
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Datum: torsdagen den 12 december 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. NSVA och sydsidan, Sara Borglin, NSVA  

2. Båtsmannen 5 m.fl., Camilla Nermark  

3. Nejlikan 4 m.fl., Amanda Backman   

4. Vistorp 7:19 m.fl., Henrik Eliasson  

5. Ställplatser för husbilar på Prästliden - återkoppling, Marie 
Eriksson 

6. Ombyggnation av Köpmansgatan, Hans Paganus 

7. Sydvatten, Jan Bernhardsson  

8. Återställande av återvinningscentralen i Svenstad, Jan 
Bernhardsson  

9. Vuxenutbildning – årshjul uppföljning, Ewa Nilsson  

10. Arbetsmarknadsenheten – kompetenshubben och Bibi, Ritva 
Veeborn   

11. En väg in i Båstads kommun, Cecilia Franzén Rooth  

 

  

4.  Beslut om planbesked – Slammarp 1:143 m.fl., NP Nilsson Henrik Eliasson   KS  

5.  Beslut om planbesked – Tegelugnslyckan 11 och 17, Borgen Henrik Eliasson   KS  

6.  Köpeavtal med överenskommelse om antagande 
exploateringsområdet Stinehov - Östra Karup 

Susanna Almqvist  KS  

7.  Tilldelning option - Förslövs ängar Susanna Almqvist  KS  

8.  Avfallstaxa 2020 Andreas Jansson  KF  

9.  Underhållsplan för offentlig konst Helene Steinlein KS 

10.  Svar på motion - Översyn av regelverk för föreningsbidrag Helene Steinlein KF 

11.  Svar på motion - Kulturgaranti till alla elever Helene Steinlein KF 

12.  Svar på medborgarförslag - Attraktivare arbete för 
hemtjänstpersonal  

Johan Peterson/ 

Olof Nilsson  

KF 

 



Båstads kommun 
Datum 

2019-12-05 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

13.  Svar på motion - Översyn av regler och avgifter för lån av 
kommunägda lokaler 

Johan Peterson/ 

Olof Nilsson 

KF 

14.  Svar på motion - Jämställt försörjningsstöd 

Handlingar kompletteras senare  

Johan Peterson/ 

Olof Nilsson 

KF 

15.  Svar på motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och 
upprustning av idrottshallar 

Johan Peterson/ 

Olof Nilsson 

KF 

16.  Firmateckning - kommunens firma Henrik Andersson KS 

17.  Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020 – förslag  Elisabet Edner  KS  

 
Båstad den 5 december 2019 
 
 

Johan Olsson Swanstein 
Ordförande 

Therese Zetterström 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-12-05 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000025/2019 – 100 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt (BP). 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Kerstin Gustafsson (M).   
 
3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 17 december kl. 15:00. 
 
 
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:  2019-12-05 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 utskottens 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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Datum : 2019-12-05. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000028/2019 – 100 
 
 

Informationsärenden  
 

1. NSVA och sydsidan, Sara Borglin, NSVA  

2. Båtsmannen 5 m.fl., Camilla Nermark  

3. Nejlikan 4 m.fl., Amanda Backman   

4. Vistorp 7:19 m.fl., Henrik Eliasson  

5. Ställplatser för husbilar på Prästliden - återkoppling, Marie Eriksson 

6. Ombyggnation av Köpmansgatan, Hans Paganus 

7. Sydvatten, Jan Bernhardsson  

8. Återställande av återvinningscentralen i Svenstad, Jan Bernhardsson  

9. Vuxenutbildning – årshjul uppföljning, Ewa Nilsson  

10. Arbetsmarknadsenheten – kompetenshubben och Bibi, Ritva Veeborn   

11. En väg in i Båstads kommun, Cecilia Franzén Rooth  
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Datum: 2019-12-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr:  874/19-315 

 
 

Detaljplan för Slammarp 1:143 m.fl. – Beslut om planbesked 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för Slammarp 1:143 m.fl. får upprättas samt samråd får hållas. 
 

2. Detaljplanen upprättas delvis på sökandes bekostnad.  
 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 
 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
NP Nilsson har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att möjliggöra för bo-
stadsbyggnation inom fastigheterna Slammarp 1:143 och 1:144 i Förslöv. I anslutning till dessa 
fastigheter ligger det gamla spårområdet som pekas ut i granskningshandlingen till ny ÖP som 
en lämplig yta för aktivitetspark samt bostadsförtätning. Kommunstyrelsen har även 2018-12-
05 § 274, beslutat att förvaltningen ska söka planbesked för detta område varför det nu före-
slås göras i samband med planläggningen av NP Nilssons fastigheter.  
 

Bakgrund 
2019-08-30 inkom NP Nilsson med en ansökan om att ändra detaljplanen för fastigheterna 
Slammarp 1:143 och 1:144 för att möjliggöra för bostadsbyggnation inom fastigheterna (se 
bilaga 1).  
 
I inriktningsdokumentet för Förslöv och sedermera granskningshandlingen för Båstads nya 
översiktsplan föreslås att det gamla spårområdet ska utvecklas till en aktivitetspark som kan 
inrymma en bredd av aktiviteter, främst så kallade spontana aktiviteter. Området kan även bli 
en del i ett grönstråk som kopplar ihop Förslövs södra delar med Möllebäcken och vidare upp 
till Bokesliden. Bitvis kan sträckan kompletteras med gång- och cykelväg för att knyta ihop det 
befintliga gång- och cykelvägnätet. Det finns också utrymme till förtätning med bostäder på 
vissa delar av sträckan. Det är dock viktigt att beakta risken för eventuella markföroreningar.  
Utvecklingen av det gamla stationsområdet är även förenligt med Kommunstyrelsens beslut 
2018-12-05 § 274 gällande gång- och cykelväg på banvallen (se bilaga 3). Beslutspunkt 2 anger 
att förvaltningen ska söka planbesked för att möjliggöra denna utveckling. Beslutspunkt 3 
anger dock att en förutsättning är att medel anslås i kommande budget.  
 
När kommