. Rutiner och 
styrdokument har tagits fram. Dessutom har arbetsmiljöutbildning genomförts för chefer och 
skyddsombud.  
 
I Samverkan Båstad integreras verksamhet, medbestämmande, hälsa och arbetsmiljö som en 
naturlig del av verksamhetens vardag och utveckling. Medarbetarnas engagemang, kunskaper 
och kreativitet blir då en viktig förutsättning. Hälso- och arbetsmiljöarbetet måste bedrivas både 
på kort och på lång sikt. En ständigt pågående utveckling förutsätter att arbetsgivaren i samver-
kan och utifrån ett verksamhetsperspektiv driver ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Det omfattar att på alla nivåer planera, styra, kontrollera och följa upp arbetet med hälsa och 
arbetsmiljö. 
 

Aktuellt 
Under hösten 2019 fortsätter utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet. Chefer kommer att 
ges möjlighet att gå en endagarsutbildning i rehabiliteringsprocessen med fokus på kommunens 
rutiner i rehabilitering. Utbildningen anordnas av HR- avdelningen tillsammans med företags-
hälsovården, Previa. Målet är att stärka chefens roll och ansvar i rehabiliteringsprocessen.  
Ytterligare en insats är planerad under året som är obligatorisk för chefer och den avser aktiva 
åtgärder dvs att arbetsgivaren ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättig-
heter och möjligheter på arbetsplatsen.  
 
Sedan 2019 görs den årliga uppföljningen av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet 
genom en webbenkät som skickades ut till verksamhetsområdesövergripande samverkansgrup-
per. Från och med 2020 ska enkäten skickas ut till samtliga samverkansgrupper inom kommu-
nen. Webbenkäten består av tjugofem frågeställningar som berör paragraferna i  AFS 2001:01 
(se bilaga) och AML 9 § kap. 6. 
  

Syftet med uppföljningen är dels att säkerställa att förbättringar uppnås och att arbetsmiljöarbe-
tet bedrivs enligt Båstads kommuns arbetsgivarpolicy, samverkansavtalet och föreskriften för 
systematisk arbetsmiljöarbetet AFS 2001:1. Syftet är också att kontrollera att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Båstads kommun genomförs på ett adekvat sätt.  
 
Vad ska följas upp? 
 
Den årliga uppföljningen ska minst säkerställa att följande delar av SAM fungerar: 
 
Att SAM är en naturlig del i den dagliga verksamheten 
Att samverkan sker mellan arbetsgivaren, arbetstagarna och 
skyddsombud/samverkansgrupp 
Att det finns arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner 
Att det finns uppgiftsfördelning gällande arbetsmiljöuppgifter 
Att de som har arbetsmiljöuppgifter har tillräckliga kunskaper för uppgifterna 
Att det finns rutiner för undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön 
Att rutiner finns för att utreda och åtgärda olycksfall och tillbud 
Att årlig uppföljning görs 
Att tillgång till företagshälsovård finns 
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Resultat 2018 
Svarsfrekvensen är tillfredställande och i svaren framgår höga värden vad gäller strukturen för 
arbetet i samverkan, samsyn kring protokoll och det dagliga arbetet. 

Vi ser också att det finns medvetenhet vad gäller arbetsuppgifter för samverkansgrupperna och 
god kännedom om uppgiftsfördelning enligt Arbetsmiljölagen. Svagare och därmed utvecklings-
områden är samverkansgruppernas analys av verksamheten ur arbetsmiljöperspektiv samt att 
sätta mål och följa upp och utveckla. Detsamma gäller att ta emot och introducera nya medarbe-
tare i arbetsmiljöarbetet, vilka risker som finns och rutiner som gäller m.m.. 

Riskbedömningar görs i allmänhet numera och det finns en ny mall framtaget för detta. Men i 
vissa lägen har arbetsgivaren missat eller genomfört riskbedömningen ganska sent i en process. 
Mallen för riskbedömning innehåller även en handlingsplan med åtgärder. Kontrollen av genom-
förda åtgärder görs i allmänhet i samband med årlig ronder eller i lokala samverkansgruppen. 
Samtidigt visar resultat att det finns förbättringsmöjligheter vad gäller uppföljningen av genom-
förda åtgärder. Vad gäller riskbedömningar som visar på allvarliga risker ska skriftliga instrukt-
ioner finnas. Resultatet visar att det fortfarande finns brister och att i de fall det finns allvarliga 
risker behöver detta tydliggöras för medarbetarna. 
 
Annat utvecklingsområde är analys av statistikunderlag inom arbetsskador, tillbud och sjuktal. 
Samt analys av företagshälsovårdens uppföljningsrapporter. ………… 
 
Arbetsmiljöarbetet följs upp årligen och företagshälsovården anlitas i de fall som krävs. 

 
Slutsats 
Sammantaget kan arbetsgivaren konstatera att man gjort framsteg vad gäller arbetet med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare noteras en förbättring avseende riskbedömning och 
dokumentation samt uppföljning av dessa. 
 
Åtgärder som föreslås för att ytterligare förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet är fram-
tagna av en central arbetsgrupp som ska arbetar vidare med mål för den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön (OSA) på kommunövergripande nivå. Arbetsgruppen utgörs av represen-
tanter för arbetsgivaren och huvudarbetsmiljöombuden. 
Syfte att genom kommungemensamma mål för OSA skapas tydlighet i organisationen att arbeta 
med dessa frågor.  
 
OSA målen omfattar även kränkande särbehandling och där kommer HR-avdelningen att förtyd-
liga rutinen och tar fram och kommunicerar ett APT material kring kränkande särbehandling. 
Alla medarbetare ges kunskap om vad som gäller kring området på APT. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bilaga 1- Enkätfrågor 
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Enkätfrågor om årlig uppföljning av samverkan och systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
Ordförande i samverkansgrupp erhåller en webbenkät av HR-avdelning i början av året. Ordförande besvarar 

enkäten vid ett tillfälle tillsammans med representanter i samverkansgruppen. Samverkansgruppen genomför 

sedan en uppföljning av enkätresultatet enligt samverkansmodellen Information – dialog – beslut. 

Enkäten är uppdelad i två avsnitt; 15 påståenden kring samverkansarbetet och 10 frågor om systematiskt arbets-

miljöarbete. Påståenden och frågor ställs i form av en webbenkät med svarsalternativen Instämmer helt, Ganska 

väl, Inte så väl, Inte alls och Vet ej/Ingen åsikt. Under varje påstående finns möjlighet till fritext, ex om oenighet 

i påståendet. 

 

Avsnitt 1 påståenden om samverkansarbetet 
 
Samverkansgruppens arbete – Syftet är att gemensamt hantera övergripande frågor om verk-
samhetsutveckling, hälsa och arbetsmiljö.  
 

Information/struktur  
1. vi har en årsplanering för samverkansgruppens arbete 
2. vi tar ett gemensamt ansvar för våra punkter på dagordningen 
3. vi publicerar minnesanteckningar och protokoll från samverkansgruppens möten 
 
 
Dialog och kommunikation  
4. vi avsätter tid för fördjupad dialog för utveckling av verksamheten 
5. vi analyserar olika resultat från undersökningar av verksamhet, arbetsmiljö och hälsa 
6. vi arbetar aktivt med samverkansgruppens arbetsklimat och relationer för att skapa öppen-
het och kreativitet 
 
 
Beslut och uppföljning  
7. samverkan är en naturlig del i beslutprocessen 

8. vi skapar välgrundade underlag för beslut och planerar in alla stegen information-dialog-beslut 

9. vi följer upp resultat av genomförda aktiviteter inom verksamhet, arbetsmiljö och hälsa 

 

 
 
 
Skyddskommittén enligt AML 6:9  
– Syftet är att vi gemensamt ska arbeta för hållbara, trygga och säkra arbetsplatser. 
 
Vi i samverkansgruppen behandlar:  

10. arbetsmiljöarbetets handlingsplaner (AML 3:2a), ex handlingsplan för genomförda riskbe-
dömningar 
 

11. i skyddet mot ohälsa och olycksfall är samverkansgruppen aktiv i utvecklings- och föränd-
ringsarbetet 
 

12. planering av nya eller ändrade lokaler, skyddsanordningar, arbetsprocesser och av arbetsorga-
nisation 
 

13. planering för användning av nya ämnen (kemikalier) som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, 
ex att kemiska risker beaktas och dokumenteras vid arbetsmiljöronder 
 

14. statistik inom arbetsskador och tillbud, sjuktal/frisktal, arbetssätt kring arbetsanpassning och 
rehabilitering, ex statistik  
 

15. analys av företagshälsovårdens uppföljningsrapporter och för dialog om framtida planering 
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Avsnitt 2 frågor om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM 2001:1)  

1. Finns ett långsiktigt arbetsmiljö- och hälsoarbete inom samverkansgruppen? 

 

2. Är det systematiska arbetsmiljöarbetet en naturlig del i den dagliga verksamheten? (vilket om-

fattar fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön, § 3)  

 

3. Använder ni Chefshandboken för att bevaka förändringar och uppdatera er inom arbetsmiljö-

området?  

 

4. Har alla chefer inom samverkansområdet fått en skriftlig fördelning enligt Båstads kommuns 

rutin för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 

 

5. Finns rutiner för att medarbetare får information om sin roll och sitt ansvar enligt stadens ar-

betsmiljöarbete? 

 

6. Har ni identifierat vilka föreskrifter (AFS) inom ert samverkansområde som ni behöver för att 

förebygga ohälsa och olycksfall? 

 

7. Finns introduktionsprogram på arbetsplatsen för nyanställda, där kunskaper om risker i arbe-

tet synliggörs? 

 

8. Upplevs genomförda riskbedömningar vid organisations- och verksamhetsförändringar som 
främjande för verksamheter?  
 

9. Är arbetsmiljöombuden/berörda medarbetare delaktiga vid riskbedömning och vid upprät-
tandet av handlingsplan? 
 
 

 

 



ÅRLIG UPPFÖLJNING AV 

SAMVERKAN OCH SAM 2018 

måndag den 16 september 2019 



Bakgrund 

• Arbetsmiljöverkets föreskrift § 11 AFS 2001:01 

 

”Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Om det inte fungerat bra skall det förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt 

om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.” 

 

• Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

– Webbenkät 

– Test av enkätverktyg vid denna omgång 

 

måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 



måndag den 16 september 2019 
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Datum: 2019-09-11 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS000695/2019 

Till:  Kommunstyrelsen 

 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommundirektör Erik Lidberg 
Chefssekreterare Petra Boakes 
HR-chef Philipp Seuffer 
Huvudskyddsombuden Ola Andersson 
Huvudskyddsombud Ingrid Pihlsgård 
Huvudskyddsombud Jan Nilsson 
Huvudskyddsombud Jonas Appelgren 
 

 

Kommunövergripande handlingsplan för medarbetarundersökningen 2019 
 

Bakgrund 
Båstads kommun genomförde i början av 2019 en kommunövergripande medarbetarun-
der-sökning. Prioriteringsmatrisen för undersökningen visar att förutsättningar för arbetet 
och arbetsmiljön behöver prioriteras i kommunens handlingsplan. Vidare visar resultatet 
att det förekommer trakasserier och mobbing på arbetsplatsen samt att det förekommer 
våld och hot i verksamheten. 
 

Aktuellt 
Utifrån resultatet har kommunens centrala samverkansgrupp (CESAM) tagit fram en hand-
lingsplan för kommunövergripande åtgärder, handlingsplanen har beslutats av Kommun-
direktören. Handlingsplanen följs upp i kommunens centrala samverkansgrupp CESAM. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunövergripande handlingsplan för medarbetarundersökningen 2019 läggs till handling-
arna. 
 
Båstad 2018-09-13 
 
 
Erik Lidberg 
Kommundirektör 



Kommunövergripande handlingsplan för medarbetarundersökningen 2019  

RESULTAT AV RISKBEDÖMNING HANDLINGSPLAN enligt AML 3:2a 

Vad har hänt? 

Vad kan hända? 

 

Var, vilka 

berörs? 

Hur sannolikt 

är det att 

följden uppstår 

 

Vilka följder kan 

uppstå 

(konsekvenser)? 

Klass-

ning 

av risk 

R1-5 

Åtgärder 

Åtgärd 

utförs 

av 

Klart 

när 

 

Uppfölj-

ning  

i APT och 

samverk-

ansgrupp 

Uppföljning 

avsedd 

effekt 

Resultatet för 

kommunens 

medarbetarunde

rsökning visar 

att 

förutsättningar 

för arbetet är 

viktigt att arbeta 

med enligt 

prioriteringsmat

risen. 

Alla 

medarbetare 

i Båstads 

kommun 

Sannolikhete

n är hög att 

arbetsbelastn

ingen 

fortsätter 

påverka 

förutsättning

arna för 

arbetet 

Om 

förutsättningarna 

för arbetet inte 

förbättras finns risk 

att medarbetarens 

arbetsmiljö 

påverkas negativt.  

   R3 Central  partsgrupp ser över 

mål för den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön 

(OSA) på 

kommunövergripande nivå. 

HR-

avdelni

ngen 

2019-

12-31 

CESAM 

2019-10-

24 

Genom 

kommunge

mensamma 

mål för 

OSA skapas 

tydlighet i 

organisatio

nen att 

arbeta med 

dessa 

frågor. 

Medarbetarunde

rsökningens 

resultatet visar 

att det 

förekommer 

trakasserier och 

mobbing på 

arbetsplatsen 

Framförallt 

medarbetare 

som berörs 

men även  

alla 

medarbetare 

i Båstads 

kommun 

Sannolikhete

n är hög 

eftersom 

resultatet 

visar att 9% 

av 

medarbetarn

a upplever 

detta. 

Konsekvensen av 

förekomsten av 

kränkande 

särbehandling och 

mobbing är 

allvarliga för 

medarbetarnas 

hälsa. 

R4 Dialog om   kränkande 

särbehandling på APT. 

Samtliga chefer genomför 

APT med aktivitet om detta. 

 

Båstads kommun arbetar 

efter handlingsplanen för 

Alla 

chefer 

 

 

Alla 

chefer 

2019-

12-31 

 

 

2019-

12-31 

CESAM 

2019-10-

24 

 

CESAM 

2019-09-

16 

En 

medarbetar

klutur finns 

där ingen 

kränkande 

särbehandli

ng 

förekomme

r.  Alla 

medarbetar
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mångfaldsarbetet i 

kommunen. 

 

 

 

 

 

System för rapportering av 

kränkande särbehandling 

införs i kommunen som 

kommuniceras till samtliga 

medarbetare och chefer i 

kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

HR-

avdelni

ngen 

 

 

 

 

 

 

 

2020-

01-01 

 

 

 

 

 

 

 

CESAM 

2019-11-

28 

 

e ges 

kunskap 

vilket 

förebygger 

förekomste

n av 

kränkande 

särbehandli

ng. 

 

Genom ett 

strukturera

t sätt att 

rapportera 

och följa 

upp 

ärenden 

underlättas 

förebyggan

de arbetet 

kring 

området. 

Resultatet visar 

att våld och hot 

förekommer i 

verksamheten.  

Alla 

medarbetare 

i Båstads 

kommun 

Sannolikhete

n är hög 

eftersom 

resultatet 

visar att 14% 

av 

medarbetarn

a upplever 

förekomsten 

Konsekvensen av 

förekomsten av våld 

och hot är 

allvarliga för 

medarbetarnas 

säkerhet och hälsa. 

 Översyn av central våld och 

hot rutin. Komplettering av 

vägledning för framtagning 

av verksamhetsanpassad 

rutin. 

 

Undersöka om lokala rutiner 

för våld och hot finns 

framtagna i verksamheten.  

Säkerh

etschef 

 

 

 

Alla 

chefer 

2019-

10-31 

 

 

 

2019-

09-30 

CESAM 

2019-09-

16 

 

 

CESAM 

2019—

10-24 
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Ort och datum: Båstad 2019-04-25 
Ansvarig chef för riskbedömning och handlingsplan: Erik Lidberg, Kommundirektör 
Arbetsplats: Båstads kommun 
Verksamhetsområde: Båstads kommun 

av våld och 

hot. 

 

Framtagning av material till 

Arbetsplatsträff. 

 

Återkommande 

utbildningsinsatser till 

berörda grupper där 

riskbedömning visar att 

behovet för utbildning finns. 

 

Internkontroll om att  lokal 

våld och hot rutin  är 

framtagen. 

 

Införande av 

arbetsskadesystem för 

rapportering av våld och hot.  

 

Säkerh

etschef 

 

Alla 

chefer 

 

 

 

Ekono

miavde

lningen 

 

HR-

avdelni

ngen 

 

2019-

10-31 

 

2020-

05-31 

 

 

 

2020-

01-01 

 

 

2020-

01-01 

 

CESAM 

2019-12-

12 

 

CESAM 

2019—

12-12 

 

 

CESAM 

2019-12-

12 

 

CESAM 

2019-11-

28 

          

          
Anmälan till arbetsmiljöverket (AV) görs vid allvarligt tillbud och 

olycksfall, enligt AML 3:3a på anmalarbetsskada.se 
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Arbetsmiljöombud: Ola Andersson, Huvudskyddsombud, Ingrid Pihlsgård, Huvudskyddsombud, Jonas Appelgren Huvudskyddsombud, Jan 
Nilsson, Huvudskyddsombud 
Informerad i samverkansgruppen enl. AML 6:9 (datum): CESAM 2019-04-25 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISKBEDÖMNINGENS ANALYS I SIN HELHET 

SANNOLIKHET 
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Slutligen ska du som chef göra en sammanfattande bedömning av samtliga risker som ingått i riskbedömningen.  Syftet är att du som chef ska få en 

helhetsbedömning och att de allvarligaste riskerna har fått högsta prioritet. Ex. på frågor att besvara: 

Vilka effekter har åtgärderna haft i olika delar av organisationen? Exempelvis olika avdelningar, eller på operativ respektive strategisk nivå/ledningsnivå? 

Vilka konsekvenser har det fått, internt och externt, om exempelvis vissa arbetsuppgifter har prioriterats bort? Om åtgärderna inte haft önskad effekt kan det 

bero på att fel orsaksförhållanden har identifierats. Det blir därför viktigt att skilja på orsaker och konsekvenser. Åtgärder behöver också vara realistiska. Om 

problemet flyttas från en grupp av arbetstagare till en annan grupp så är åtgärderna felriktade. 

 

Sammantaget visar riskbedömningen att Båstads kommun behöver arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

Genom att arbeta fram en kommunövergripande struktur inom OSA området kan sedan arbetet i verksamheten underlättas. 

Riskbedömningen visar även på brister vad gäller hanteringen av kränkande särbehandling och mobbing samt våld och hot, här kan centrala stödinsatser 

underlätta för verksamheten. 

Viktigt är att varje chef på sin Arbetsplatsträff framöver arbetar med dessa frågor för att utveckla kommunens förebyggande arbete inom områdena. 

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse 
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Datum: 2019-09-11 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS000696/2019 

Till:  Kommunstyrelsen 

 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommundirektör Erik Lidberg 
Chefssekreterare Petra Boakes 
HR-chef Philipp Seuffer 
Huvudskyddsombuden Ola Andersson 
Huvudskyddsombud Ingrid Pihlsgård 
Huvudskyddsombud Jan Nilsson 
Huvudskyddsombud Jonas Appelgren 
 

 

Uppföljning av uppgiftsfördelningen 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen, har arbetsmiljöansvaret. Kommunstyrelsen ska försäkra sig om att verk-
samheters arbetsmiljöförhållanden fungerar tillfredställande samt är skyldiga att ingripa om 
något inte fungerar.  
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter är en metod för att sprida arbetsmiljöuppgifter i organisat-
ionen. Varje person som fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig har ansvaret för att dessa 
genomförs. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter görs skriftligen uppifrån och ner i kommu-
nens organisation, det vill säga från överordnad till underordnad chef.  
 
Aktuellt 
Förteckningen över inkomna  uppgiftsfördelningar till cheferna  till dagsdatum : 
Verksamhetsområdeschefer 5 av 5 
Kommunledningskontor  6 av 7 
Samhällsbyggnad 5 av 5 
Vård och omsorg 29 av 29 
Teknik och service 4 av 4 
Bildning och arbete 8 av 8 
Barn och skola 10 av 13 
 

Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna 
 
Båstad 2019-09-13 
 
 
Erik Lidberg 
Kommundirektör 
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Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Ansvar 

Huvudregeln är att högsta ledningen, Kommunstyrelsen, har arbetsmiljöansvaret. 

Kommunstyrelsen ska försäkra sig om att verksamheters arbetsmiljöförhållanden fungerar 

tillfredställande samt är skyldiga att ingripa om något inte fungerar.  

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter är en metod för att sprida arbetsmiljöuppgifter i 

organisationen. Varje person som fått arbetsmiljöuppgifter  

fördelade till sig har ansvar för att dessa genomförs. 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Fördelningen bygger på att chefen har befogenheter,  

resurser, kunskaper och kompetens inom det systematiska  

arbetsmiljöarbetet.  Alla måste veta vem som ska göra vad på  

arbetsplatsen, när det gäller de arbetsuppgifter som finns i hälso-  

och arbetsmiljöarbetet. Det är en grundförutsättning för  

framgång när det gäller att skapa en bra hälsa och en sund och  

säker arbetsmiljö.   

Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter görs skriftligen uppifrån  

och ner i kommunens organisation, det vill säga från överordnad  

till underordnad chef. Den närmaste chefen kan även fördela  

konkreta uppgifter till medarbetare. En skriftlig fördelning av  

arbetsmiljöuppgifter kan göras till medarbetare som har speciellt  

komplex arbetsmiljö; exempelvis kemilärare, idrottslärare och  

slöjdlärare.  

 

Chefer som får arbetsmiljöuppgifter ska ha: 

 befogenheter att fatta beslut och vidta åtgärder  

 en egen rimlig arbetssituation  

 kunskap och kompetens kring:  

- arbetsmiljölagstiftning, exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:01 

- de fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala förhållanden som finns på 

arbetsplatsen som kan innebära ohälsa eller olycksfall 

- hur man åtgärdar brister i arbetsmiljön och främjar hälsa samt förebygger ohälsa och 

olycksfall 

 resurser i form av medarbetare, utrustning/hjälpmedel, lokaler, stöd från personer 

internt och externt vid behov 

Chefer och medarbetare med arbetsmiljöuppgifter behöver få feedback i dialog med sin chef 

kring fördelningen av arbetsmiljöuppgifter. Denna uppföljning kan göras enligt rutin för 

medarbetarsamtal. Är du osäker på dina kunskaper inom arbetsmiljö kan du göra en 

självskattning inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet.  

http://www.av.se/dokument/afs/ursprungs/ursprungsAFS2003_04.pdf
http://arbetsmiljoverket.learnways.com/courses/course71/template.htm
http://arbetsmiljoverket.learnways.com/courses/course71/template.htm
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Arbetsmiljöuppgifter: vem har ansvar för vilka uppgifter? 

Fördelning från kommunstyrelsen till kommundirektör innebär att kommundirektören ska: 

A. organisera arbetsmiljöarbetet i kommunen vad avser planering, ledning och uppföljning 

i lednings- och samverkansgrupp följa upp arbetsmiljöarbetet i kommunen minst en 

gång per år. Uppföljningen ska avse sammanställning av arbetsskador, sjukfrånvaro, 

rehabilitering och företagshälsovårdens rapportering.  

B. se till att fördelningen kontinuerligt följs upp och vid behov revideras, att uppgifter är 

fördelade på tillräckligt många chefer och att de fördelas på personer eller 

funktioner - inte på en grupp. 

C. se till att åtgärda brister i arbetsmiljön där fördelningen inte har skett till annan chef. 

D. skriftligt returnera/återlämna arbetsmiljöuppgifter till nämnd/styrelse när kunskaper, 

resurser eller befogenheter inte räcker till. 

 

Fördelning från överordnad chef till underordnad chef innebär att underordnad chef ska: 

A. arbeta i enlighet med kommunens styrande dokument och kommunens rutiner för att 

skapa en god arbetsmiljö. 

B. introducera medarbetare om arbetsmiljörisker på arbetsplatsen och om gällande lagar, 

förordningar, instruktioner och skyddsutrustningar. 

C. hantera och dokumentera åtgärder vid arbetsskador och tillbud. 

D. anmäla allvarliga olyckor och tillbud skyndsamt till Arbetsmiljöverket. 

E. ha rutiner på arbetsplatsen för hot och våld samt första hjälpen och krisstöd. 

F. genomföra riskbedömningar av verksamheten kontinuerligt, när ändringar i 

verksamheten planeras och vid plötsliga situationer. 

G. genomföra åtgärder och upprätta handlingsplaner i samband med riskbedömning. 

H. samverka med berörda medarbetare och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor. 

I. hantera och dokumentera rehabiliteringsaktiviteter. 

J. hantera och dokumentera arbetsmiljöronder i samverkan. 

K. fördela arbetsmiljöuppgifter till medarbetare med speciellt komplex arbetsmiljö 

L. följa upp statistik över arbetsskador, sjukfrånvaro, och rehabilitering 

M. ha mål och följa upp dessa för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (2015:4, §7) 

N. skriftligt returnera/återlämna uppgifter till närmsta chef när kunskaper och kompetens, 

resurser eller befogenheter inte räcker till 

  

https://anmalarbetsskada.se/
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Undertecknande av fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Fördelning görs av: 

Namn 

      

Verksamhetsområde/Arbetsplats 

      

Befattning 

      

Underskrift/datum 
 

 
Fördelning görs till: 

Namn 

      

Personnummer 

      

Ansvarig för verksamhet/arbetsplats 

      

Telefon 
      

Befattning 

      

Användar-ID 

      

From 

      

Tom/Tillsvidare 

      

Förtydligande om avsteg från uppgifterna 

      

Underskrift/datum 
 

Namn på ersättare (vid sjukdom, semester, ledighet är närmaste chef eller 
tillförordnad chef) 

       

Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter skrivs ut, undertecknas och originalet skickas till HR-

avdelning som lägger uppgiftsfördelningen i personalakten. HR-avdelningen uppdaterar 

förteckning som årligen följs upp i kommunstyrelsen i samband med årliga uppföljningen av 

arbetsmiljöarbetet. 

Sekretess 

Man får inte röja eller olovligen utnyttja en sekretessbelagd uppgift. 

Returnering/återlämning av arbetsmiljöuppgift som inte kan åtgärdas/hanteras 

Innan returnering görs bör dialog med närmaste chef föras. Kontakta HR-
avdelningen för stöd i frågorna. Uppgift som returneras/återlämnas 

      Returnerande chef - Underskrift/datum 
 

Mottagande chef av returneringen - Underskrift/datum 
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Datum: 2019-09-13 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: B17-835 

 
 

Detaljplan för del av  Hemmeslöv 5:9 m.fl. (f.d. Hemmeslöv 6:2) i Hem-
meslöv,  Båstads kommun, Skåne län – antagande 
 
 

Förslag till beslut 
 

 Planförslag för del av Hemmeslöv 5:9 m.fl. (f.d. Hemmeslöv 6:2) i Hemmeslöv, Båstads 
kommun, antas i enlighet med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, 
daterat 2019-09-13. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i Hemmeslöv, vid Båstads infart, ca 2,5 km öster om Båstads centrum. 
Området omfattar del av Hemmeslöv 5:9 med flera och är ca 33 000 m2 stort, marken består 
främst av grusytor med begränsad växtlighet. Området avgränsas i nordost av 
dagvattendammar och i söder av Hallandsvägen. I sydost gränsar planområdet till 
Västkustbanan och i nordväst till Inre Kustvägen och Stensån. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att se över u-område och prickmark för att göra tomten 
möjlig att exploatera på ett mer rationellt sätt med anledning av att det i gällande detaljplan 
finns ett mycket stort u-område som inte får bebyggas. Det är stort då de berörda ledningarnas 
exakta läge aldrig utreddes i samband med att gällande detaljplan (1652) upprättades. Det gör 
tomten mycket svår att nyttja. 
 
 

 
Ungefärlig avgränsning av planområdet med omgivande fastigheter. 

 
 

Entré 

Båstad 
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Bakgrund 
 

Planbesked för del av Hemmeslöv 5:9 beviljades av kommunstyrelsen den 6 september 2017 § 
194. 
 
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2018-10-31 till 2018-12-12. Efter sam-
rådet sammanställdes inkomna synpunkter i en samrådredogörelse, daterad 2019-05-06.  
 
Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende 
 
Ett  granskningsförslag  var utställt  för granskning  under tiden 2019-06-03 till och med 2019-
07-12. 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 ett par förtydliganden/justeringar gjorts i planbe-
skrivning och på plankarta i enlighet med Granskningsutlåtandet, se bilaga 1. 
 
 
Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2019-09-13. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt ”Konsekvenser av beslut” föreslår Samhällsbyggnad att 
kommunstyrelsen antar detaljplanen för del av Hemmeslöv 5:9 m.fl. (f.d. Hemmeslöv 6:2) i 
Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Den föreslagna förändringen möjliggör ett mer rationellt nyttjande av befintlig verksamhets-
mark vilket innebär god hushållning av mark.  Dessutom innebär planförslaget ett effektivt 
utnyttjande av stationsnära mark. Arbetstagare kommer att kunna pendla till arbete på ett 
effektivt och miljövänligt sätt. Utvecklingen av området bedöms på sikt kunna minska alstran-
det av föroreningar från biltrafik då fler kan utnyttja effektiva kollektivtrafiklösningar. 
 
Ett genomförande av detaljplanen innebär också en möjlighet till att bättre nyttja planområdet 
bland annat för besöksintensiv verksamhet. En sådan verksamhet kan befolka platsen under en 
stor del av dygnet och kan komplettera utbudet på Entré Båstad. 
 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen till att exempelvis nämndsmålen 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner” kan uppfyllas. Ett mer 
rationellt nyttjande av befintlig verksamhetsmark innebär god hushållning av markresurs. 
Arbetstagare och besökare kommer att kunna pendla till arbete på ett effektivt och miljövänligt 
sätt. 
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Ekonomi 
Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. Kommunen har för avsikt att överlåta 
marken genom markförsäljning. Kommande köpare betalar ett marknadsmässigt pris för 
tomtmarken, vari kostnad för planarbete ingår. 
 
 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & service, Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
Teknik & Service, Susanna Almqvist 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2019-09-13 
2. Planbeskrivning, daterad 2019-09-13 
3. Plankarta, daterad 2019-09-13 
4. Illustrationskarta, daterad 2019-09-13 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson – samhällsbyggnadschef, Olof Selldén – planchef , Susanna Almqvist - exploate-
ringsingenjör 



Detaljplan för 

del av Hemmeslöv 5:9 m.fl. 
(f.d. Hemmeslöv 6:2) 
i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande 

Detta detaljplaneförslag har varit utställt för granskning under tiden 2019-06-03 till 
2019-07-12 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun. 
Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. I detta 
granskningsutlåtande sammanfattas och kommenteras de synpunkter som har 
kommit in under granskningsskedet.  

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande myndig-
heter m.fl. 
Länsstyrelsen framför följande synpunkter som har koppling till Länsstyrelsens 
prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och bygglagen: 

Riksintressen (Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB) 

Länsstyrelsen har kunskap om att Trafikverket och kommunen har fört dialog och 
ännu inte gemensamt funnit en lösning för hur angöringen till 
sedimentationsdammen ska säkerställas och hur kvartersmarken för trafikområdet 
ska avgränsas i detaljplanen. Dammen utgör en viktig funktion för hantering av 
vatten från järnvägen genom Hallandsåstunneln som ingår i riksintresse för 
kommunikationer- Västkustbanan. Ett genomförande av detaljplanen får inte 
medföra åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av anläggningen. Det är 
därför av vikt att säkerställa dammens funktion i aktuell detaljplan. Länsstyrelsen 
ser det lämpligt att kommunen för en fortsatt dialog med Trafikverket för att nå en 
godtagbar utformning. 

Strandskydd 

Länsstyrelsen konstaterar att plankartan sedan samrådet ändrats så att kommunen 
nu föreslår upphävande av strandskydd för ytterligare en del av planområdet, 

Bilaga 1
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kvartersmarken för hantering av vatten från järnvägstunnlarna. Länsstyrelsen anser 
att upphävandet är godtagbart. 

Länsstyrelsens rådgivning: 

Råd om byggnadsfritt avstånd 

Länsstyrelsen har kunskap om att Trafikverket och kommunen har fört dialog om 
det byggnadsfria avståndet till väg 1741 och ännu inte funnit en lösning och 
konstaterar också att det av planbeskrivningen inte framgår eventuella 
konsekvenser av att frångå det generella byggnadsfria avståndet på 12 meter. 
Länsstyrelsen ser det lämpligt att kommunen för en fortsatt dialog med Trafikverket 
för att nå en godtagbar lösning. 

Länsstyrelsens bedömning 

Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet 
för sitt ändamål gällande riksintresse kommunikation 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 är mottagna och tillgodoses. 

Riksintresse kommunikation 

Plankartan justeras: Enligt överenskommelse med Trafikverket justeras 
användningsgräns så att angöring till sedimentationsdamm (norr om Inre Kustvägen) 
säkerställas helt inom kvartersmark T1. Angående dammen i sydost justeras 
planområdesgräns så att den förläggs 4 m från släntkrön kring dammen (söder om 
Hallandsvägen) enligt överenskommelse med Trafikverket. 

Strandskydd 

Synpunkt mottagen. 

Råd om byggnadsfritt avstånd 

Väglagens bestämmelser om byggnadsfritt avstånd gäller inte för bygglovpliktiga 
objekt eller inom detaljplanelagt område. Kommunen tar tillvara det allmänna 
intresset vid handläggning av bygglov för byggnader och andra anläggningar intill ett 
vägområde. I närheten av ett vägområde för statlig väg ska Trafikverket beaktas som 
sakägare enlig PBL 8 kap 22§ och ges tillfälle att avge yttrande över ansökan om 
bygglov.  

Planbeskrivningen kompletteras med text under rubriken ”Skyddsområde väg” 

Planområdet innefattar del av väg 1741 (Inre Kustvägen) som omfattas av ett 
generellt byggnadsfritt avstånd på 12 m enligt Länsstyrelsens beslut 2015. 
Planområdet angränsar till Hallandsvägen som omfattas av ett byggnadsfritt avstånd 
på 30 m enligt rekommendation av Vägverket 2007. Att möjliggöra bebyggelse inom 
skyddsområde för väg kan prövas i detaljplan eller bygglov. 

Planförslaget möjliggör, likt gällande detaljplan 1652, byggnation 5 meter från Inre 
Kustvägen (väg 1741). Längs Hallandsvägen (väg 115) möjliggörs bebyggelse som 
närmast 10 meter från vägområde avsett för bland annat gång- och cykelväg, vilket är 
i linje med gällande detaljplan (1652). 
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Planförslaget möjliggör därmed en mer stadsmässig utformning av bebyggelse och 
gaturum vilket även är i linje med kommunens ambition om att bygga ihop Båstad 
samhälle (Entré Båstad bland annat) med Båstads nya station längs Västkustbanan. 
Ett smalare gaturum har en hastighetsdämpande effekt. Inre Kustvägen är ej klassad 
som led för farligt gods. Se även tidigare gjorda utredningar angående risker. 

Se även Samrådsredogörelse, daterad 2019-05-06. 

 

Trafikverket framför följande: 

Dagvatten och ledningsrätter 

Trafikverket har framfört till kommunen att kostnaden för ledningsflyttar som är 
nödvändiga för planens verkställande ska i sin helhet bekostas av kommunen. 
Trafikverket avser att inom kort presentera förslag till avtal för ledningsflytten. 

Sedimentationsdamm 

Sedimentationsdammen i planområdets nordvästra del är en vital del av den 
järnvägsanläggning som Hallandsåstunnlarna utgör, och den utgör därmed även ett 
riksintresse. Avgränsningen av det Tområde som omfattar dammen har anpassats 
väl till befintliga förhållanden i söder, öster och norr. I dessa delar överensstämmer 
avgränsningen med vad Båstads kommun och Trafikverket tidigare har kommit 
överens om. Däremot kan Trafikverket inte godta avgränsningen av Tområdet mot 
väster eftersom den inte möjliggör en väl fungerande angöring till dammen för 
utförande av skötsel och underhållsåtgärder. Enligt Trafikverkets bestämda 
uppfattning skall erforderligt markområde ingå i Tområdet och det skall anpassas 
så att det blir möjligt att vända med motorfordon. Den primära användningen av 
området är starkt knuten till funktionen av sedimentationsdammen och det skall i 
detaljplanen åsättas markanvändning som själva dammen. Noterbart är också att 
Båstads kommun i planhandlingarna inte har motiverat behovet att frångå tidigare 
överenskommelse om den principiella utformningen av dammområdet och lägga ut 
angöringen som parkmark. Vidare skulle den av Trafikverket förordade lösningen 
förenkla det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen, eftersom det inte 
skulle uppkomma behov av vägservitut och kompletterande ledningsrätter för 
Trafikverkets utloppsledningar. Om det är gestaltning som är det bärande skälet 
från kommunens sida att lägga ut angöringen till sedimentationsdammarna som 
parkmark så är Trafikverket berett att samverka med Båstads kommun och 
diskutera hur området lämpligen kan utformas. 

För närvarande sker tillfart till sedimentationsdammen från infart i sydväst från 
Inre Kustvägen till f.d. arbets och upplagsområde på Hemmeslöv 6:2 och via gång 
och cykelväg utmed Inre Kustvägen. Såvitt Trafikverket kan se avses denna lösning 
att bli bestående tills en eventuellt ny anslutning i detaljplan för Hemmeslöv 6:2 har 
fastställts. 

Damm 

Dammen i planområdets södra del ingår i järnvägsanläggningen och ligger inom 
Trafikverkets järnvägsfastighet. Planförslaget medger att en del av Trafikverkets 
fastighet blir planlagd som verksamhet, drivmedelsförsäljning, detaljhandel och 
kontor. För att säkerställa dammens nuvarande och framtida funktion bör samtlig 
mark som ingår i detaljplanen och som ligger inom Trafikverkets nuvarande 
fastighet förses med byggnadsförbud. 
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Vägar (Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 1741) 

Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) är 12 meter och inom detta område 
ska inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på 
trafiksäkerheten placeras. Planförslaget medger bebyggelse inom det byggnadsfria 
avståndet vilket Trafikverket invänder mot. Trafikverket anser att plankartan ska 
kompletteras med prickmark motsvarande det byggnadsfria avståndets utbredning, 
oavsett befintlig bebyggelse. Kommunen har responderat på Trafikverkets yttrande 
i samrådsskedet och anser att det byggnadsfria avståndet i detta fall kan frångås då 
föreslaget avstånd inte medför någon förändring från gällande detaljplan från 2014. 
I den tidigare planen avsågs det uppföras en trädallé för att separera 
verksamhetsområdet och vägen ytterligare. Genom att planlägga 12 meters 
byggnadsfritt avstånd till vägen med prickmark säkerställs det i planen att det 
byggnadsfria avståndet respekteras oavsett planområdets gestaltning. Trafikverket 
vill även tillägga att om det skulle det krävas kapacitetshöjande åtgärder kommer 
möjligheterna för detta bli försvårade om det byggnadsfria avståndet inte 
säkerställs. 

Kommunen har framhållit att planerat verksamhetsområde inräknades i den 
kapacitetsberäkning som utfördes i samband med vägplanen för väg 1741. Därmed 
anser kommunen att den tillkommande trafik som planområdet kommer medföra 
inte kommer orsaka några kapacitetsproblem på väg 1741. Skulle kapacitetshöjande 
åtgärder trots bedömningen behövas gäller följande: 

Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, 
ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. Om sådana åtgärder blir 
nödvändiga ska, innan detaljplanen föres till antagande, ett finansierings och 
genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket. 

Anslutningar 

Trafikverket anser att plankartan ska justeras så hela sträckan utmed väg 1741 
förses med utfartsförbud med undantag för den sträcka där verksamhetsområdet 
avses ansluta mot väg 1741. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses till viss del. Plankartan justeras 
avseende användningsgräns (T1) planområdesgräns i sydost samt utfartsförbud längs 
väg 1741 (Inre kustvägen) förutom vid anslutning i samband med ”g- område”. 

Dagvatten och ledningsrätter 

Kommunen bekostar eventuell flytt av ledningar säkrade i ledningsrätt. Avtal kommer 
att tecknas mellan Trafikverket och kommunen. 

Sedimentationsdamm 

Användningsgräns väster om T1-område justeras så att även angöring till 
sedimentationsdammen är möjlig inom användningsområde (dvs, kvartersmark, T1).  

Damm 

Damm i sydost, samt 4 m brett område från släntkrön, kommer ej att ingå i detta 
detaljplaneförslag enligt överenskommelse med Trafikverket. Plankarta justeras.  

Vägar 

Väglagens bestämmelser om byggnadsfritt avstånd gäller inte för bygglovpliktiga 
objekt eller inom detaljplanelagt område. Kommunen tar tillvara det allmänna 
intresset vid handläggning av bygglov för byggnader och andra anläggningar intill ett 
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vägområde. I närheten av ett vägområde för statlig väg ska Trafikverket beaktas som 
sakägare enlig PBL 8 kap 22§ och ges tillfälle att avge yttrande över ansökan om 
bygglov. 

Se även tidigare kommentarer angående byggnadsfritt avstånd i Samrådsredogörelse, 
daterad 2019-05-06 samt kommentar till Länsstyrelsens yttrande i detta 
Granskningsutlåtande. 

Båstads kommun förutsätter att Trafikverket anlagt Inre Kustvägen för att klara 
framtida trafikmängd enligt tidigare gjorda kapacitetsberäkningar (där bland annat 
nu aktuellt planområde inkluderades). Därmed saknas det i dagsläget grund för att 
reglera utformning och genomförande i ett avtal mellan Trafikverket och kommunen 
när det långsiktigt inte går att prognostisera något behov av en utbyggnad av nu 
aktuell väg. Självfallet ankommer det på kommunen och Trafikverket att lösa 
eventuella gemensamma trafikfrågor på det sätt och med de villkor som gäller vid 
varje tidpunkt. 

Anslutningar 

Plankartan kompletteras med utfartsförbud längs mark avsedd för NATUR längs väg 
1741 (Inre Kustvägen) förutom i anslutning till ”g-område”, enligt överenskommelse 
med Trafikverket. 

 

Lantmäterimyndigheten framför att de har tagit del av förslaget till detaljplan och 
att någon fullständig genomgång av planförslaget inte har skett. Genomgången har 
främst varit inriktad på genomförandefrågor. 

Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande frågeställningar: 

Planen berör äldre planer med genomförandetid.  Det finns ingen tydlig motivering 
av varför ersättning av plan kan ske när gällande plan ännu har genomförandetid. 

Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med 
hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen. 

Det beskrivna servitutet som ska finnas på a2 ska enligt planen vara till förmån för 
Hemmeslöv 6:2 och last på Hemmeslöv 5:9 men området är placerat på Hemmeslöv 
6:2 så misstänker att det ska var omvänt. 

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

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses. 

I gällande detaljplan finns ett mycket stort u-område som inte får bebyggas. Det är 
stort då de berörda ledningarnas exakta läge aldrig utreddes i samband med att 
gällande detaljplan (1652) upprättades. Det gör tomten mycket svår att nyttja.  
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Huvudsyftet med detaljplanen är att se över u-område och prickmark för att göra 
tomten möjlig att exploatera på ett mer rationellt sätt. 

Under planens genomförandetid har fastighetsägarna en säkerställd byggrätt i 
enlighet med planen. Som huvudregel får planen därför inte ändras, ersättas eller 
upphävas mot berörda fastighetsägares vilja före genomförandetidens utgång. Det är 
dock möjligt att ändra en detaljplan före genomförandetidens utgång om ingen berörd 
fastighetsägare motsätter sig ändringen. Det är också möjligt att ändra en detaljplan 
före genomförandetidens utgång mot berörda fastighetsägares vilja om ändringen är 
nödvändig på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunde förutses 
vid den ursprungliga planläggningen. Ändring kan även göras mot fastighetsägarnas 
vilja om det gäller att föra in bestämmelser om fastighetsindelning och bestämmelser 
om rättighetsområden. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 596). (jfr prop. 2009/10:170 sid. 219 
& 437) 

Om en detaljplan ändras före genomförandetidens utgång har den som äger en 
fastighet inom planområdet rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska 
skada som detta medför. 

Planbeskrivning kompletteras med SFS-nummer: PBL 2010:900. (SFS-nummer på 
plankarta är angivet under ”Information”. 

Servitut a2 är borttaget i antagandehandlingen då bestämmelsen är överflödig. 

 

Södra Halland Kraft har följande att erinra gällande rubricerad granskning (var 
vänliga notera att när det gäller gas inom området så svarar vår gasavdelning). 

Vi konstaterar att E-området är flyttat in mot järnvägen och att det finns u-områden 
för kabelförläggning, men trädplantering ovanpå våra kablar är direkt olämpligt. 

Dels kan rötterna skada kablarna och om vi behöver förlägga fler kablar i framtiden 
eller det blir fel på en befintlig kabel så riskerar vi att skada rotsystemen på träden 
vid schaktning. 

När det gäller området norr om Inre Kustvägen så konstaterar vi att 
fördröjningsmagasinen för dagvatten har flyttats enligt tidigare samråd så att vi kan 
komma åt våra kabelrör under ån. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses. Vid eventuell trädplantering 
kommer hänsyn att tas till befintliga ledningar. 

 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA framför att de gärna ser att 
strandskyddet även upphävs på allmän platsmark för att underlätta drift och 
underhåll av allmänna ledningar och dagvattenanläggningar. Detaljplaneförslaget 
kommer inte att ändra allmänhetens tillgång till den allmänna platsmarken. 

NSVA är endast skyldig att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Spillvatten som 
avviker från hushållsspillvatten kan behöva behandlas innan det avleds till det 
allmänna spillvattennätet, t.ex. genom fett- eller oljeavskiljning. För riktvärden se 
Punkt 7 och Punkt 13 i ABVA. Förbehandling av spillvatten kan bli aktuellt för 
planerad snabbmatsrestaurang, drivmedelsstation och mataffär. Provtagnings-
möjlighet ska finnas för respektive verksamhet inom planområdet. 

Lägg gärna till följande stycke i planförslaget under rubriken Dagvatten på s. 26: 
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Riktvärden för dagvattenutsläpp har tagits fram gemensamt för alla NSVA’s 
delägarkommuner. Vid utsläpp till det kommunala dagvattennätet ska riktvärden 
för listade parametrar kontrolleras och klaras vid förbindelsepunkten. Att ett ämne 
inte finns specificerat innebär inte att det fritt får släppas ut i dagvattennätet. Det 
finns många andra ämnen utöver de listade som kan påverka recipienter negativt. 
Verksamheten bör inventera om det finns risk att andra olämpliga ämnen hamnar i 
dagvattennätet, även dessa ämnen bör i så fall kontrolleras. Respektive 
fastighetsägare ansvarar för att presentera och vidta åtgärder för att riktvärdena 
inte ska överskridas. Provtagningsmöjlighet ska finnas vid förbindelsepunkten till 
det allmänna dagvattensystemet. 

I övrigt har NSVA inget att erinra 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses delvis. 

Strandskydd – Dispens från strandskydd vid anläggande av fördröjningsmagasin för 
dagvatten hanteras i en separat process. 

Planbeskrivningen kompletteras under rubriken Dagvatten, sida 26, med texten: 
Riktvärden för dagvattenutsläpp har tagits fram gemensamt för alla NSVA’s 
delägarkommuner. Vid utsläpp till det kommunala dagvattennätet ska riktvärden för 
listade parametrar kontrolleras och klaras vid förbindelsepunkten. Att ett ämne inte 
finns specificerat innebär inte att det fritt får släppas ut i dagvattennätet. Det finns 
många andra ämnen utöver de listade som kan påverka recipienter negativt. 
Verksamheten bör inventera om det finns risk att andra olämpliga ämnen hamnar i 
dagvattennätet, även dessa ämnen bör i så fall kontrolleras. Respektive 
fastighetsägare ansvarar för att presentera och vidta åtgärder för att riktvärdena inte 
ska överskridas. Provtagningsmöjlighet ska finnas vid förbindelsepunkten till det 
allmänna dagvattensystemet. 

 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR vill med hänsyn till Naturvårdsverkets 
vägledning gällande insamling av förpackningar och returpapper från hushållen 
trycka på att en del av marken i detaljplanen bör vara E. Det kommer ske samråd 
med kommunerna gällande det nya producentansvaret och en punkt är 
tillgängligheten på mark för gemensam insamling av förpackningar och returpapper. 
Inre kustvägen är infart till Hemmeslöv samt tågstationen vilket gör området 
lämpligt för placering av en återvinningsstation. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. 

Båstads kommuns kommun bedömer att det finns fler och bättre alternativa 
placeringar av en framtida återvinningsstation i Hemmeslövsområdet. En fortsatt 
dialog mellan kommunen, NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) samt FTI 
(Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) kommer att ske. 

 

Med anledning av NSR’s yttrande har Förpacknings- och tidningsinsamlingen, 
FTI framfört  att de samlar in hushållens förpackningar och tidningar i hela Sverige 
och att det ligger i både kommunens och FTI's intresse att återvinningstationer får 
en plats i vårt samhälle samt att i samband med nya detaljplaner tas fram se till att 
plats planeras underlättar, då det senare är svårt att hitta platser som passar. 

Även om Båstad kommun har infört fastighetsnära insamling vid småhus så kvarstår 
behovet av återvinningsstationer på rätt ställen. 
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Att handelsområden är bra platser för insamling av förpackningar och tidningar är 
allmänt känt. 

Där man köper sina förpackningar bör man även kunna lämna dem tillbaka för 
återvinning. Vid samråd mellan FTI och Båstad kommun i maj månad kom detta 
område upp som förslag på en bra placering av en återvinningsstation då COOP 
tydligen ska etablera sig på fastigheten och samrådet konstaterade att befintlig 
station i Hemmeslöv inte räcker till. 

FTI’s önskan är att detaljplanen ger plats för en återvinningsstation på området. 

FTI har även delgivit en skrift om ”Riktlinjer för etablering av Återvinningsstation – 
yta och funktion”, som är diariefört hos Samhällsbyggnad och finns att tillgå där. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. Se tidigare kommentar till NSR’s yttrande. 

 

Telia Sonera Skanova Access framför att de har markförlagda kabelanläggningar 
inom detaljplaneområdet, se bifogad karta (diarieförd hos Samhällsbyggnad). 
Streckad linje indikerar att ledningen ligger i osäkert läge (den är alltså inte inmätt). 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningars 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www .ledningskollen.se 

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

För ledningssamordning kontakta Skanovas Nätförvaltning för det aktuella området 
på tfn (vxl): 08-604 04 90. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses delvis. Planbeskrivningen 
kompletteras med texten ”Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga 
kabel anläggningars nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning.” 

Bjäre kraft, Södra Hallands kraft och TeliaSonera Skanova Access AB har 
kabelanläggningar inom och i anslutning till planområdet och de kan komma att 
beröras av planens genomförande. Dessa ledningar omfattas i dagsläget ej av 
ledningsrätt. Det är varje ledningsägares angelägenhet att säkra sitt ledningsutrymme 
med tillbörlig rättighet. Eventuella flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att 
säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av respektive ledningsinnehavare. 
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Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder 
Förutom redaktionella revideringar, såsom t ex omdöpning av handlingar från 
”Granskningshandling” till ”Antagandehandling” medför inkomna synpunkter 
följande revideringar av planförslaget; 

Planbeskrivning kompletteras/justeras med: 

 SFS nr: PBL 2010:900 
 Text angående Skyddsområde väg 
 Uppdaterad text angående utfartsförbud längs Inre Kustvägen 
 Text angående dagvatten (enligt NSVA’s önskemål) 
 Text angående att ”Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga 

kabel anläggningars nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader 
som uppkommer i samband med flyttning.” 

 Avtal om ledningsflytt (Trafikverket) 
 Dispens från strandskydd avseende planerat fördröjningsmagasin för dagvatten 
 Stycke gällande servitut (a2) inom T1 tas bort. 

 

Plankarta kompletteras/justeras med: 

 Utökat utfartsförbud längs Inre Kustvägen 
 Justerad planområdesgräns i sydost 
 Justerad användningsgräns kring sedimentationsdamm (norr om Inre 

Kustvägen) 
 Planbestämmelse a2 tas bort 
 

Illustrationskarta kompletteras med: 

 Beskrivande text om funktioner inom och i anslutning till planområdet 

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.  

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtandet ska skickas till följande: 
 Trafikverket 
 Lantmäterimyndigheten 
 Södra Halland Kraft 
 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA 
 Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
 Weum gas 
 Södra Hallands kraft 
som lämnat sypunkter under samråd 
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 Lantmäterimyndigheten 
 Trafikverket 
 Södra Halland Kraft 
 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA 
 NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
 FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) 
 Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
 Skanova 
som lämnat sypunkter under granskning 

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

Underrättelse efter antagandet och granskningsutlåtande ska skickas till följande: 
 Trafikverket 
 Lantmäterimyndigheten 
 Södra Halland Kraft 
 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA 
 Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
 Weum gas 
 Södra Hallands kraft 
som lämnat sypunkter under samråd 
 
 Lantmäterimyndigheten 
 Trafikverket 
 Södra Halland Kraft 
 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA 
 NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
 FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) 
 Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
 Skanova 
som lämnat sypunkter under granskning 
 

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande:  
 Länsstyrelsen 

 
 

Samhällsbyggnad 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B17-835

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2019-09-13
• Illustrationskarta, 2019-09-13
• Planbeskrivning, 2019-09-13 (denna handling)
• Samrådsredogörelse, 2019-05-06
• Granskningsutlåtande, 2019-09-13
• Fastighetsförteckning, 2019-03-04
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), september 2019

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på sam-
hällsbyggnadskontoret:
• Trafikutredning Hemmeslöv 6:2 m fl, Petersberg, i Båstad, ÅF, 2019-03-14
• Geotekniskt PM, Hemmeslöv 6:2 mfl, Petersberg i Båstad, Sigma Civil, 

2018-10-10
• Riskanalys för bensinstation, Ramböll, 2014-07-04
• Beräkning av utomhusbuller för utbyggnad av bostäder och verksamheter 

vid Båstads nya station, ÅF, 2013-12-18
• Stensån Inventering och bedömning av miljöer och arter, Ignita, augusti 

2012
• Åstad, översiktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, NSVA, 2012-10-01
• Hydrologi och hydraulik i Stensåns avrinningsområde, Ramböll, 2011-12-23
• Detaljerad riskanalys med avseende på risker med farligt gods på järnvägen, 

Vectura, 2011-10-10
• Mark- och exploateringsunderlag för del av Hemmeslövsområdet, WSP , 

2007-03-15
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

Samråd
Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag fram till hur 
området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bibliotek 
som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen an-
nonserar i HD 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 skriftli-
ga synpunkter. Gällande denna detaljplan har inkomna synpunkter sammanfattats och kommenteras 
i en samrådsredogörelse efter samrådsskedet.

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 granskning sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. 

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

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

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

Här är vi nu!
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0 m 2000 m 4000 m
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Hemmeslöv, vid Båstads infart, ca 2,5 km öster om Båstads centrum. Om-
rådet omfattar del av Hemmeslöv 5:9 med flera och är ca 33 000 m2 stort, marken består främst av 
grusytor med begränsad växtlighet. Området avgränsas i nordost av dagvattendammar och i söder 
av Hallandsvägen. I sydost gränsar planområdet till Västkustbanan och i nordväst till Inre Kustvä-
gen och Stensån. 

Syftet med denna plan är att se över u-områden för ledningar samt prickmark för att göra fastigheten 
möjlig att exploatera på ett mer rationellt sätt.

Planområdet ligger i Hemmeslöv, vid Båstads infart, och är cirka 33 000 m2 stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten Hemmeslöv 5:9 ägs av Båstads kommun. Båstads kommun äger fastigheten Hemmeslöv 
6:2 genom avtal med Trafikverket. Fastighetbildning pågår varigenom marken kommer att tillföras 
fastigheten Hemmeslöv 5:9. 
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I gällande detaljplan finns ett mycket stort u-område som inte får bebyggas. Det är stort då de be-
rörda ledningarnas exakta läge aldrig utreddes i samband med att gällande detaljplan upprättades. 
Det gör tomten mycket svår att nyttja. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att se över u-område och prickmark för att göra tomten möjlig att 
exploatera på ett mer rationellt sätt. 

Ungefärlig avgränsning av planområdet (röd streckad linje)

4. BAKGRUND OCH SYFTE

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Planbesked för del av Hemmeslöv 5:9 (dåvarande Hemmeslöv 6:2) beviljades av kommunstyrelsen 
6 september 2017, § 194.

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 verksamhetsområde. Även i samrådsförslaget för ny översiktsplan pekas området ut som nytt 
verksamhetsområde.

Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 
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Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1652, som vann laga kraft 27 mars 2014. Planen har genom-
förandetid kvar till 27 mars 2024. Om ingen av de berörda fastighetsägarna motsätter sig det är 
det möjligt att ändra en detaljplan före genomförandetidens utgång. Om en detaljplan ändras före 
genomförandetidens utgång har den som äger en fastighet inom planområdet rätt till ersättning av 
kommunen för den ekonomiska skada som detta eventuellt medför.

Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är ”Hantverk, småindustri, kontor och handel, ej 
hotell. Ej tillståndspliktig verksamhet.” samt ”Huvudgata”. Området har även en planbestämmelse 
om tillfällig användning ”Arbetsområde med upplag och transportvägar samt material- och arbets-
byggnader till senast 1 år efter Hallandsåstunnelns öppnande för trafik.” Denna bestämmelse är inte 
längre aktuell då tidsgränsen passerat. Planområdet korsas av ett u-område det vill säga mark som 
ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.  Den norra delen av planområdet omfat-
tas av plan 1603 (laga kraft 7 maj 2009) samt en mindre del av plan 1511 (laga kraft 21 april 1994). 
Plan 1603 anger användning ”Natur” samt tillfällig användning för arbetsområde på samma sätt som 
i plan 1652. Plan 1511 anger användningen ”Odlingsområde - lantbruk eller liknande”. Även i denna 
plan finns en planbestämmelse om tillfällig användning i likhet med de övriga två planerna. Plan 
1603 har mindre än ett års genomförandetid kvar. För plan 1511 har genomförandetiden gått ut.

Utsnitt ut detaljplan 1652

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar utveckling. De delar som berör aktuellt planområde är hantering av dagvatten för att mini-
mera utrinningen av skadliga ämnen samt att all nybyggnation ska vara energi- och resurseffektiv 
och med ett hållbarhetsperspektiv. 
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be-
döms endast innebära en marginell påverkan på riksintressena eftersom planen endast omfattar 
ett mindre markområde som redan är starkt påverkat av verksamheter såsom upplag och liknande 
i samband med byggandet av tunneln genom Hallandsås. Området bedöms vidare nödvändigt för 
kommunens möjlighet att erbjuda verksamhetsmark samt en viktig del i att skapa aktivitet och att-
raktivitet i det område som utgör entrén till Båstad. Stöd för verksamheter finns i Båstads kommuns 
översiktsplan.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB), Bjärekusten-
Skälderviken. I värdebeskrivningen för området belyses riksintresseområdets stränder och klipp-
kust, beteslandskapet och strandängarna med hög artrikedom, det öppna landskapet rikt på forn-
lämningar och utblickar över havet. Riksintresseområdet erbjuder goda möjligheter till vandring och 
andra aktiviteter. Inga av dessa värden finns inom nu aktuellt planområde då det är starkt påverkat 
av tunnelbygget och omgärdat av järnväg och vägar.

Området ingår också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och  
riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Någon egentlig värdebeskrivning finns inte för 
dessa riksintressen. I regeringens proposition (1985/86:3) framgår att utpekade områden, där bl.a. 
Hallandsåsen med angränsande kustområde ingår, i sin helhet är av riksintresse. Exploateringsföre-
tag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd i dessa områden endast om det kan ske på ett sätt 
som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna hindrar inte utveck-
ling av befintliga tätorter, det lokala näringslivet eller anläggningar som behövs för totalförsvaret. 
Turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivet, intressen ska särskilt beaktas vid bedöm-
ning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Utifrån att planområdet är 
starkt påverkat av verksamhet samt avgränsat av vägar och järnväg gör kommunen bedömningen att 
det inte finns några värden för riksintressena inom planområdet. 

Planområdet gränsar till järnvägen som är riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 8§ MB. Då 
föreskrivna avstånd hålls till järnvägsspåret bedöms riksintresset inte påverkas. Trafikverket delar 
enligt sitt samrådsyttrande denna bedömning.

Stensån, strax norr om planområdet, är klassad som riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6§ MB i 
sitt nedre förlopp väster om planområdet och i övrigt som ett nationellt värdefullt vattendrag. Sten-
såns skyddsvärde ligger främst i dess miljö för fiskfauna. Ån är ingen naturlig å utan i stort ett grävt 
dike över det mesta av sitt förlopp. I samband med att Inre Kustvägen och bron över Stensån byggdes 
grävdes Stensån om och fick en mer naturlig meandrande utformning. Riksintresseområdet följer 
åns tidigare sträckning, men då ån efter omgrävning inte längre ligger i riksintresseområdets sträck-
ning finns inte några av riksintressets värden kvar i just denna sträcka.

Planområdet berörs även av riksintresse för totalförsvaret och innebär ett särskilt behov av hinders-
frihet. Det medför att alla byggnader och anläggningar som är 20 meter eller högre måste hinders-
prövas. 

Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då det endast omfattar ett mindre område som 
redan nyttjats för verksamhet i samband med tunnelbygget och dessutom är avgränsat med vägar 
och järnväg samt att inga byggnader högre än 20 meter tillåts inom planområdet. 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Natura 2000
Knappt 400 meter söder om planområdet finns natura 2000-området ”Hallandsås norrslutning” som 
är utpekat enligt habitatdirektivet. Området bedöms inte påverkas av ett genomförande av detaljpla-
nen.

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

Övriga miljömål som kan påverkas av ett genomförande av detaljplanen är:

Begränsad klimatpåverkan: ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkon-
vention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på kli-

Stensån markerad med blått fält och riksintresse för naturvård markerat med grön skraffering. 

Inre Kustvägen

Hallandsvägen

Stensån

Skyddsområde väg
Planområdet innefattar del av väg 1741 (Inre Kustvägen) som omfattas av ett generellt byggnadsfritt 
avstånd på 12 m enligt Länsstyrelsens beslut 2015. Planområdet angränsar till Hallandsvägen som 
omfattas av ett byggnadsfritt avstånd på 30 m enligt rekommendation av Vägverket 2007. Att möjlig-
göra bebyggelse inom skyddsområde för väg kan prövas i detaljplan eller bygglov.

Planförslaget möjliggör, likt gällande detaljplan 1652, byggnation 5 meter från Inre Kustvägen (väg 
1741). Längs Hallandsvägen (väg 115) möjliggörs bebyggelse som närmast 10 meter från vägområde 
avsett för bland annat gång- och cykelväg, vilket är i linje med gällande detaljplan (1652).

Planförslaget möjliggör därmed en mer stadsmässig utformning av bebyggelse och gaturum vilket 
även är i linje med kommunens ambition om att bygga ihop Båstad samhälle (Entré Båstad bland an-
nat) med Båstads nya station längs Västkustbanan. Ett smalare gaturum har en hastighetsdämpande 
effekt. Inre Kustvägen är ej klassad som led för farligt gods. Se även tidigare gjorda utredningar an-
gående risker.
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matsystemet inte blir farlig.” - Målet påverkas positivt genom att service och arbetsplatser inom pla-
nens verksamhetsmark får goda cykel- och kollektivtrafikförbindelser vilket minskar behovet av bil.

Levande sjöar och vattendrag: ”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras varia-
tionsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden 
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättning-
ar för friluftsliv värnas.” - För att målet inte ska påverkas negativt är det viktigt att dagvatten från 
området fördröjs innan det släpps vidare till Stensån. Detta görs genom dagvattendammar mellan 
Inre Kustvägen och Stensån. Krav på oljeavskiljare för trafikytor ställs inom planområdet. 

God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” - Hur målet påverkas 
beror på vilken verksamhet som etablerar sig inom området. Om det blir en besöksintensiv verksam-
het eller en verksamhet med många anställda och företrädesvis med öppettider en stor del av dygnet 
bidrar det till att befolka entrén till Båstad, vilket skapar trygghet och bidrar positivt till ortens iden-
titet. En annan positiv effekt är förtätning av mark som inte är lämplig att nyttja på annat sätt än som 
verksamhetsmark vilket innebär god hushållning med mark.

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 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 var mycket svårt för en del 
vattenförekomster fanns vissa möjligheter till undantag. 

Följande vattenförekomster skulle kunna påverkas av planområdet:
Vattendrag Ekologisk status Kemisk status
Stensån Måttlig Uppnår ej god

Grundvatten Kemisk status Kvantitativ status
Laholmsslätten God God
Bjärehalvön Otillfredsställande Otillfredsställande

Källa: VISS Vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se (2018-10-18)  
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Landskapsbild
Förslaget innebär genom möjligheterna till exploatering att landskapsbilden kan påverkas. Detta 
kommer att upplevas både av de som vistas i området och de som kommer med tåg eller bil. Be-
byggelsen föreslås hålla en måttlig skala med en högsta nockhöjd på 16 meter. Sammantaget kom-
mer det som detaljplanen medger kunna innebära en påverkan på landskapsbilden men inte i den 
utsträckning att det bedöms utgöra en betydande negativ påverkan. Planområdet omfattas inte av 
landskapsbildsskydd.

Strandskydd
Stensån ligger i gränsen av planområdet. Strandskyddet omfattar marken 100 meter på ömse sidor 
om ån. Delar av planområdet ligger inom strandskyddsområdet. Då dessa delar ligger inom detalj-
planelagt område omfattas de ej av strandskydd på aktuell sträcka. I och med aktuellt planarbete 
återinförs strandskyddet som då kommer att behöva upphävas på kvartersmark. Enligt PBL 4 kap. 
17 § får kommunen i detaljplan upphäva strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap. 

Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvill-
kor för djur- och växtliv. Inga naturtyper som är hotade, särskilt skyddsvärda eller utgör livsmiljö 
för särskilt skyddsvärd djur- eller växtart berörs. Detaljplaneförslaget försämrar inte väsentligen 
livsvillkoren för djur- och växtarter. Aktuellt område saknar rekreationsvärden på grund av dess läge 
intill större vägar samt dess otillgänglighet. Inom strandskyddat område medger detaljplanen kvar-
tersmark för verksamheter, drivmedelsförsäljning, handel och kontor. 

Särskilda skäl för upphävande av strandskydet redovisas på sidan 22-23.

Strandskydd gäller för naturmarken mellan Inre Kustvägen och Stensån. Dagvattendammar inom 
naturområdet avses hanteras med dispens från strandskyddet.

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. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra grupper: 

Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttor 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 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 
ekosystemtjänsterna 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 
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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.

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.

Behovsbedömning
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovsbedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens-
beskrivning. Järnvägsprojektet med Hallandsåstunneln har sedan länge varit föremål för miljökon-
sekvensbeskrivning samt uppföljning av konsekvenser för miljön som framför allt gällt påverkan 
på grundvattenbildning i Hallandsåsen. Även projektet Inre Kustvägen har varit föremål för miljö-
konsekvensbeskrivning och miljöbedömdes igen i samband med att en ny arbetsplan togs fram. I 
samband med framtagandet av gällande detaljplan gjorde kommunen bedömningen att dessa miljö-
bedömningar var tillräckliga för att bedöma konsekvenserna även för detaljplanens bebyggelse utö-
ver vägens och järnvägens infrastruktur. Med anledning av att de MKB och andra miljöbedömningar 
som Trafikverket upprättat behandlar samma frågor som en MKB för detaljplanen skulle omfatta 
bedömdes inte upprättandet av en särskild MKB för detaljplanen vara nödvändig. Då frågorna om 
miljökonsekvenser redan behandlats noggrant i tidigare processer samt att nu aktuell detaljplan 
endast syftar till mindre ändringar bedöms planen sammantaget inte ge en sådan miljöpåverkan att 
en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.
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7. FÖRUTSÄTTNINGAR
Bebyggelse
Historik 
Planområdet är inte bebyggt. Området har nyttjats som arbetsområde och upplagsområde i sam-
band med byggandet av tunneln genom Hallandsåsen. Efter byggtiden har området stått tomt.

Ortofoto från 1996 med planområdet markerat med röd linje

Ortofoto från 2016 med planområdet markerat med röd linje
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Bostäder 
Bostadsområdet Hemmeslöv ligger ca 300 m norr om planområdet. Det domineras av villor, till 
största delen uppförda under 1960 och -70-talen som fritidshus. Idag blir fler och fler av husen i 
Hemmeslöv permanenta bostäder.

Drygt 100 meter öster om planområdet, på andra sidan järnvägen, finns enstaka bostadshus.

Kommersiell, offentlig och social service
Direkt söder om Hallandsvägen, mindre än 100 meter från planområdet, ligger handelsområdet En-
tré Båstad. Där finns bland annat mataffär, blomsterhandel och träningsanläggning. Ca 900 meter 
nordost om planområdet, i anslutning till järnvägsstationen, växer ett nytt område med närservice 
upp.

Verksamheter
Längs Hallandsvägens södra sida, från järnvägen och västerut in mot tätorten ligger Entré Båstad 
följt av flera andra verksamheter.

Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Marken är platt och består till största delen av en stor grusyta med inslag av asfalt. Mycket lite av 
markens ursprungliga vegetation och marknivå finns kvar och upplagsytorna är idag bevuxna med 
gräs. I områdets södra kant, mot cykelbanan och Hallandsvägen, finns högre slyvegetation som 
avskärmar området. Floran bedöms som trivial och dominerad av igenväxningsväxter. 

Bullervallar finns utbyggda utmed järnvägen. 

Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom pla-

Planområdet med bullervallen till höger.
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nområdet. I planområdets gräns rinner Stensån. I samband med att ån leddes om vid bygget av 
Inre Kustvägen gjordes en inventering av miljöer och arter vid ån (Ignita 2012). I rapporten kon-
stateras att utter, kungsfiskare och sötvattensgråsugga tidigare setts i området men att det inte 
påträffades några spårtecken av dem under inventeringstillfällena. Då nu aktuell detaljplan inte 
innebär några förändringar i åfåran eller i åns direkta närhet bedöms dessa arter inte påverkas av 
detaljplanen.

I Artportalen finns registrerat mjukdån, vanlig åkerrättika, större vattensalamander, vanlig snok 
och åkergroda i närheten av planområdet. Vattensalamandern, snoken och åkergrodan har alla 
setts i närheten av Hemmeslövssjön och de vattensamlingar som finns där. Då det området avskiljs 
från nu aktuellt planområde med både Stensån och Inre Kustvägen bedöms nu aktuell detaljplan 
inte påverka dessa arter negativt. Mjukdån och vanlig åkerrättika har setts väster om Inre Kustvä-
gen och trivs på ruderatmark. Den biotop som finns mellan Inre kustvägen och järnvägen försvin-
ner när verksamheter etablerar sig inom området. Området är under igenväxning vilket medför 
att förutsättningarna för dessa växter förändras och riskerar att försvinna även om området inte 
exploateras. Planen etablerar en dagvattenhantering norr om Inre kustvägen och stärker möjlig-
heten för arter att etablera sig där.

Planområdet är inte beläget inom område som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommu-
nens översiktsplan/naturvårdsprogram.

Allmän plats
En mindre del av Inre Kustvägen ingår i planområdet samt ca 11 500 m2 naturmark mellan Inre 
kustvägen och Stensån.

Vattenområden
Området närmast Stensån klassas som naturvärdesklass 2 (på en tregradig skala) i Naturvårdsbe-
dömning, november 2012 av Naturcentrum. Bedömningen tar hänsyn till åns värde på grund av att 
det inte har släppts ut någon förädlad fisk. Särskilt hänsynskrävande arter som förekommer i Sten-
såns vattensystem är bland annat havsvandrande lax och öring. Det råder fiskeförbud i Stensån.

Delar av planområdet berörs av strandskydd som återinträder i samband med en ny detaljplan, se 
sidan 22-23.

Stensån omfattas av dikningsföretaget Stensåns regleringsföretag.

Översvämningsrisk
Enligt utredningen Hydrologi och hydraulik i Stensåns avrinningsområde, upprättad av Ramböll 
2011, kommer byggnader och dränering inte att påverkas av översvämning av ett 10-årsregn om de 
anläggs på ca +8 meter över havet.

Geotekniska förhållanden
Geoteknisk undersökning har gjorts av området i samband med planarbete för intilliggande områ-
den (Sigma Civil 2018). För nu aktuellt planområde konstateras i utredningen att den generella jord-
lagerprofilen utgörs av ett lager fyllnadsjord på lerig sand. Det överst liggande fyllnadslagret varierar 
i mäktighet inom delområdet och består främst av sandig mulljord. Lagret har en varierande relativ 
fasthet och beskaffenhet. Den underliggande leriga sanden har påträffats från ca 1,5 meter under 
markytan och bedöms som mycket mäktig. Lagret varierar i sammansättning och klassificeras ställ-
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vis som lera. Lagret har i sin övre del en låg relativ fasthet vilken ökar till medelhög vid ca 5 meter 
under markytan. Inget berg har påträffats inom delområdet.

Förorenad mark
Området har varit arbetsområde och upplag under arbetet med tunneln genom Hallandsåsen. Om-
rådet har använts för upplag av skrot, byggutrustning, uppställning av maskiner m.m. Miljöavdel-
ningen har inte fått någon information om spill eller läckage från entreprenaden vid byggnationen 
av vägen. Det går inte att utesluta att det skett dropp/spill från uppställning, drift eller tankning av 
arbetsmaskiner. Enligt flygfoton ser man tydligt att det på fastigheten under en lång tid skett stor 
hantering av byggmaterial och eventuell avfallshantering från byggverksamhet. Miljöavdelningen 
har inga uppgifter om att farligt avfall hanterats på fastigheten.

Stabilitet och skredrisk
Översiktliga stabilitetsundersökningar har, i samband med den geotekniska undersökningen (Sigma, 
2018), utförts för byggnation av de planerade dagvattendammarna som är planerade delvis innanför 
angivet säkerhetsavstånd till Stensån. Beräkningarna visar att planerade dagvattendammar uppfyl-
ler stabilitetskraven, och kan således byggas. Vid större förflyttningar eller lastfall skall omvärdering, 
av nu utförd undersökning, ske. 

Vibrationsalstrande aktiviteter samt erosion, speciellt i kombination med vatten, skall beaktas då 
området innehåller erosionsbenägna jordar.

Kulturmiljöer och fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området. Området är påverkat av tidigare genomförda 
markarbeten.

Gator och trafik
Trafikförsörjning sker från Inre kustvägen som byggdes under 2015 och stod klar till invigningen av 
järnvägsstationen och tunneln genom Hallandsås i december samma år. Trafikverket är väghållare 
för vägen som knyter ihop Båstad och Laholm. Skyltad hastighet förbi planområdet är 60 km/tim-
men och enligt trafikmätningar 2016 är årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) 1800 fordon, varav 11% är 
tung trafik.

Direkt söder om planområdet går Hallandsvägen som är den stora infarten till Båstad och Bjä-
rehalvön. Trafikverket är väghållare även för Hallandsvägen. Skyltad hastighet på sträckan är 70 
km/timmen och enligt Trafikverkets mätningar 2017 är ÅDT 6900 fordon. Antalet fordon varierar 
dock kraftigt under året.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 501 mellan Mariatorget, via Båstads busstation och Båstads 
station. Bussen går en till två gånger per timme och avgångarna är anpassade till tågens ankomst- 
och avgångstider. Hållplatsen är lokaliserad till Entré Båstad och ligger 200-300 meter väster om 
planområdet. 

Båstads tågstation är belägen ca 900 meter nordost om planområdet. 
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Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar sträcker sig utefter Hallandsvägen samt Inre Kustvägen.

Teknisk försörjning
El, telefoni och energiförsörjning
Södra Hallands Kraft och Skanova har ledningar i Inre Kustvägen. Anslutningar finns förberedda till 
planområdet. Södra Hallands Kraft har även en utrangerad kabel tvärs över planområdet. Bjärekraft 
har en ledning i Hallandsvägen. Befintliga ledningar bedöms inte påverkas av detaljplanen.

I gällande detaljplan finns ett E-område intill Inre Kustvägen avsett för en nätstation.

Brandvattenförsörjning
En brandpost finns placerad inom planområdet, på Inre Kustvägens norra sida. Flödet bedöms vara 
tillräckligt men NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) kan inte garantera flödet. 

Dricks- och spillvatten
I Inre kustvägen går ledningar för vatten och spillvatten. Två servispaket med vatten, spillvatten 
och dagvatten finns till planområdet från de nya ledningarna i Inre kustvägen.

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. 

I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en dagvattenutredning, ’’ÅSTAD - över-
siktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, 2012-10-01, NSVA”. I denna konstateras att det på grund av 
det höga grundvattnet är olämpligt att infiltrera dagvatten lokalt i större omfattning utan det ska till 
stor del ledas till Stensån eller havet. Avrinningen ska ske genom ett trögt system där vattnet fördröjs 
och renas i området genom dammar och svackdiken. 

NSVA har beräknat föroreningsbelastningen från planområdet i programmet StomTac. Exploate-
ringen kommer att medföra förhöjda halter av tungmetaller till dagvattnet (till stor del på grund av 
parkeringsytorna). För att få en ökad rening av dagvattnet kan det med fördel ledas till svackdiken 
och raingardens inom kvartersmark. Lokal hantering av dagvattnet kan ge andra värden som är mer 
estetiskt tilltalande samt ekosystemtjänster.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg.  

Risker
Västkustbanan trafikeras dagligen av transporter med farligt gods och planområdets närhet till järn-
vägen innebär att särskild hänsyn behöver tas till riskerna som är förknippade med dessa transpor-
ter. Beroende på markanvändning behöver ny bebyggelse planeras med vissa säkerhetsavstånd till 
spåren. Säkerhetsavstånden syftar både till att minimera risknivåerna för människor i området och 
att säkerställa möjligheterna att framöver trafikera Västkustbanan. Länsstyrelserna i Skåne, Stock-
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holm och Västra Götalands län har tagit fram riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen som 
berör vägar och järnvägar där farligt gods transporteras, RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i sam-
hällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods, Skåne i 
utveckling 2007:06). I RIKTSAM anges ett så kallat riskhanteringsområde på 150 meter inom vilket 
riskerna alltid ska beaktas vid framtagandet av en detaljplan. Riskhanteringsområdet är indelat i 
olika avsnitt som anger vilken markanvändning som generellt kan anses vara lämplig. Det minsta 
bebyggelsefria avståndet som eftersträvas till en riskkälla är 30 meter. Inom avsnittet närmast efter 
det bebyggelsefria området (30-70 meter) bör markanvändningen disponeras så att få personer up-
pehåller sig i området och att personerna alltid är i vaket tillstånd. Exempel på markanvändning som 
kan finnas inom denna zon är handel, industri och lager. I zonen 70-150 meter anses exempelvis 
bostäder, kontor, handel samt platser för idrott och kultur kunna anordnas. I RIKTSAM anges vidare 
att om bebyggelse med ett annat innehåll än det som är rekommenderat inom de angivna avstånden 
föreslås så behöver en riskutredning tas fram för att undersöka om risknivåerna kan anses vara ac-
ceptabla. I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en riskanalys ”Detaljerad ris-
kanalys med avseende på risker med farligt gods på järnvägen, 2011-10-10, Vectura” (se sid 24-25). 
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Utgångspunkter
Utgångspunkten för detaljplanen är att skapa ytor med byggrätt som är möjliga att nyttja på ett 
effektivt sätt.

Bebyggelse
Användning 
Detaljplanen möjliggör verksamheter (Z), drivmedelsförsäljning (G), handel (H) och kontor (K) inom 
området mellan Inre Kustvägen och Västkustbanan. Dessa verksamheter bedöms fungera bra i en 
miljö som är starkt påverkad av järnväg och biltrafik. De gynnas även av områdets goda kommunika-
tioner. Verksamheter som ger arbetstillfällen och skapar en målpunkt där människor rör sig och är 
upplyst skapar ett starkt signalvärde vid Båstads entré.

En mindre del av Inre Kustvägen ingår i planområdet och planläggs som huvudgata (GATA1). Områ-
det mellan Inre Kustvägen och Stensån planläggs till största del som natur (NATUR) och omfattar 
ytor för dagvattenfördröjning och rekreationsstråk.

Norr om Inre kustvägen ligger Trafikverkets befintliga sedimentationsdamm där vatten från tun-
neln genom Hallandsås kontrolleras innan det släpps vidare till Stensån. Dammen planläggs som 
trafikområde (T1) ”Hantering av dagvatten från järnvägstunnlarna”. Att dammen planläggs som tra-
fikområde beror på att den är kopplad till järnvägstunnlarnas funktion. Ytan är cirka 1200 m2 stor 
och gränserna är satta så att anläggningen ska kunna angöras inom kvartersmark och underhållas. 
 
Placering 
Byggnaderna bör placeras så nära Hallandsvägen som möjligt för att tydligt markera entrén till or-
ten. Även en placering med byggnader nära Inre kustvägen är positivt för att skapa ett stadsmässigt 
gaturum.

Utformning
Verksamhetsbebyggelsens möte med cirkulationsplatsen vid Hallandsvägen är särskilt viktigt, plat-
sen är dels en entré till Båstad från öster och dels en entré till de nya områdena kring stationen och 
byggnader i denna del måste gestaltas med extra stor omsorg. Bebyggelsen tillåts uppföras till en 
högsta nockhöjd av 16 meter.

Skyltar får inte placeras på byggnadernas tak. Skyltar som placeras på fasaden får inte nå högre än 
till byggnadens takfot. Fristående skyltar får inte vara högre än takfoten på den högsta byggnaden 
inom planområdet.

Grundläggning
Enligt upprättad geoteknisk undersökning föreslås grundläggning utföras med plintar ner till jord 
med hög relativ fasthet, alternativt pålar. Lättare konstruktioner kan grundläggas med platta på 
mark. All organisk jord skall schaktas bort under samtliga konstruktioner (inklusive deras lastsprid-
ning) innan grundläggning utföres. Kompletterande geotekniska undersökningar bör göras i sam-
band med detaljprojektering.

8. PLANFÖRSLAG
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Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Marken ska höjdmässigt anpassas till Inre Kustvägen. Färdigt golv ska ligga på minst +8,0 meter över 
havet för att undvika skador vid höga vattenflöden.

Allmän plats
En mindre del av Inre Kustvägen, ca 4000 m2, ingår i planområdet samt ca 12 500 m2 naturmark 
mellan Inre Kustvägen och Stensån. Inom naturmarken finns utrymme för en fördröjningsdamm 
för dagvatten från planområdet samt rekreationsstråk. Dammen dimensioneras för att även rym-
ma dagvatten från intilliggande område som även det planeras för framtida bebyggelse men han-
teras i en separat detaljplan. Totalt avses dammen rymma 1300 - 1600 m3. Om dagvatten fördröjs 
inom de enskilda fastigheterna kan behovet av att fördröja det i dammar på allmän plats bli mindre 
och dammarna kan ges en mindre volym. Om dammarna skulle behöva utökas i framtiden finns 
utrymme för detta inom naturmarken. Inom naturområdet finns även  möjlighet att anlägga pro-
menadstråk längs ån.

Vattenområden/Strandskydd
Stensån ligger direkt norr om planområdet och går in en liten bit i planområdets norra del. Den del 
av Stensån som ingår i planområdet planläggs som vattenområde (W) för att korrigera gällande de-
taljplan efter åns faktiska sträckning.

Strandskyddet omfattar marken 100 meter på ömse sidor om ån. Delar av planområdet ligger när-
mare Stensån än 100 meter. Då dessa delar ligger inom detaljplanelagt område omfattas de ej av 
strandskydd på aktuell sträcka. I och med aktuellt planarbete återinförs strandskyddet som då kom-
mer att behöva upphävas på kvartersmark. Enligt PBL 4 kap. 17 § får kommunen i detaljplan upp-
häva strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap. 

Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livs-
villkor för djur- och växtliv. Inga naturtyper som är hotade, bedöms särskilt skyddsvärda eller utgör 
livsmiljö för särskilt skyddsvärd djur- eller växtart berörs. Detaljplaneförslaget försämrar inte vä-
sentligen livsvillkoren för djur- och växtarter. Aktuellt område saknar rekreationsvärden på grund 
av dess läge intill större vägar och järnväg samt dess otillgänglighet. Inom strandskyddat område 
medger detaljplanen kvartersmark för verksamheter, drivmedelsförsäljning, handel och kontor. 

I enlighet med Miljöbalken 7 kap. 18 c § bedöms följande särskilda skäl föreligga enligt punkt 1, 2 och 
5 för verksamhetsmarken (Z, G, H, K): 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - 
Området utgörs idag av ett svårtillgängligt upplagsområde med mycket lite växtlighet. 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen - Längs större delen av planområdet ligger Inre kustvägen som en barriär mel-
lan planområdet och Stensån. Endast för den delen av Stensån som går mellan kulvertarna under 
vägen respektive järnvägen finns ingen avskiljande väg, denna delen av ån är ändå inte tillgänglig 
just på grund av väg och järnväg.

5. område som ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför planområdet” - För Båstad bedöms det vara ett angeläget allmänt intresse att den 
nya bebyggelsen vid stationen tillåts växa ihop med det befintliga Båstad. Den tätortsutveckling som 
kan ske inom detta område går inte att ersätta med bebyggelse på någon annan plats i Båstad.
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För Trafikverkets sedimentationsdamm, område med användning T, bedöms följande särskilda skäl 
föreligga enligt punkt 1 och 5:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - Se-
dimentationsdammen finns redan på platsen. 

5. område som ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför planområdet” - Sedimentationsdammen ligger redan på platsen och är nödvän-
digt för kontroll av vatten som härrör från järnvägstunneln genom Hallandsås innan det släpps ut i 
Stensån.

Strandskyddets syfte, att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet bedöms inte motverkas av ett genomförande av 
detaljplanen. 
 

Gator och trafik
Föreslagna nya ytor för verksamheter, drivmedelsförsäljning, handel och kontor kan generera viss 
ökad trafik. Mängden trafik beror mycket på vilken typ av verksamheter och service som kan bli ak-
tuellt. När vägplanen för Inre Kustvägen upprättades beräknades trafikmängderna fram till år 2035. 
I trafikprognosen togs hänsyn till den kommunala planeringens utbyggnader av bostäder och verk-
samheter. Inre kustvägen är dimensionerad för denna trafik och trafiken bedöms inte medföra några 
störningar.

Gata
I planområdet ingår en del av Inre Kustvägen som planläggs som GATA1 - Huvudgata, i likhet med 
gällande detaljplan, 1652.

I planförslaget anges utfartsförbud mot Hallandsvägen samt till största del längs Inre Kustvägen. 
In- och utfart till sedimentationsdamm norr om Inre Kustvägen är möjlig. Verksamhetsmarken söder 
om Inre Kustvägen är möjligt att angöra dels i anslutning till "g-område" samt även i den nordöstra 
delen om planområdet, se även plankarta och illustrationskarta. In-och utfart till verksamhetsmar-
ken söder om Inre Kustvägen  är anpassat för att ge utrymme för en anslutning även från andra sidan 
av Inre Kustvägen där ytterligare en detaljplan är under framtagande. Dessa anslutningar ska inte 
mötas i en fyrvägskorsning utan ska anläggas som två T-korsningar med minst 50 meters avstånd. 
Det förutsätter att det finns tillräckligt utrymme på Inre Kustvägens västra sida för en anslutning på 
korrekt avstånd från cirkulationsplatsen. 

Parkering
Parkering ska ordnas inom den egna fastigheten.

Kollektivtrafik
En utbyggnad enligt planen ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik då den bidrar både med ar-
betsplatser och målpunkter för besökare och kunder. 

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget har ingen direkt påverkan på gång- och cykelvägar men kan bidra till ökat antal gående 
och cyklister i området då den bidrar med arbetsplatser och målpunkter för besökare och kunder. 
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Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe-
terna att uppfylla dessa.

Folkhälsa
Med arbetsplatser med goda gång- och cykelmöjligheter samt närhet till kollektivtrafik ökar möjlig-
heten att leva ett bilfritt liv. 

Risk
Både väg 115 (Hallandsvägen) och Västkustbanan är anvisade leder för farligt gods.

I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en riskanalys. ”Detaljerad riskanalys 
med avseende på risker med farligt gods på järnvägen, 2011-10-10, Vectura”. 

Analyserna omfattar plötsliga och oväntade olyckor, värderar riskerna och föreslår möjliga riskre-
ducerande åtgärder (skadeförebyggande eller konsekvenslindrande). Som en del i bedömningen av 
risknivåerna inom planområdet har antagits att Inre Kustvägen inte kommer vara en rekommende-
rad led för transporter av farligt gods. Järnvägen har setts som den enda riskkällan av betydelse för 
planområdet och beräkningar och bedömningar i riskanalyserna har gjorts utifrån prognoser om 
framtida trafikering av Västkustbanan samt kvalificerade bedömningar av exempelvis hur stor andel 
av transporterna som kommer att bestå av farligt gods samt hur fördelningen mellan olika godsslag 
ser ut. Genomförd riskanalys (Vectura, 2011-10-10) visar att den markanvändning planen föreslår 
innebär att risknivån för individrisk är acceptabel men att risknivån för samhällsrisk är av det slag 
att åtgärder bör övervägas. De skydd i form av bullervallar och/eller skärmar som finns uppförda 
längs järnvägen har en positiv påverkan genom att sänka risken i nästan samtliga scenarier (analy-
sen förutsatte dock inte dessa)

För individrisken ligger risknivån enligt beräkningarna i både år 2015 då stationen beräknades tas i 
bruk och för prognosåret 2030 under de angivna kriterierna i RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i 
samhällsplaneringen, Länsstyrelsen i Skåne län 2007) och riktlinjer från Statens räddningsverk, SRV. 
För samhällsrisken ligger risknivån under de angivna kriterierna i RIKTSAM men över gränsen där 
risker kan anses små enligt SRV. Det faktum att många människor kan skadas gör att skyddsåtgärder 
bör övervägas. Åtgärderna bör främst fokusera på områden eller byggnader som ligger nära järnvä-
gen och där relativt många människor vistas. Åtgärder som bedöms vara relevanta inom planområ-
det är:

• entré/utrymningsväg vänd från järnvägen
• avstängningsbar ventilation
• friskluftsintag (ej mot järnvägen)
• brandskyddad fasad (mot järnvägen)

2014 upprättades en riskanalys för bensinstation i området. I den sammanfattas de avstånd och 
skyddsåtgärder som krävs. I planarbetet har även avstämning gjorts med representant från Rädd-
ningstjänsten som konstaterar att ett avstånd på 25 meter räcker mellan drivmedelshanteringen och 
bostäder, handel och liknande. Utifrån detta är bedömningen att utrymme finns för att kombinera 
föreslagna användningar inom planområdet.

Förutsättningarna vad gäller trafik och markanvändning har inte förändrats jämfört med de utgångs-
punkter som användes vid upprättandet av riskutredningarna varför slutsatser och åtgärdsförslag 
fortfarande är tillämpbara.
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Buller
Trafikverket har inom ramen för Hallandsåsprojektet tagit fram bullerberäkningar för järnvägen vid 
flera tillfällen. För att skydda befintlig bostadsbebyggelse nordväst om Västkustbanan har bullerval-
lar byggts längs en stor del av järnvägen. Vallarna har en höjd på 3 meter över rälsöverkant.

I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en utredning där effekten av Trafikver-
kets då redan uppförda samt planerade bullerskydd (3 meter över rälsöverkant) beräknades med 
avseende på den föreslagna bebyggelsen. I rapporten ”Beräkningar av utomhusbuller för utbyggnad 
av bostäder och verksamheter vid Båstads nya station. Rev. D. ”, ÅF 2013-12-18, beskrivs bullersprid-
ningen från järnväg såväl som Inre Kustvägen. 

Utifrån planområdets läge och förutsättningar och bullerutredningens beräkningar och rekommen-
dationer bedömer kommunen att det i området, förutom verksamheter, drivmedelsförsäljning och 
handel även skulle kunna vara lämpligt att tillåta kontor. 

Vibrationer 
Områdets geotekniska förhållanden är sådana att väg- och järnvägsinfrastruktur kan ge upphov till 
vibrationer och stomljud som upplevs störande. För att säkerställa goda miljöförhållanden i lokaler 
tillämpas de riktvärden för vibrationer som gäller för nybyggnad av väg- och järnvägsinfrastruktur 
även för tillkommande bebyggelse. Enligt dessa riktlinjer ska 0,4 mm/s vägd RMS klaras i utrymmen 
där människor stadigvarande vistas, detta regleras i särskild planbestämmelse för all kvartersmark.

Teknisk försörjning

El, telefoni och energiförsörjning
Södra Hallands Kraft och Skanova har ledningar i Inre Kustvägen. Anslutningar finns förberedda till 
planområdet. Bjärekraft har en ledning i Hallandsvägen. Befintliga ledningar bedöms inte påverkas 
av detaljplanen. El och telefoni avses anslutas till det befintliga ledningsnätet. Gasledning finns ca 
500 meter norr om samt 400 meter väster om planområdet. Skanova önskar att så långt som möjligt 
behålla befintliga kabel anläggningars nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning.

Befintligt E-område för nätstation flyttas längre in längs befintlig angöringsväg för att minska risken 
för påkörning i samband med att transporter angör verksamhetsområdet.

Dricks- och spillvatten
Området kommer anslutas till befintliga system för vatten och avlopp. Idag finns två anslutnings-
punkter till kommunalt VA till planområdet. Ska fastigheten styckas i mer än två fastigheter måste en 
gemensamhetsanläggning bildas för gemensamma ledningar fram till anslutningspunkten, alterna-
tivt kan privata eller kommunala ledningar tryggas med ledningsrätt eller servitut. 

Området innehåller enligt den geotekniska undersökningen tjälfarliga jordar och ledningar rekom-
menderas därför att grundläggas på frostfritt djup, alternativt frostskyddsisoleras.

Brandvattenförsörjning
En brandpost finns placerad inom planområdet, på Inre Kustvägens norra sida. Flödet bedöms vara 
tillräckligt men NSVA kan inte garantera flödet. Om sprinkler krävs rekommenderas att egen tank 
installeras eftersom NSVA inte kan garantera tillräckligt tryck och flöde på det allmänna nätet vid 
alla tidpunkter.
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Dagvatten
I samband med framtagandet av gällande detaljplan (1652) gjordes en dagvattenutredning, ’’ÅSTAD- 
översiktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, 2012-10-01, NSVA”. I denna konstateras att det på 
grund av det höga grundvattnet är olämpligt att infiltrera dagvatten lokalt i större omfattning utan 
det ska till stor del ledas till Stensån eller havet. Avrinningen ska ske genom ett trögt system där 
vattnet fördröjs och renas i området genom dammar och svackdiken. Rent dagvatten från planom-
rådet leds under Inre Kustvägen och ut till dagvattendammar där det fördröjs innan det släpps ut 
i Stensån. Dagvattenutlopp till Stensån ska utformas med erosionsskydd, och på ett sådant sätt att 
erosion förhindras.

Riktvärden för dagvattenutsläpp har tagits fram gemensamt för alla NSVA’s delägarkommuner. Vid 
utsläpp till det kommunala dagvattennätet ska riktvärden för listade parametrar kontrolleras och 
klaras vid förbindelsepunkten. Att ett ämne inte finns specificerat innebär inte att det fritt får släp-
pas ut i dagvattennätet. Det finns många andra ämnen utöver de listade som kan påverka recipienter 
negativt. Verksamheten bör inventera om det finns risk att andra olämpliga ämnen hamnar i dagvat-
tennätet, även dessa ämnen bör i så fall kontrolleras. Respektive fastighetsägare ansvarar för att pre-
sentera och vidta åtgärder för att riktvärdena inte ska överskridas. Provtagningsmöjlighet ska finnas 
vid förbindelsepunkten till det allmänna dagvattensystemet.

NSVA har beräknat föroreningsbelastningen från planområdet i programmet StomTac. Exploatering-
en kommer att medföra förhöjda halter av tungmetaller till dagvattnet (till stor del pga. parkerings-
ytorna). För att få en ökad rening av dagvattnet kan det med fördel ledas till svackdiken och rain-
gardens inom kvartersmark. Lokal hantering av dagvattnet kan ge andra värden som är mer estetiskt 
tilltalande samt ekosystemtjänster. Dagvatten från körytor inom kvartersmark ska hanteras i enlig-
het med NSVAs dagvattenpolicy. I deras riktlinjer för slam- och oljeavskiljare krävs ingen specifik 
klass på oljeavskiljare för dagvatten från parkeringsplatser.  Istället ställs krav på att den lösning som 
används klarar att avskilja olja, metaller och partikelbundna föroreningar. Om en drivmedelstation 
ska byggas inom planområdet ställs krav på oljeavskiljare enligt ”Riktlinjer för slam- och oljeavskil-
jare inom NSVA”. 

Genom området går två ledningar som tillhör Trafikverket. En av ledningarna är en dagvattenled-
ning, den andra leder vatten från tunneln genom Hallandsås till en sedimentationsdamm i planområ-
dets norra del. Ledningen med vatten från tunneln föreslås flyttas till ett läge närmare dagvattenled-
ningen för att tillskapa en större byggrätt och göra området lättare att utnyttja effektivt. Ledningarna 
skyddas med ett 10 meter brett u-område.

Avfallshantering
Den nya bebyggelsen ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshante-
ring.

Masshantering
Organiskt material behöver schaktas bort i samband med byggnation. Respektive fastighetsägare 
ansvarar för massor uppkomna inom sin fastighet. 

Inom allmän platsmark, NATUR, kommer dagvattendammar anläggas med en sammanlagd volym 
om ca 1500 m3. Organiskt material härifrån kan, under förutsättning att massorna är rena, återföras 
till jordbruksmark i närområdet. Icke organiskt material kan i ett första skede användas som över-
last inför bebyggelse i intilliggande planområde. I ett senare skede kan dessa massor användas till 
exempelvis bullervallar där behov för det finns. Om lera finns i massorna kan den användas för att 
täta fördröjningsmagasinen i området.
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Samhällsbyggnad bedömer att konsekvenserna av planens genomförande på miljön, hälsan och hus-
hållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten började gälla den 22 december 2009. De påverkas inte 
av åtgärder inom planområdet. Förhållandet mellan Stensån och bebyggelse i området läggs fast i 
den överordnade gällande planen och berörs inte av planändring inom kvarteret. Närmaste grund-
vattenförekomster ligger ”uppströms” knappt två kilometer från planområdet och grundvatten i 
detta område nära havet rör sig inte dit.

Förslaget innebär genom möjligheterna till exploatering att landskapsbilden kan påverkas. Detta 
kommer att upplevas både av de som vistas i området och de som kommer med tåg eller bil. Sam-
mantaget kommer det som detaljplanen medger kunna innebära en påverkan på landskapsbilden 
men inte i den utsträckning att det bedöms utgöra en betydande negativ påverkan.

Socialt och ekonomiskt innebär planen möjlighet till fler arbetstillfällen i kommunen.

9. KONSEKVENSER
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Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamåls-
enligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsik-
ten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen fått laga kraft. 

Markägoförhållanden
Fastigheten Hemmeslöv 5:9 ägs av Båstads kommun. Båstads kommun äger fastigheten Hemmeslöv 
6:2 genom avtal med Trafikverket. Fastighetbildning pågår varigenom marken kommer att tillföras 
fastigheten Hemmeslöv 5:9. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän plats som tillskapas i detaljplanen. Trafikverket är väghållare 
för Inre Kustvägen. Kommunen är huvudman för allmänna vattentjänster i området och kommunens 
driftsansvarig för kommunalt ägda vattenledningar och öppna dagvattensystem är NSVA.

Vatten och Avlopp Båstads kommun/NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB)
El   Södra Hallands Kraft
Opto   Skanova

Utförande
Kvartersmark
Varje fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av anläggningar på kvartersmark. Där gemensam an-
läggning ska utföras på kvartersmark ansvarar fastighetsägarna till den omfattning som anges i lant-
mäterimyndighetens anläggningsbeslut.

Dricks-, spill- och dagvatten
Kommunen är huvudman för VA inom planområdet och ansvarar för att området ansluts till det 
kommunala dricks-, spill- och dagvattennätet. Dagvattenfördröjning i form av ett öppet system ska 
byggas ut inom planens nordvästra del, på mark planlagd som NATUR. Kommunen ansvarar för att 
nödvändiga VA-anläggningar byggs ut.

Drift och underhåll
Allmän plats
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark, NATUR, som tillskapas i detaljpla-
nen. För drift av väganläggning inom allmän plats, GATA1, Inre Kustvägen ansvarar Trafikverket.

Kvartersmark
Fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av kvartersmark. I det fall gemensamma anlägg-
ningar finns regleras ansvaret med grund i det andelstal fastigheten givits i anläggningsförrättning. 

10. GENOMFÖRANDE
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Dispenser och tillstånd under genomförandeskedet
För att beställa följande dispenser respektive tillstånd ansvarar:
Strandskydd inom T1 samt del av ZGHK  Upphävs i planen
Strandskydd inom del av NATUR  Hanteras genom dispens i separat process, 
      kommunen ansvarar för att ansökan görs

Avtal
Följande avtal skall upprättas inför och under planarbetet:
• Överenskommelse med Stensåns regleringsföretag
• Överenskommelse och ansökan om bildande av ledningsrätt, alternativt ansökan om ombildning 

av ledningsrätt 

Fastighetsrättsliga frågor
Inom detaljplanen tillskapas ca 17 000  m2 kvartersmark och ca 16 500 m2 allmän plats, varav ca 
4000 m2 planläggs som huvudgata och ca 12 500 m2 som naturmark.

Berörda fastigheter

Båstad Hemmeslöv 5:9 Båstads kommun Tillförs mark från Båstad 
Hemmeslöv 6:2

del av Båstad Hemmeslöv 6:2 Under ägarbyte från Trafikver-
ket till Båstads kommun

Uppgår i Båstad Hemmeslöv 
5:9

Markområde som förs till Hemmeslöv 5:9 från Hemmeslöv 6:2 markerat med röd linje
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 §  PBL

HuvudgataGATA1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 §  PBL

Tekniska anläggningarE

DrivmedelsförsäljningG

DetaljhandelH

KontorK

Hantering av vatten från järnvägstunnlarnaT1

VerksamheterZ

Vattenområden,  4 kap. 5 §  PBL

VattenområdeW

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats,  4 kap. 5 §  PBL
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Skyltar får ej placeras på tak. Skyltar på fasad får ej nå högre än till byggnads takfot.
Komplementskyltar såsom stortavlor och skyltmaster får ej vara högre än den högsta
byggnadens takfot inom planområdet

Utrymningsväg ska vara vänd från järnvägen

Färdigt golv ska ligga på minst +8,0 meter över havet

0.0
Högsta nockhöjd i meter

Utförande,  4 kap. 16 §  PBL

Källare får inte finnas

Friskluftintag får ej anordnas mot järnvägen. Möjlighet till central avstängning av byggnads
ventilation ska finnas
Fasad som vetter mot järnvägen ska utföras brandskyddad

Byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande

Stängsel och utfart,  4 kap. 9 §

Körbar förbindelse får inte anordnas

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 §  PBL

Byggnad ska utföras så att vibrationsnivån i utrymmen där människor stadigvarande vistas inte
överskirder 0,4 mm/s vägd RMS

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 5 år

Markreservat ,  4 kap. 6 §

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 §  PBL

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning

Strandskydd,  4 kap. 17 §

a1 Strandskyddet är upphävt
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Fastighetsbildning
Mark ska föras från fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 till Båstad Hemmeslöv 5:9. 

En eller flera fastigheter ska avstyckas från fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9. 

Fastighetsägaren ansvarar för att söka fastighetsbildning och anläggningsförrättningar. Båstads 
kommun i egenskap av fastighetsägare ansvarar för att all erforderlig fastighetsbildning sker undan-
taget bildande av gemensamhetsanläggning inom kvartersmark, vilket åvilar tillkommande fastig-
hetsägare.

Gemensamhetsanläggningar och servitut
När tillkommande fastighetsägare förvärvat kvartersmarken inom planområdet och anlagt tillfarts-
väg ska en gemensamhetsanläggning bildas i det fall fler än en fastighet styckats av från Hemmeslöv 
5:9. 

Ändamålet med gemensamhetsanläggningen är att säkra framtida drift och underhåll av tillfarten. 
Gemensamhetsanläggningen kan också komma att omfatta ledningar för dricks, -spill och dagvatten-
ledningar beroende på hur kommande fastighetsägare väljer att disponera marken. NSVA ska tillfrå-
gas i lantmäteriförrättningen för att säkerställa att alla fastigheter kan få en förbindelsepunkt enligt 
vattentjänstlagen.

Ledningsrätter
Genom planområdet löper två ledningar. Efter rättning från Lantmäteriet gällande ledningsrätterna 
konstateras att ledningarna skyddas av befintliga ledningsrätter. Avsikten är att alla ledningar ska 
samlas i det u-område som reserverats i detaljplanen. Ledningsrätten 1168-664.1 kommer att be-
höva flyttas och ledningsrätten omprövas som en konsekvens av detaljplanen. Kommunen ansvarar 
för dessa åtgärder i enlighet med det genomförandeavtal som tecknats med trafikverket. 

Övriga rättigheter
Inom planområdet finns inga kända rättigheter utöver ovan nämnda ledningsrätter.

Avtal
Följande avtal skall upprättas till följd av planens innehåll:
• Överenskommelse om fastighetsreglering
• Köpeavtal

För genomförandet av detaljplanen svarar kommunen genom att upprätta nödvändiga överenskom-
melser och ansöka om tillhörande lantmäteriförrättning i enlighet med vad som anges under rubri-
ken "fastighetsbildning".  

Tekniska frågor
Gator och trafik
Inre Kustvägen med tillhörande gång- och cykelväg ägs och driftas av Trafikverket. Ingen ny gatuan-
läggning ska byggas ut till följd av detaljplanen.
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Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunalt VA. Fördröjning av dagvatten ordnas inom område planlagt som 
NATUR. Som en extra åtgärd kommer ytterligare fördröjning av dagvatten inom kvartersmark ord-
nas i samband med exploatering. För sådan anläggning svarar tillkommande fastighetsägare/exploa-
tör och varje fastighetsägare kommer anmodas tillskapa lämplig fördröjning inom kvartersmark. 
Fördröjning sker exempelvis genom uppsamlande, underjordiska magasin.

Ekonomiska frågor
Intäkter
Kommunen erhåller intäkter från försäljning av tillskapad kvartersmark. 

Utgifter
Kommunen bekostar planläggning med tillhörande utredningar samt utbyggnad av allmän plats och 
VA-anläggningar. Kommunen bekostar fastighetsbildning till den omfattning som anges under  rub-
riken "fastighetsbildning".

Kommunen bekostar flytt av ledningar skyddade med ledningsrätt. För flytt av ledningar utan rättig-
het står ledningsägaren de kostnader som uppstår. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Bygglovs- och anslutningsavgift till kommunala vattentjänster debiteras enligt för tillfället gällande 
taxa.

Planavgift
Planarbetet bekostas av kommunen och planavgift kommer inte att tas ut vid ansökan om bygglov. 
Kostnaderna för framtagandet av detaljplanen täcks av markpriset.
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Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. Efter granskningen kan planhandläggaren 
göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och sedan lämna över förslaget till politikerna. De 
som lämnat synpunkter under samråd och/eller granskning får en underrättelse inför antagandet. 
Därefter antar eller avslår kommunstyrelsen detaljplanen. Beslut om att anta planen sätts upp på 
kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunkter på planen senast under granskningen 
och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen. Det ska man göra senast tre veckor efter 
att beslutet om antagandet satts upp. I vissa fall kan också länsstyrelsen på eget initiativ pröva och 
upphäva planen.

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

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Emma Johansson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun som också ansvarat för detaljplanens handläggning under samråds och granskningsskedet. 
Efter granskningen tog planarkitekt Camilla Nermark över detaljplanen och arbetade fram gransk-
ningsutlåtande samt antagandehandlingar. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 

• Olof Selldén, planchef
• Lisa Rönnberg, tidigare samhällsbyggnadschef 
• Roger Larsson, samhällsbyggnadschef
• Per Selldén, tidigare exploateringsingenjör
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör
• Malin Svensson, kart- och GIS-ingenjör
• Klas Rosenqvist, kart- och GIS-ingenjör
• Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, tf miljöchef
• Hanna Palm Johansson, NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB)
• Sara Borglin, NSVA, (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB)

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark     Olof Selldén
Planarkitekt      Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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T

1

Verksamheter
Z

Vattenområden,  4 kap. 5 §  PBL

Vattenområde
W

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats,  4 kap. 5 §  PBL

fördröjningsmagasin

Marken är avsedd för fördröjningsmagasin

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 §  PBL

Marken får inte förses med byggnad

Utformning,  4 kap. 16 §  PBL

Skyltar får ej placeras på tak. Skyltar på fasad får ej nå högre än till byggnads takfot.

Komplementskyltar såsom stortavlor och skyltmaster får ej vara högre än den högsta

byggnadens takfot inom planområdet

Utrymningsväg ska vara vänd från järnvägen

Färdigt golv ska ligga på minst +8,0 meter över havet

0.0

Högsta nockhöjd i meter

Utförande,  4 kap. 16 §  PBL

Källare får inte finnas

Friskluftintag får ej anordnas mot järnvägen. Möjlighet till central avstängning av byggnads

ventilation ska finnas

Fasad som vetter mot järnvägen ska utföras brandskyddad

Byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande

Stängsel och utfart ,  4 kap. 9 §

Körbar förbindelse får inte anordnas

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 §  PBL

Byggnad ska utföras så att vibrationsnivån i utrymmen där människor stadigvarande vistas inte

överskirder 0,4 mm/s vägd RMS

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid ,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 5 år

Markreservat ,  4 kap. 6 §

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 §  PBL

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning

Strandskydd,  4 kap. 17 §

a

1

Strandskyddet är upphävt

Information

Upprättad enligt PBL2010:900, Boverkets katalog 2016-07-07
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Datum: 2019-08-15 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Namnsättning av platser inom Båstads hamn, Båstad 

 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen förslås besluta: 
 

1. att anta fyra nya platsnamn; Stejleplatsen, Seglarplan, Badhusparken, Gamla hamnen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En ny detaljplan ska antas för del av Båstad 109:2, Båstads hamn i Båstad och i detta skede 
behöver fyra nya platsnamn antas, se kartbilaga.  
 
Samråd har skett med Båstad hamn och BBSS (Båstad Båt & Segelsällskap), som inkommit med 
förslag på platsnamn. Kommunens namnkommitté har utifrån inkomna synpunkter kommit 
fram till att Stejleplatsen, Seglarplan, Badhusparken, Gamla hamnen är lämpligt för platserna i 
hamnområdet. 
 
Område 1 (enligt kartbilaga) föreslås fastställas till Stejleplatsen med anledning av att det re-
dan i dagsläget är inarbetat och använt i folkmun. Stejleplatsen är den plats där fiskarna förr 
torkade sina nät. 
 
Område 2 (enligt kartbilaga) föreslås fastställas till Seglarplan. Namnet Seglarplan knyter an 
till platsen och bland annat olika seglingstävlingar. Formulera om?? Brodera ut mer…? 
 
Område 3 (enligt kartbilaga) föreslås fastställas till Badhusparken. Parkeringsplatsen och ten-
nisplanerna är en del av den gamla Badhusparken. Det finns alltid en risk med för många namn 
på en liten yta. Därför föreslås hela området benämnas som Badhusparken. 
 
Område 4 (enligt kartbilaga) Området kring gamla hamnbassängen har enligt Båstadhamn 
alltid kallats “Hamnen”. Efter utbyggnaden av fritidshamnen har benämningen blivit “Gamla 
hamnen” för att skilja dem åt. 
 
Namnkommittén bedömer att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god ort-
namnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 
 
 

 
 
Namnkommittén genom 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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Beslutet ska expedieras till 
Namnkommittén genom kulturstrategen 
Kart/GIS-enheten 
Gatu- och trafikingenjören 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Se kartbilaga. 
 
Samråd har skett med: 
Verksamma inom Båstads hamn 
Båstadhamn (Ulf Nilsson) 
Tomas Peterson 
(Båstad Båt & Segelsällskap, BBSS) Johan Mårtenson 
 



Kartbilaga



    Tjänsteskrivelse 
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Datum 

2019-09-11  

Handläggare 

Roger Larsson 

Dnr 

B 2019-000725  
 

 

       Kommunstyrelsen 
 

 

 
 

 
 
 

Fördelning av administrativa kostnader för Stensåns vattenråd , Båstads 
kommun 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lämnar som svar till Laholms kommun att Båstads kommun är 
principiellt för att dela kostnaderna för sekreterarfunktionen i Stensåns vattenråd 
med Laholms och Örkelljungas kommuner. Fördelningen bör inte vara lika per 
kommun utan bör fördelas efter capita per kommun. Med hänvisning till pågående 
budgetprocess kan idag inga löften om medfinansiering lämnas.  
 

Skäl för beslut 

Budgeten för aktuellt kostnadsslag är underfinansierad idag och behöver förstär-
kas innan Båstads kommun kan ta på sig ytterligare kostnader. 
      

Sammanfattning 

Laholms kommun har skickat över en förfrågan till Båstads och Örkelljungas kom-
muner om medfinansiering av kostnaderna för sekreterarskapet i Stensåns vatten-
råd. Laholms kommun föreslår att kostnaderna på 60 tkr per år delas lika mellan 
de tre kommunerna. Båstads kommun är medlem i den ideella föreningen Stensåns 
Vattenråd. Stensåns Vattenråd genomför viktiga med syfte till att höja Stensåns och 
Laholmsbuktens vattenkvalitet. Insatserna finansieras genom statliga stödpengar 
och utförs med hjälp av ideella krafter. Laholms kommun har åtagit sig gentemot 
föreningen att sköta administrationen kring ansökningar om statligt stöd och sek-
reterarfunktionen i föreningen.  
 



 
 

Båstads kommun 
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Laholms kommun har föreslagit en fördelning med en tredjedel vardera för kom-
munerna. Då det är skattemedel som ska finansiera sekreterarfunktionen är det 
rimligare att fördela kostnaden per invånare. Om kommunen ska ta på sig kostna-
der för samfinansiering av sekreterarfunktionen behöver budgeten för hållbar ut-
veckling tillskjutas minst 20 tkr årligen från och med 2020. 
      

Beskrivning av ärendet 

Laholms kommun har skickat över en förfrågan till Båstads och Örkelljungas kom-
muner om medfinansiering av kostnaderna för sekreterarskapet i Stensåns vatten-
råd. Laholms kommun föreslår att kostnaderna på 60 tkr per år delas lika mellan 
de tre kommunerna, det vill säga 20 tkr vardera. 
 
Båstads kommun är medlem i den ideella föreningen Stensåns Vattenråd sedan den 
ombildades 2014. Kommunen representeras av Teknik och Service genom Johan 
Mårtensson. Kommunen representeras även indirekt genom Nordvästra Skånes 
Kustvattenkommitté genom representant från kommunfullmäktige. 
 
Stensåns Vattenråd genomför viktiga naturvårdsinsatser inom Stensåns avrin-
ningsoråde med syfte till att höja Stensåns vattenkvalitet till gagn för flora och 
fauna. Syftet är också att höja Laholmsbuktens vattenkvalitet. Insatserna finansie-
ras genom statliga stödpengar och utförs med hjälp av ideella krafter. Laholms 
kommun har åtagit sig gentemot föreningen att sköta administrationen kring an-
sökningar om statligt stöd och sekreterarfunktionen i föreningen. Tidsåtgången 
bedöms motsvara en tiondels tjänst, 60 tkr per år. 
 
Stensån rinner upp i Örkelljunga kommun och rinner genom Laholms kommun till 
åmynningen vid Laholmsbukten i Båstads kommun. Den längsta sträckan och det 
största avrinningsområdet finns inom Laholms kommun. Laholms kommun har fö-
reslagit en fördelning med en tredjedel vardera för kommunerna. Då det är skatte-
medel som ska finansiera sekreterarfunktionen är det rimligare att fördela kostna-
den per invånare. Laholm har drygt 25 000 invånare, Båstad drygt 15 000 och Ör-
kelljunga 10 000 invånare. Fördelningen skulle då istället bli att Laholm tar 50% 
(30 tkr), Båstad 30% (18 tkr) och Örkelljunga 20% (12 tkr). Detta blir 1,20 kronor 
per invånare. 
 
Teknik och Service har ingen budget för engagemanget i Stensåns vattenråd men 
bidrar genom naturvårdsinsatser utmed ån.  
 
Samhällsbyggnad har 2019 en budget för hållbar utveckling på 120 tkr. Den sum-
man används till att betala avgifter till Nordvästra Skånes Kustvatten kommitté, 
Kattegatts Vattenråd och Skånes Luftvårdsförbund. Utöver detta ska kontot även 
finansiera verksamhetsområdets deltagande i olika projekt för hållbar utveckling. 



 
 

Båstads kommun 
 
Samhällsbyggnad 
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För 2019 prognostiseras ett underskott på 80 tkr. Om kommunen ska ta på sig 
kostnader för samfinansiering av sekreterarfunktionen behöver budgeten för håll-
bar utveckling tillskjutas minst 20 tkr årligen från och med 2020. 
 
 
Samhällsbyggnad 
 
Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 
 
Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift 
 
Samråd har skett med: 
Johan Mårtensson, naturvårdschef, TS 
Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, TS 
Olof Nilsson, kanslichef, KLK 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Laholms kommun 
 
Kopia för kännedom: Örkelljunga kommun 
 
Bilagor 
Förfrågan om kostnadsfördelning från Laholms kommun, inkommen 4 september 2019 
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Med vänlig hälsning 

Torsten Kindt 
Miljöstrateg 
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2019-09-04 
DNR: 2019-000362 

Båstads kommun 
Örkelljunga kommun 

Laholm 

Administrativa kostnader för Stenåns vattendrag 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har den 3 september 2019 beslutar att Laholms kommun ska 
tillskriva Örkelljunga och Båstads kommuner med förslag om att kostnaderna för sekreterarskap 
i Stensåns vattenråd ska fördelas lika mellan kommunerna, vardera 20 000 kr per år för 
Örkelljunga, Båstad och Laholms kommuner 

Stensån rinner genom Örkelljunga, Laholm och Båstads kommuner. Stensån är ett viktigt 
vattendrag för flera hotade arter så som vild-lax, ål, havs- och flodnejonöga och flodpärlmussla. 

Syftet med vattenrådet är att genom dialog och aktiviteter bidra till att vattendraget uppnår god 
ekologisk status till exempel vad gäller övergödning, vandringsvägar och invasiva a1ier. 

Vattenrådet har under årens lopp varit en aktiv förening. Viktiga frågor är bl.a. åns unika 
vildlaxstam, minskad övergödning, bekämpning knäckepil och bekämpning av den invasiva 
aiien sjögull i Vita sjö (Örkelljunga kommun). Bekämpningen av sjögull har fram till 2018 skett 
med LONA-stöd samt 1000-tals timmar ideellt arbetet. Bekämpningen fortsätter nu som ett 
LOVA-projekt, även detta med omfattande ideellt arbete. För perioden 2019-2022 har 
vattenrådet dessutom ansökt om 1,2 milj. kr i LOVA-stöd till enklare fiskevårdsåtgärder i 
Stensån. Allt i samråd med berörda markägare. Mycket talar för att de sökta stöden kommer att 
bifallas. Även i detta projekt krävs en omfattande egeninsats liksom bra samordning mellan 
kommunerna. 

Engagemanget i vattenrådet kräver en hel del administration. Förutom arbetet kring LOVA
projekt och styrelsemöten ska bland annat verksamheten rapp01ieras till Vattenmyndigheten, 
samverkansbidrag sökas, remisser besvaras, utåtriktade aktiviteter genomförs (t.ex. Vattendagen i 
Vita sjö den 26 augusti 2018 med ca I 00 besökande) liksom deltagande i seminarier och konferenser 
mm. Totalt bedöms sekreteraruppdraget i vattenrådet omfatta ca 10 % av en heltidstjänst, en 
kostnad motsvarande 60 000 kr per år. 

Vid Stensåns vattenråds styrelsemöte den 19 juni 2019 uppdrog styrelsen åt sekreteraren att ta 
fram ett förslag till fördelning av vattenrådets administrativa kostnader som berörda kommuner 
kan ta ställning till. Vattenrådets förslag är att kostnaden delas lika, 20 000 kr per år och 
kommun, mellan Örkelljunga, Båstad och Laholms kommuner. 

Laholms kommun, Kommunstyrelsen 
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6 
Växel : 0430-150 00. www.laholm.se 



Laholms kommun önskar nu svar från Båstad och Örkelljunga kommuner om hur ni ställer er till 
förslaget om att fördela kostnaderna för sekreterarskap i Stensåns vattenråd. 

För Laholms kommun 

Torsten Kindt 
Miljöstrateg 

Bifogas: 
Kommunstyrelsens ledningsutskott § 190/19 
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LAHOLMS KOMMUN 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 

§ 190 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Dnr 2019-000362 

Fördelning av administrativa kostnader för Stensåns vattenråd 

Ledningsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att Lahohns kommun 
ska tillskriva Örkelljunga och Båstads kommuner med förslag om 

.J~.tt kostnaderna för sekreterarskaJ> i Stensåns vattenråd ~ka fördelas ____ _ 
lika mellan kommunerna, vardera 20 000 kr per år för Örkelljunga, 
Båstad och Laholms kommuner. 

Ärendebeskrivning 
Stensån rinner genom Örkelljunga, Laholm och Båstads kommuner. 
Stensån är ett viktigt vattendrag för flera hotade arter så som vild
lax, ål, havs- och flodnejonöga och flodpärhnussla. Kommunstyrel
sen har den 11 mars 2014 § 57 ansökt om medlemskap i Stensåns 
vattenråd samt åtagit sig det administrativa sekreterarskapet i före
ningen. 

Syftet med vattenrådet är att genom dialog och aktiviteter bidra till 
att vattendraget uppnår god ekologisk status till exempel vad gäller 
övergödning, vandringsvägar och invasiva arter. 

Engagemanget i vattenrådet kräver en hel del administration. Föru
tom arbetet kring LOVA-projekt och styrelsemöten ska bland annat 
verksamheten rapporteras till Vattenmyndigheten. Totalt bedöms 
sekreteraruppdraget i vattenrådet omfatta ca 10 % av en heltids
tj änst, en kostnad motsvarande 60 000 kr per år. 

Vid Stensåns vattenråds styrelsemöte den 19 juni 2019 uppdrog sty
relsen åt sekreteraren att ta fram ett förslag till fördelning av vatten
rådets administrativa kostnader som berörda kommuner kan ta 
ställning till. Vattenrådets förslag är att kostnaden delas lika, 20 
000 kr per år och kommun, mellan Örkelljunga, Båstad och La
holms kommuner. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2019. 

Beslutet skickas till: 
Båstads kommun 
Örkelljunga kommun 

Justerandes signatur: ---~H-tr'#'W,,_ __ _ 

Sid 
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Datum: 2019-09-02. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000289/2019 – 200 
 
 

Markanvisningsavtal, Heden etapp III, Eksjöhus 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättat förslag till nytt markanvisningsavtal för Eksjöhus bostad AB avseende 
område 3, Heden etapp III. 
 
 
Sammanfattning av ärendet.  
Med anledning av fortsatta otydligheter kring framtida möjligheter att söka och erhålla inve-
steringsstöd jämte Eksjöhus bostad ABs bedömning att deras bostadsprojekt på Heden ändå 
kan genomföras i linje med kommunens krav på en hyressättning om 1 600 kronor/kvm BOA, 
har Teknik och service upprättat förslag till nytt markanvisningsavtal för Eksjöhus bostad AB. 
 
Markanvisningsavtalet innehåller de villkor kommunen ställer för överlåtelse av mark med 
tillhörande byggrätt inom område 3, Heden etapp III och ersätter till alla delar det föregående. 
Markanvisningsavtalet tillämpas under byggnationsfas såväl som förvaltningsfas och säkrar de 
villkor som inte med bindande verkan kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller en 
mängd villkor kopplade till ställda krav/kriterier och exploatörens utfästelse att infria dessa. 
Vissa villkor har kopplats till sanktioner. 
 
Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal tomtmark bör vara 
att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av byggklar mark. Med anledning av att det 
kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående har sanktionen avse-
ende färdigställandetid anpassats att endast omfatta de förseningar som exploatören kan anses 
ha rådighet över. 
 
Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med och undertecknats av ansvarig hos 
Eksjöhus bostad AB.  
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Bakgrund 
Den 8 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att tilldela Eksjöhus bostad AB option och god-
känna upprättat förslag till markanvisningsavtal för område 3, Heden etapp III. Markanvis-
ningsavtalet försågs med en återgångsklausul för det fall att det förväntade återinförandet av 
investeringsstödet för byggnation av hyresrätter skulle utebli.  
Investeringsstödet återinfördes som förväntat men begränsades att avse ansökningar inkomna 
innan årsskiftet 2018/2019. Ett nytt beslut förväntas komma om framtida stöd under hösten 
2019. För Eksjöhus bostad AB innebär rådande läge att man inte säkert kan räkna med att bli 
beviljade stöd för planerad byggnation. 
 
Aktuellt 
Exploateringsområdet Heden etapp III är under utbyggnad och fastighetsbildning pågår.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas avtal med angiven part i syfte att genomföra vad 
som angivits i insänt tävlingsbidrag, vilket innebär att Eksjöhus Bostad AB ska uppföra 36 hy-
resrätter med redovisad utomhusmiljö inom delområde 3, Heden etapp III.  
Kommunen godtar att högsta ingångshyran för de färdigställda hyresrätterna blir 1600 
kr/kvm BOA.  
Beslutet innebär också att kommunen förbinder sig att överlåta del av Hemmeslöv 10:10 (un-
der fastighetsbildning) när vissa villkor infriats.  
 

Verksamhet 
Kommunen kommer under 2019 bygga ut nödvändig infrastruktur i området för att exploatö-
ren ska ges rätt förutsättningar att genomföra sitt projekt.  
 

Ekonomi 
Utbyggnad av infrastruktur i området har uppskattats belasta kommunens exploaterings-
budget med 3, 5 mkr under 2019.  
Kostnad för utbyggnad av vatten och avloppsansläggningar i området finansieras genom uttag 
av anslutningsavgift.  
2 832 000 kronor förväntas tomtförsäljningen till Eksjöhus Bostad AB generera i intäkter 
under 2020. 
 
Teknik och service 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Eksjöhus bostad AB, Johan Karlsson 
Enheten för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Tävlingsbidrag Eksjöhus bostad AB 
2. Förslag till nytt markanvisningsavtal 

 
Samråd har skett med: 
Ärendet har sedan tidigare samråtts med enheten för samhällsbyggnad och NSVA. 
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Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse

HEDEN
i Båstads kommun



Båstads kommuns vision 2030

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang.
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Inbjudan
Är du intresserad av att bygga ett unikt  
bostads område i Båstads kommun? Då 
önskar  kommunen att bjuda in dig att 
tävla om byggrätterna i projektet kallat 
Heden.

Heden ligger i norra delen av Båstads 
kommun - 800 meter från havet i väst, 
1500 meter ifrån järnvägs stationen 
i  söder och i direkt anslutning till 
 Skummeslövs naturreservat i norr. 
 Platsen kännetecknas just av sin  närhet 
till tallskogens dofter och  slingrande 
stigar, vyerna mot åsen och havets 
 lugnande brus. 

Markanvisningen kommer att  innehålla 
runt 150 bostäder i olika upp låtelse- och 
boendeformer med  fokus på social och 
ekologisk hållbarhet.

Varmt välkommen att bli en del av 
framtida Båstad!



Båstad och omvärlden
Hoppa på hojen och stick till jobbet 
i   Båstad eller cykla 5 minuter till 
 stationen för ta tåget till Helsingborg, 
Halmstad, Lund eller  Göteborg. Sedan 
tunneln genom åsen öppnades har den 
lilla orten vid havet närheten till den 
stora världen bara ett stenkast bort. 

GÖTEBORG
99 min

CPH FLYGPLATS
105 min

MALMÖ
83 min

BÅSTAD

HALMSTAD
17 min

HELSINGBORG
36 min

LUND
71 min

VARBERG
58 min



Områdesbeskrivning
I norra Hemmeslöv breder milslång sandstrand ut sig längs Laholms bukten, i norr 
gränsar tävlingsområdet till Skummeslövs naturreservat, ett tall beväxt dynlandskap. 
I öst av gränsas Hemmeslöv av Västkustbanan och en  mosaik av åkrar, söderut  reser 
sig Hallandsåsen upp ur ett i övrigt flackt landskap. 

Marken kring Heden har tidigare  varit  betesmark och odlad jord, idag har bostads-
bebyggelse i form av villabebyggelse nått fram till planområdet. Kringytor består av 
öppna fördröjningsmagasin, utegym, fotbollsplan och lekplats.

Området har nära till goda kommunikationsmöjligheter, Båstads järnvägsstation 
ligger ca 1500 m söder om tävlingsområdet. Busshållplats för linje 525 ligger längs 
Norra vägen i nära anslutning till Heden. Busslinjen går  mellan  Båstads centrum, 
järnvägsstationen och Östra Karup.

Tävlingsområdet
Heden etapp III (Hemmeslöv 10:10) ligger i nordöstra delen av Hemmeslöv, dikt an 
gränsen mellan Båstads- och Laholms kommun.  Tävlingsområdet är cirka 45 000 m² 
och utgör den sista av tre utbyggnadsetapper.

JÄRNVÄGSSTATION

HEDEN

BÅSTAD 
HAMN

CENTRALA 
BÅSTAD

LAHOLMSBUKTEN

HALLANDSÅSEN

SKUMMESLÖVS 
NATURRESERVAT

BUSSHÅLL-
PLATS

ALLARP

HEDEN, 
ETAPP III



Tävlingsuppgiften
Markanvisningsområdet är uppdelat 
i fyra delar, varav område 1 & 3 ska 
innehålla bebyggelse med upplåtelse-
form hyresrätt och område 2 & 4 ska 
innehålla  bebyggelse med upplåtelse-
form bostadsrätt. Som tävlings deltagare 
kan man lämna  förslag på en eller flera 
delområden.

Båstads kommun har höga  ambitioner 
för området och förutsätter att du delar 
kommunens vision om att bygga ett 
vackert, tryggt och  hållbart  område. 
Kommunens viljeinriktning är att 
 boende i tävlingsområdet ska vara 
åretrunt boende

Varierande lägenhets storlekar och låg 
boendekostnad är en kommunal mål-
sättning, liksom väl planerade utomhus-
miljöer som  inspirerar till möten och 
samvaro.  

Det är också viktigt att föreslagen 
 byggnation fungerar med  omgivande 
områden och förhåller sig i  skala 
till bebyggelsen söder om mark-
anvisningsområdet.

Båstads kommun ser gärna att du som 
tävlingsdeltagare utnyttjar möjligheten 
att erhålla statligt investeringsstöd för de 
hyresrätter som tävlingen omfattar. 

Tänk på att tydligt redovisa det unika i 
just ditt tävlingsbidrag i både text och 
bild.
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Utdrag ur Båstads kommuns primärkarta 2018-03-08
Koordinatsystem: Sweref99 1330
Höjdsystem: RH2000

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap 8 § 2

LokalgataGATA1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Placering,  4 kap 5 § 2

Friliggande huvudbyggnad / huvudbyggnader  ska placeras minst 4 m från
fastighetsgräns.
Komplementbyggnad / komplementbyggnader ska placeras minst 6 m från gräns
mot gata och minst 1 m från övriga tomtgränser. För byggnad närmare än 4 m från
grannfastighet gäller särskilda brandkrav.
Garage/carport får sammanbyggas med huvudbyggnad om byggnaden inte
placeras närmare än 4 meter från gräns till annan fastighet.
Murar och plank som ligger närmare än 4 m från fastighetsgräns mot allmän
platsmark får inte överstiga 0,8 m.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

Fastigheten får bebyggas med friliggande enbostadshus, flerbostadshus,
gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus.

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 byggnad (er) inkl komplementbyggnad. Huvudbyggnad får uppföras i
högst 2 våningar och med en högsta nockhöjd om 8,3 meter (exkl eventuell
skorsten).

I det fall fastigheten bebyggs med friliggande enbostadshus är högsta tillåtna
byggnadsarean 250 m2 varav 40 m2 reserveras för komplementbyggnad. Högsta
tillåtna nockhöjd avseende huvudbyggnad är 8,3 meter (exkl eventuell skorsten).
Minsta tillåtna storlek på fastighet för friliggande enbostadshus är 600 m2.

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

Marken får inte förses med byggnad. Mindre skärmtak
över entréer får dock anordnas. Max 3,0 m2 per entré.

0.0
Högsta nockhöjd i meter avseende flerbostadshus.
Hisschakt får anordnas utöver nockhöjd. Högsta
nockhöjd avseende komplementbyggnad är 3,5 m.

Utformning,  4 kap 16 § 1

Lägsta höjd på färdigt golv skall vara minst 0,3 m över anslutande gata.
Kompletterande kontroll av eventuell förekomst av organisk jord under
schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande

schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande,  4 kap 16 § 1

Källare får inte finnas

Markens anordnande och vegetation,  4 kap 13 § 1

Parkering  ska lösas inom kvartersmark. Minst 1 parkeringsplats per bostadsenhet
krävs.
Endast 50 % av fastighetsarean får hårdgöras

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap 7 §

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid,  4 kap 21 §

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

Ändrad lovplikt,  4 kap 15 § 1

Bygglov krävs inte för murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4
meter och är lägre än 0,8 m, inte heller för murar och plank som är lägre än 1,5
meter på övrig tomtmark.. Bestämmelsen gäller under planens genomförandetid.

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

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

SAMRÅDSHANDLING 2018-05-02
 

Illustrationskarta Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
Hemmeslöv i Båstad
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3,
Plankarta tillhörande detaljplan för

PLANKARTA

PLANOMRÅDETS LÄGE

Båstad
station

Centrum

OMRÅDE 1

OMRÅDE 3

OMRÅDE 3

OMRÅDE 2

OMRÅDE 4

Vildapelvägen

Korpvägen



Grundläggande förutsättningar
• Samtliga handlingar som berör mark-

anvisningstävlingen finns tillgängliga 
på kommunens  hemsida:   
 www.bastad.se/markanvisningheden

• Tävlingsområde: Del av  fastigheten 
Hemmeslöv 10:10.

• Infart till området sker från 
 Vildapelvägen. Från Korpvägen får 
ingen tillfart anordnas. 

• Markanvisningsområdet omfattas av 
detaljplan del av Hemmeslöv 10:10, 
etapp 3 som är under ändring. Plan-
ändringen omfattar tillskapande av 
lokalgata och planen förväntas ha 
vunnit laga kraft före 2019-01-01.

• Lokalgata, VA och belysning byggs 
ut av Båstads kommun. Lokalgatan 
överlåts  sedan till Hemmeslöv ga:20 
som är huvudman för allmän plats i 
 området. 

• Fastigheten berörs inte av  några 
 kända föroreningar. En  översiktlig 
geo teknisk undersökning och 
en hydro geologisk utredning 
har genom förts på kommunens 
 bekostnad. 

• Fastigheten berörs inte av  några 
 kända fornlämningar. Skulle 
 ut redningar visa att det ändå finns 
fornlämningar tar Båstads  kommun 
merkostnaderna för  denna åtgärd 
(dock ej stillestånds kostnader).

• Markanvisningsavtal/köpeavtal med 
sedvanliga villkor ska träffas mellan 
vinnande exploatörer och Båstads 
 kommun.

• Priset för byggrätt i område 1 & 3 
är 1 000 kr/kvm BTA  och 2 500 kr/
kvm BTA för byggrätt i område 2 & 4.

• Den högsta ingångshyran  kommunen 
accepterar är 1 600 kr/kvm BOA 
 (vilket ska inkludera kostnad för 
upp värmning och VA).

• Tävlingsdeltagare förbinder sig vid 
tecknande av markanvändnings-
avtal för område 1 & 3 att erbjuda 
 kommunen 1 lägenhet i vardera 
område. 

• Tävlingsdeltagare förbinder sig vid 
tecknande av markanvändnings-
avtal för område 2 & 4 att skriva 
in i  stadgarna för bostadsrätts-
föreningen att bostadsrättsköpare 
ska  folk bokföra sig på adressen.



Markanvisningsprocess
Markanvisningsprocessen inleds med att inbjudan till markanvisningstävling 
 godkänns politiskt och tillgängliggörs för intressenter som ges möjlighet att  utforma 
och lämna in sitt bidrag till kommunen. 

När tävlingstiden löpt ut följer en urvalsprocess där en grupp tjänstemän inom 
samhälls byggnadssektorn väljer ut ett eller flera förslag som föreslås erhålla option 
inom markanvisningsområdet genom beslut i kommunstyrelsen. 

Markanvisningsavtal tecknas sedan med de byggherrar som erhållit option. 
 Markanvisningsavtalet innehåller de villkor kommunen ställer för att överlåtelse av 
markområdet ska ske. 

Deltagarrätt
Tävlingen är öppen för alla  fastighetsägare, byggherrar och  aktörer som kan  verifiera 
och  säkerställa sin roll som aktör inom bygg- och fastighetsbranschen. 

Kommunen förbehåller sig  rätten, att vid behov, själv inhämta uppgift om  motpartens 
solvens.



Tidplan 

• Markanvisningstävlingen  publiceras 
andra kvartalet år 2018

• Tävlingstiden löper till den 30:e 
 september 2018

• Urvalsprocess pågår oktober -
november 2018

• Vinnare annonseras efter beslut 
i  kommunstyrelsen, preliminärt 
 december 2018

• Markanvisningsavtal tecknas första 
kvartalet 2019



1. Förteckning över inlämnade 
 handlingar (A4, PDF)

2. Formella handlingar (A4, PDF)

• Uppgifter om-, och kontaktupp gifter 
till exploatören.

• Uppgifter om-, och kontaktupp gifter 
till förvaltare av hyresrätter i del-
område 1 och 3.

• Registreringsbevis, högst tre 
 månader gammalt.

3. PM Projektförslag (A3, PDF, skp-fil)

• Beskrivning av förslaget i text: 
 k oncept, gestaltning, hur området 
ska upplevas tryggt, tillgängligt, hur 
gårdsmiljöer/allmänna ytor ska 
användas, energi försörjning, och hur 
området svarar för de  boendes olika 
livsskeden.

• En uppskattning av antal m² BTA i 
tävlingsbidraget och antal lägen heter.

• Situationsplan som redovisar 
 förslaget och hur det för håller sig till 
kringliggande befintliga områden.

• Minst en sektion som visar  relationen 
mellan  föreslagen  bebyggelse och 
lokalgata.

• Representativa fasader och  sektioner 
av byggnader.

• Parkeringslösningar för bil och cykel.

• SketchUp-modell över aktuellt 
 område i enkel vit volymskiss där 
våningsantalen är markerade, utan 
materialtexturer.

4. Anbud (A4, PDF)

• Val av delområde med prioritering 
om flera områden väljs.

• Preliminär tidsplan för byggnation av 
föreslagen bebyggelse.

• Byggherrens referensprojekt, minst 
två stycken.

Allt material lämnas in såväl i fysiskt 
 format som i digitalt utskrivbart format 
på USB-minne. PM Projektförslag  lämnas 
in i tre exemplar. Tävlings förslag ska 
lämnas på svenska.

Tävlingsbidrag och inlämningskrav



Utvärdering
De tävlande bidragen måste uppfylla 
 följande krav för att utvärderas:

• Område 1 och 3 ska enbart innehålla  
hyres rätter

• Samtliga handlingar listade 
 under rubrik Tävlingsbidrag och 
inlämnings krav är redovisade.

Vid utvärdering bedöms tävlings-
bidragen utifrån nedan innehåll där  varje 
aspekt poängsätts på en skala om 1-5 
poäng. Det  förslag som får flest  poäng i 
respektive område 1-4  presenteras som 
vinnare för kommunstyrelsen. 

Ekonomiska aspekter

• Uppskattad hyresnivå i kr/kvm/år

• Energiförsörjning

Sociala aspekter

• Lägenhetsfördelning

• Arkitektur

• Trygghet

• Gemensamhetsytor

• Kreativitet, lekfullhet och konst

Ekologiska aspekter

• Ekosystemtjänster

• Byggteknik ur ett hållbarhets- och 
livscykelperspektiv

Övergripande aspekter 

• Helhetslösning

• Hur förslaget möter framtiden

Båstads kommun förbehåller sig:

• Fri prövningsrätt av lämnade 
 tävlingsbidrag. Tävlingsbidrag som inte 
följer givna förutsättningar  kommer inte 
att beaktas.

• Rätten att göra en bedömning av 
tävlingsbidragslämnarens  ekonomiska 
förutsättningar att genomföra  projektet.

• Rätten att ta referenser avseende 
tävlings bidragslämnarens tidigare 
genom förda projekt.

• Rätten att helt eller delvis  bryta 
 tävlingen om Båstads kommun  bedömer 
att inlämnade tävlingsbidrag inte upp-
fyller ställda krav eller förväntningar 
utan ersättningsskyldighet.



Inlämning
Tävlingsbidraget ska vara Båstads 
 kommun tillhanda senast 2018-09-30. 

Tävlingsbidraget lämnas i slutet  neutralt 
kuvert och märkes:

Heden – markanvisningstävling, 
 Tävlingsbidrag.

Tävlingsbidrag ska sändas till
Båstads kommun
att. Olof Selldén
Samhällsbyggnad
Box 41
269 80 Båstad
(Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad)

Frågor
Vid eventuella frågor kontakta

Susanna Almqvist, exploaterings-
ingenjör, Olof Selldén, planchef eller 
Camilla Nermark, planarkitekt.

Kontaktuppgifter: 
Susanna
E-post: susanna.almqvist@bastad.se
Telefonnummer: 0431 - 770 63

Olof
E-post: olof.sellden@bastad.se
Telefonnummer: 0431 - 777 31

Camilla
E-post: camilla.nermark@bastad.se
Telefonnummer: 0431 - 770 72

Information och uppdateringar om 
markanvisnings tävlingen redovisas på 
kommunens hemsida: 

www.bastad.se/markanvisningheden.
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Översiktsplan
Skala 1:1000

Koncept

Vi har tagit fasta på närheten
till naturen och de fina värden
som redan finns kring Heden.
Utifrån detta har vi skapat ett
småskaligt projekt med 6 två-
våningshus grupperat som tre
mindre enheter innehållande
totalt 36 hyresrätter.
Husen är spänstigt vinkelställ-
da mot gatan vilket ger ett vari-
erat och spännande intryck.
Även parkeringar och gårds-
miljön följer denna vinkel vilket
ger en tilltalande helhet.
Ut mot gatan har varje hus ett
litet välkomnande entrétorg och
dessa förbinds med ett gång-
stråk som löper längs hela om-
råde 3. Längs detta stråk står
även en trädrad vilket ger ett
grönt ombonat gaturum sam-
tidigt som det anknyter till den
ambitionsnivå kommunen har
i området.
Husen vänder sina uteplatser
mot söder / väster och öppnar
upp mot kringliggande grön-
område vilket ger en trevlig
känsla av hus i park.
Parkeringarna ligger in mellan
husen och ramas in av små
fina förrådsbyggnader och
grönskande häckar. 3 mindre
enheter med parkering ger de
boende närhet till bilen samtid-
igt som det blir en del av den
trygga helheten.
Från området löper ett antal
stråk ut i de allmänna grön-
området och på så vis blir det
lätt att röra sig oavsett var man
kommer ifrån eller är på väg.
I den södra delen finns även
mindre kvarterslekplats i an-
slutning till de skyddade gång-
stråken.
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Flygvy från norr

Gårdsmiljö & allmänna ytor

I vyn nedan går det att se hur
de små entrétorgen vänder sig
ut mot gatan. Här syns också
gångstråket som förbinder en-
heterna.
Med de olika vinklarna bildas
fina små rum mellan husen och
naturliga siktlinjer ut mot om-
givningen.
Häckar ramar in entrétorgen
samtidigt som husen skyddas
i utsatta lägen.
Välkomnande entréplanteringar

och träden utåt gatan ger om-
rådet ytterligare grön finess.
Grusgångarna, de gräsarmer-
ade körytorna på parkeringen
och inte minst de gröna sedum-
taken är valda för sina goda
egenskaper med den naturligt för-
dröjda infiltrationen. På köpet
ger det även en estetiskt med-
veten och modern känsla som
vi tycker är viktigt i ett område
med ambitioner så som Heden
i Båstad.

Tryggt och tillgängligt

Den sociala tryggheten och en
hållbarhet över tid handlar fram-
för allt om att skapa lagom stora
enheter med en god "vi-känsla".
Detta ger i sin tur ger trygghet
och gemenskap.
Det handlar om att skapa goda
boendemiljöer som håller över
tid oavsett vilket skede i livet
man befinner sig i.
Ett boende som man vill bo i och
där det är lätt att trivas vilket gör
att man vill bo kvar länge.
En god boendemiljö kallar vi det!

Tillgängligheten inom området är
god. Husen ligger lite upphöjda
men nås enkelt via en låg entré-
ramp.
Samtliga bostadskomplement
samt angöring ligger i nära an-
slutning till respektive hus.
Lägenheterna är utformade ut-
ifrån normalnivån i svensk stand-
ard.
Trapphusen är förberedda och
de raka trapporna går enkelt att
komplettera med en rejäl platt-
formslift om behov uppstår.
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Situationsplan
Skala 1:500

Ytsammanställning:

BYAhus                 1461 m2

BYAkompl             343 m2

BYA 
total          1804 m2

BTAhus                 2489 m2

BTAkompl                343 m2

BTA 
total          2832 m2

BOA total         1765 m2

Sammanställning:

1 RoK - 31m2                - 12 st
2 (3) RoK - 50,7 m2 - 12 st
3 RoK - 65,5 m2       - 12 st
Totalt                        36 lgh

Parkering                 38 P

Cyklar i förråd          36 st
Cyklar invid entré     36 st

Lägenheterna

Lägenheterna är välstuderade
och mycket yteffektiva utan att
ge avkall på fina boendekvalitéer.
Detta borgar för att hyran blir rim-
lig och att det blir möjligt för folk
med vanlig ekonomi att bo i en
helt nybyggd lägenhet.
Varje hus har en 1:a, en 2 (3):a
och en 3:a per plan. Detta ger en
bra variation och målgruppen blir
därför också bred.
Lägenhetsstorlekarna spänner
mellan 31 och 66 m2.
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Entréfasad mot gata
Skala 1:100

Trädgårdsfasad mot grönområde
Skala 1:100

Välkomnande
entréburspråk

Sedumtak som skiftar
med årstiderna

Partier med
liggande panel

Skyddande tak
över balkongerna

Lätta spjälräcken

Avskärmande väggar
mellan balkonger

Fasader i naturligt
silvergrå träpanel

Lgh frd i
samklang

Planteringar
och cykelställ

Uteplatser med
upphöjt trädäck

Gestaltning

Husen har en tydlig anknytning
till naturen med sin grånade
panel och sina gröna sedumtak
som skiftar vackert med årstid-
erna.
Volymerna är enkla och ger
med sina nätta mått nästan en
paviljongkänsla.
Fönsersättningen har ett vari-
erat lugn och ackompanjeras
av partier i liggande panel.
Fönsterytan är generös och en
del partier går ned till golv vilket
ger ett vackert ljusspel långt in i
bostäderna.
Balkongerna ligger samlat mot

söder och väster.
Även balkonger, skärmväggar
och skyddande tak tar upp temat
med den grånade panelen.
Räckena utgörs av lätta spjäl-
räcken med för maximalt ljusin-
släpp och fina utblickar.
Entréburspråken sträcker sig väl-
komnande ut i entrétorgen.
Ett skulpturalt skärmtak i träpanel
likt balkongerna är en detalj som
skyddar entréerna och dess port-
telefoner omsorgsfullt.
Invid varje entré finns vackra plan-
teringar till glädje för både boende
och besökare.

Bostadskomplementens arki-
tektur anknyter till huvudbygg-
naderna.
Även dessa får gröna sedum-
tak som dessutom blir vackra
för de boende att titta ner på.
Den nätta utkragande takfoten
ger husen en profil samtidigt
som det skyddar utsatta trä-
fasader.
Huvudbyggnaderna avslutas
uppåt av en takhuv som också
denna ger husen en spänstig
profil samtidigt som tanken är
att i möjligaste mån samla ihop
yttertakets installationer.
Sammantaget vackra punkthus
som blir en fin länk mellan de lite
högre flerfamiljshus i norr och de
lägre villorna i söder.

Energiförsörjning

Att bygga så att man får ett
energieffektivt hus handlar om
tekniska lösningar i stort och
smått.
Allt ifrån energibesparande be-
lysning och snålspolande arm-
aturer till täta välisolerade hus.
Uppvärmningen av bostäderna
och varmvattenproduktionen
sker genom värmepumpsan-
läggning från berg, mark eller
luft i vattenburet system.
Alternativt kopplas området till
det lokala gasnätverket.
Ventilationsanläggningen har
återvinningssystem för bra in-
omhusklimat och en låg energi-
förbrukning.
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Sektion 01, från högre hus genom område 3 och ut mot grönområdet med villor på andra sidan
Skala 1:400

Sektion 02,  från högre hus genom område 3 som möter befintlig poppelrad
Skala 1:400

Trädgårdsfasad med vinkel
Skala 1:100

Skyddad entré
under skärmtak

Välkomnande
entréburspråk

Sedumtak som skiftar
med årstiderna

Partier med
liggande panelFransk balkong

Skyddande tak
över balkongerna

Lätta spjälräcken

Avskärmande väggar
mellan balkonger

Fasader i naturligt
silvergrå träpanel

Byggteknik ur ett hållbarhet &
livscykelperspektiv

Byggtekniken för vårt Heden
bygger på färdiga volymelement
producerade utifrån modern trä-
byggnadsteknik som i sig är ett
miljöriktigt, resurssnålt och håll-
bart sätt att bygga ur ett livs-
cykelperspektiv.
Modulerna tillverkas under opti-
mala förhållande färdiga att flytta
in i när dom lämnar fabriken.
På så vis minimeras också antal-
et transporter till arbetsplatsen
och kvaliteten på bygget säker-
ställs.
För att uppnå en högklassig arki-
tektur med fina detaljer och en
hög grad av platsanpassning
så platsbyggs fasaderna och tak-
en. På så vis utnyttjar vi det bästa
med de förproducerade och tids-
effektiva modulerna samtidigt
som vi har friheten att anpassa
husens yttre helt utifrån platsens
förutsättningar och själ.
Inget konstigt men å andra sidan
ett helt nytt sätt att bygga hus…

Ett boende för alla livsskeden

Hedens läge är ett attraktivt bo-
ende för dem som vill njuta av
närheten till tallskog och hav.
Dessutom i nära anslutning till
såväl buss som tågförbindelser.
Detta, ihop med vår lägenhets-
fördelning som är jämt fördelad
på 1:or, 2:or och 3:or, gör att
hyresrätten når ut till en bred
målgrupp. Allt ifrån den unga
hyresgästen, den lilla familjen,
ensamstående och äldre.
Kvarteret har villakvaliteér med
sina trevliga omgivningar sam-
tidigt som det erbjuder hyres-
rättens bekväma sätt att bo.
Allt till en mycket rimlig hyra.
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Vy från grönområdet i söder











 Tjänsteskrivelse  
 

190821\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2019-08-21. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000652/2019 – 200 
 
 

 
Tomtpriser - Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4  
 
 
Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna försäljningspriser för 32 tomter i det 
kommunala exploateringsområdet Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har i samråd med avdelningen för samhällsbyggnad tagit fram ett förslag till 
kommande fastighetsindelning/prissättning för exploateringsområdet ”Förslövs Ängar”. Om-
rådet som är under utbyggnad kommer att generera 32 bostadstomter som ska fördelas till 
kommunens tomtkö 2020.   
Teknik och service har i förslag till prissättning åsatt tomterna försäljningsvärden i spannet 
350 tkr-450 tkr baserat på storlek och läge.  Priserna har således differentierats för att skapa 
bättre förutsättningar för kommunen att snabbt omsätta samtliga tomter.  
Prissättningen är marknadsmässig och en oberoende värdering har genomförts parallellt med 
kommunens egen för att befästa tomternas sannolika värde på marknaden. Föreslagen pris-
sättning kommer att generera försäljningsintäkter om 13 mkr.  
I tomtpriset ingår inte anslutning till det kommunala Va-nätet.  
 

Bakgrund 
Båstads kommun äger exploateringsfastigheten Förslöv 2:4 som är belägen strax öster om 
södra infarten till Förslövs samhälle. Del av Förslöv 2:4 har detaljplanelagts för ändamålet bo-
städer och detaljplanen vann laga kraft den 2 november 2018.  
Efterfrågan på tomterna i Förslöv är stor och teknik och service beräknar att tomtsläpp kan ske 
till sommaren 2020.  
 
Aktuellt 
Teknik och service ansvarar för att exploateringsområdet byggs ut. Projektering har genom-
förts och byggentreprenad för vägar och Va är upphandlad. Byggstart förväntas ske under ok-
tober 2019.  
Arkeologiska undersökningar har genomförs i området. Ett område kvarstår att slutundersöka 
efter påträffade fyndigheter.  
Tomtkön uppdaterades 2019 och 42 stycken intressenter står i kö för att få köpa en kommunal 
bostadstomt i Förslöv.  
En markanvisningstävling har påbörjats för resterande byggrätter inom exploateringsområdet 
Förslövs Ängar. Tävlingen är öppen till och med den 1 oktober 2019 varefter urval och tilldel-
ning sker.  
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Tomtförsäljningen är den sista fasen i genomförandet av Förslövs Ängar. Försäljningen av de 
kommunala bostadstomterna kommer att generera minst 32 bostäder jämte  nya invånare till 
Förslövs samhälle.  
Det är sannolikt att flertalet bostäder som byggs i området kommer utgöra åretrunboende.  
 
Verksamhet 
Att tomterna prissätts är en förutsättning för att handläggare hos teknik och service ska kunna 
förmedla dem till den kommunala tomtkön.  
 

Ekonomi 
Försäljningen av tomterna förväntas generera en intäkt till kommunen om 13 mkr under åren 
2020-2022.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA, Lina Falk 
Bjäre Kraft 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till prissättning av 32 tomter –Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4 
 
Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad 
 
 



Kommunala villatomter

i Förslöv

Tomt 1 1020 m² 400 000 kr

Tomt 2 1020 m² 375 000 kr

Tomt 3 1015 m² 375 000 kr

Tomt 4 1130 m² 450 000 kr

Tomt 5 1120 m² 450 000 kr

Tomt 6 1120 m² 420 000 kr

Tomt 7 1100 m² 420 000 kr

Tomt 8 845 m² 350 000 kr

Tomt 9 760 m² 350 000 kr

Tomt 10 760 m² 350 000 kr

Tomt 11 800 m² 375 000 kr

Tomt 12 895 m² 375 000 kr

Tomt 13 730 m² 380 000 kr

Tomt 14 730 m² 380 000 kr

Tomt 15 970 m² 400 000 kr

Tomt 16 955 m² 400 000 kr

Tomt 17 900 m² 450 000 kr

Tomt 18 740 m² 420 000 kr

Tomt 19 755 m² 420 000 kr

Tomt 20 755 m² 420 000 kr

Tomt 21 770 m² 420 000 kr

Tomt 22 880 m² 450 000 kr

Tomt 23 890 m² 450 000 kr

Tomt 24 890 m² 450 000 kr

Tomt 25 715 m² 420 000 kr

Tomt 26 710 m² 380 000 kr

Tomt 27 720 m² 380 000 kr

Tomt 28 700 m² 380 000 kr

Tomt 29 740 m² 380 000 kr

Tomt 30 1035 m² 450 000 kr

Tomt 31 1030 m² 450 000 kr

Tomt 32 1030 m² 450 000 kr

Fastighetsstorlekarna är ungefärliga och kommer att fastställas när

avstyckningarna vinner laga kraft.

På tomt 1-3 samt 15-17 är högsta tillåtna nockhöjd 5 meter över

gatans medelnivå. För övriga tomter varierar nockhöjden mellan 6 och

8 meter beroende på placering i förhållande till gatan. Gemensamt för

alla tomter är att en fasad på huvudbyggnaden ska placeras i

förgårdsmark (5 meter från gatan) samt att max 25% av

fastighetsarean får bebyggas.

Område med röd skraffering ingår i en markanvisningstävling och

kommer att bebyggas av en eller flera exploatörer.

Tomtpriserna är exkl. VA, el och fiber.
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Datum: 2019-09-02. Till: Kommunstyreslen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000102/2019 – 200 
 
 

Överlåtelseavtal för del av Hemmeslöv 5:9 - Padelhall 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen upp-
häva tidigare taget beslut om att överlåta del av Hemmeslöv 5:9 till Padl Fastigheter AB.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Köpeavtal med Padl Fastigheter AB har inte kunnat ingås såsom beslutats i kommunstyrelsen 
den 10 april 2019 på grund av otillräckliga resurser i projektet. Då beslutet att överlåta tagits 
och köpeavtalet inte ingåtts är det teknik och service mening att beslutet från kommunstyres-
lens sammanträde den 10 april 2019 måste upphävas.  
 
Bakgrund 
Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 godkändes i kommunfullmäktige den 16 maj 2018, opt-
ionsavtalet förlängdes till den siste januari 2019 efter att detta efterfrågats av Padl Fastigheter 
AB. Teknik och service jämte avdelningen för samhällsbyggnad informerades om projektets 
förutsättningar den 28 januari 2019.  
Förslag till köpeavtal upprättades av teknik och service och godkändes av kommunstyrelsen 
den 10 april 2019 för att ge projektet efterfrågade förutsättningar. Padl Fastigheter AB har inte 
returnerat undertecknat köpeavtal.  
 
 

Aktuellt 
Fastighetsbildning har genomförts. Berörd del av Hemmeslöv 5:9 har nu fastighetsbeteckning 
Hemmeslöv 5:65. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Fastigheten Hemmeslöv 5:65 kommer inte att överlåtas till Padl Fastighet AB varför det pro-
jekt som presenterats uteblir. 
 
Verksamhet 
660 kvm lokalgata kommer inte att behöva projekteras och byggas ut mot spårområdet i öst 
som planerat.  
 

Ekonomi 
Det kommer inte upptas något utrymme för investering om ca 1 mkr under 2020 på exploate-
ringsprojekt 8001. Kostnad för flytt av Va-ledning om 250 tkr under 2020 uteblir.  
Intäkt från tomtförsäljning omca 1,9 mkr uteblir 2019.   
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Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Padl Fastigheter AB, Andreas Gustafson 
NSVA, Fredrik Jönsson 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag, beslut från kommunstyreslen att godkänna förslag till köpeavtal för del av 
Hemmeslöv 5:9. 
 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-04-10 1 av 2 

 

 

KS § 67  Dnr KS 000102/2019 - 200 

Köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:9 (Padelhall) 

 
Beskrivning av ärendet Företaget Padl Fastigheter AB har bildats för det specifika andamålet att 

uppföra och förvalta en padelhall med tillhörande kommersiella ytor i Båstads 
kommun. Båstads kommun har ingått ett optionsavtal med företaget avseende 
del av fastigheten Hemmeslöv 5:9, en option menad att utmynna i en 
överlåtelse när företaget uppfyllt vissa villkor. Företaget har återkommit till 
kommunen med en uppdaterad ekonomisk redovisning och en uppdaterad plan 
för byggnation. Projektet har omarbetats till sitt omfång i den meningen att 
ytorna disponerats om för att uppnå en mer rationell konstruktionsnivå.  Antal 
kvadratmeter yta som avsatts för ändamålen padel och kontor har inte 
förändrats nämnvärt sedan föregående redovisning men ytterligare funktioner 
såsom lokaler för småhandel i bottenplan har tagits bort. Företaget har också 
delgivit kommunen att det finns stort intresse för projektet hos de finansiärer 
som kontaktats men otillräckliga förutsättningar att ingå överenskommelse 
med utgångspunkt i ett optionsavtal. Båstads kommun har tecknat optionsavtal 
med företaget med grund i vad projektet förväntats leverera och står ingen risk 
genom detta tillvägagångssätt förutom att tomten låses till en specifik 
förhandlingspart under tid. Teknik och service har upprättat ett förslag till 
köpeavtal som fortsatt håller kommunen utom risk men ger företaget den 
förutsättning man uppgivit fattas för att föra projektet i hamn. Köpeavtalets 
fullbordan är avhängt att företaget ställer garantier för projektets finansiering 
och uppfyller de utfästelser om arkitektoniska kvalitéer som redovisats i 
projektredovisningarna samt påbörjar byggnation inom utsatt tid. Med 
anledning av tomtens beskaffenhet, läge och kostnader som uppkommer i 
anslutning till avstyckning och försäljning föreslår teknik och service att  
tomten säljs till ett pris om 300 kr/kvm.   

  
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad  

2019-03-08, med tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  Upprättat köpeavtal för överlåtelse av del av Hemmeslöv 5:9 till  

Padl Fastigheter AB godkänns. 
 
Yrkande  Bo Wendt (BP): Avslag numera med anledning av att ursprungligt förslag 

ändrats och att det har blivit uppenbart att framtida parkeringsplatser behövs 
i ett större antal än tidigare beräknats, för fortsatt maximalt utnyttjande av vår 
station för ett hållbart resande. 

       
 
  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-04-10 2 av 2 

 

 

 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på liggande förslag från arbetsutskottet mot  

Bo Wendts avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs.       

 
 Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 
 JA - Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 NEJ - Bifall till Bo Wendts yrkande.        
 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 7 JA-röster, 4 NEJ-röster samt två som avstår  

enligt nedan. 
  

Ledamot Ja-
röst 

Nej-
röst 

Avstår från 
att rösta 

Kerstin Gustafsson (M)  X   

Ulf Jiewertz (M) X   

Gösta Sandgren (M)  X   

Ingela Stefansson (S) X   

Thomas Nerd (S) X   

Birgitte Dahlin (L) X   

Bo Wendt (BP)  X  

Inge Henriksson (BP)   X  

Hans Grönqvist (BP)  X  

Mats Sjöbeck (C)   X 

Gösta Gebauer (C)   X 

Carolin Gräbner (SD)  X  

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X   

Summa: 7 4 2 

 
     Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen beslutat bifalla 

arbetsutskottets förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 
 Upprättat köpeavtal för överlåtelse av del av Hemmeslöv 5:9 till  

Padl Fastigheter AB godkänns.  
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Datum: 2019-08-28. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000378/2019 – 200 
 
 

Strategiskt förvärv norr om nya stationen  
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyreslen besluta 
att godkänna nytt köpeavtal för del av fastigheten Hemmeslöv 5:14. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 4 juni 2019 godkändes förslag till köpehandling för del av Hemmeslöv 5:3, blivande del av 
Hemmeslöv 5:14, varigenom Båstad kommun gavs möjlighet att förvärva 3,8 ha framtida verk-
samhetsmark av Båstad Tuvelyckan AB.   
 
För köpets fullbordan krävdes fastighetsbildning, vilket kommunen i enlighet med vad som 
avtalats i köpeavtalets § 8 ansökte om hos lantmäterimyndigheten.  Lantmäterimyndigheten 
återkopplade till kommunen med invändningar kort efter att de mottagit ansökan. Lantmäte-
rimyndigheten anser att Båstad Tuvelyckan AB inte har rätt att ingå köpeavtal för överlåtelse 
av mark de själva förvärvar genom överenskommelse om fastighetsreglering, 5 kap. 18 § 3 pkt 
FBL. Hade Båstad Tuvelyckan AB istället utformat sitt pågående förvärv som ett köp, fullbordat 
genom fastighetsbildning, hade lantmäterimyndigheten kunnat handlägga kommunens ansö-
kan så som förutsatt.  
 
Teknik och service har med ledning av rekommendationer från lantmäterimyndigheten och i 
samförstånd med Båstad Tuvelyckan AB upprättat ett nytt köpeavtal för det markområde som 
det ursprungliga omfattat.  I det nya köpeavtalet har hänvisningar till Hemmeslöv 5:3 och för-
rättning M18787tagits bort och köpeavtalet kan formellt ingås först när förrättning M18787 
vunnit laga kraft.   
 

Bakgrund 
Båstads kommun har förhandlat sig till möjlighet att förvärva strategiskt belägen mark av Bå-
stad Tuvelyckan AB. Köpeavtal ingicks efter beslut i kommunstyrelsen den 4 juni 2019. Köpet 
gjordes beroende av att förrättning M18787 genomfördes varigenom Båstad Tuvelyckan AB 
gjordes till lagfarna ägare av det aktuella markområdet.  
 
 

Aktuellt 

Datum för lagakraftvunnen förrättning M18787bevakas. 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
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Beslutet ska expedieras till: 
Båstad Tuvelyckan AB 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Ingånget köpeavtal 
2. Förslag till reviderat köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:14 

 
Samråd har skett med: 
Lantmäterimyndigheten, Ruth Larsson. Båstad Tuvelyckan AB, Anders Börjesson.  
 
 



Köpeavtal 

Parter 

Säljare: Båstad Tuvelyckan AB (556968-7675), nedan kallad säljaren. 

Köpare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad köparen. 

 

Bakgrund 

Båstads kommun äger begränsat med mark lämpad för verksamhetsetablering vilket 
påverkar kommunens möjligheter att tillgodose efterfrågan på verksamhetstomter. Det 
aktuella köpeobjektet är beläget på en plats som har pekas ut som lämpligt för verksamheter 
i kommunens ÖP 2018. Båstads kommun, tillika köpare, avser att påbörja detaljplanearbete 
för det aktuella området under 2019 under förutsättning att överlåtelse av markområdet 
sker. Detaljplanen kommer inte att medge bostadsändamål.  

 

§ 1  Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom ca 38 200 kvadratmeter av fastigheten Båstad Hemmeslöv 
5:14, till köparen under nedan angivna villkor. Markområdets omfattning framgår av till 
avtalet hörande kartbilaga 1.  

 

§ 2  Köpeskilling 

För överlåten mark ska köparen erlägga en köpeskilling om Enmiljonsjuhundrafemtiotusen 
kronor//1 750 000 kronor// till säljaren.  

 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling erläggs senast 30 dagar efter att köpeavtalet godkänts av 
kommunstyrelsen och beslutet justerats. 

 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder markområdet den 1 oktober 2019.  

 

§ 5  Markområdets skick 

Markområdet överlåts med de belastningar som är kända från fastighetsregistret och en 
nyttjanderätt för jordbruk men i övrigt fritt från penninginteckningar och rättigheter.  

Markområdet överlåts för övrigt med de egenskaper som jordbruksmark/skogsimpediment 
kan förväntas ha och avstädat från lös egendom. 

Köparen har beretts möjlighet att besiktiga området. 

 

 



§ 6  Skada 

Säljaren svarar för skada på markområdet innan tillträdesdagen och köparen för skada på 
markområdet efter tillträde. Säljaren friskriver sig ansvaret för eventuell förekomst av 
föroreningar inom markområdet. 

 

§ 7 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för markområdet, inklusive fastighetsskatt, som belöper på 
markområdet fram till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  

De intäkter och kostnader för markområdet, inklusive fastighetsskatt, som belöper på 
markområdet efter tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

  

§ 8 Lantmäteriförrättning 

För köpets fullbordan krävs fastighetsbildning.  

Köparen skall senast 30 dagar efter tillträde ansöka hos lantmäterimyndigheten om 
fastighetsbildning. Markområdet ska om möjligt överföras genom fastighetsreglering till 
annan av köparen tillhörig fastighet, alternativt styckas av till en ny fastighet.   

Säljare och köpare är medvetna om att det kan bli nödvändigt att göra avsteg från detta 
avtal under fastighetsbildningen vad gäller markområdets omfång. Säljare och köpare är 
överens om att i sådant fall godta sådan avvikelse.   

Detta avtal ska biläggas ansökan om fastighetsbildning och säljaren bistår härigenom 
ansökan.  

Köparen står den kostnad som uppkommer kopplad till sökt fastighetsbildning.  

 

§ 9 Övriga villkor 

1. Då säljare och köpare har gemensamt intresse av att det aktuella markområdet 
planläggs parallellt med bostadsområdet ”Tuvelyckan”, etapp två, åtar sig köparen 
att påbörja planarbete för detsamma under 2019.  

2. Markområdet får inte fyllas upp med massor eller nyttjas som upplag av säljaren eller 
annan innan tillträde. Det ska överlåtas fritt från lös egendom och med de 
egenskaper som jordbruksmark kan förväntas ha.  

3. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det 
godkänts av kommunstyrelsen. 

4. Under förutsättning att detta köp fullbordas åtar sig köparen tillse att det uppförs 
bullerskydd mot järnvägen, antingen i form av vall eller plank i den sträckning som 
framgår av kartbilaga 2.  
 

§ 10 Återgångsklausul 

I det fall detta avtal inte kan genomföras ska vardera part stå sina egna kostnader och 
eventuellt erlagda prestationer ska återgå. 

I det fall köpet inte kan genomföras har köparen rätt att avbryta det planarbete som följer av 
åtagandet i § 9 p 1.  



 

§ 11  Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen 
mellan parterna samt godkänts av kommunstyrelsen.  

 

§ 12 Tillämplig lag och tvister 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall slutligt avgöras i allmän 
domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

 

 

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

 

Båstad 2019-    Båstad 2019-  

För säljaren    För köparen 

 

………………………………………………………                                ……………………………………………………… 
    Johan Swanstein 

 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………….                            
    Jan Bernhardsson 

 

 

Ovanstående namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

……………………………………………………… 

 

………………………………………………………. 












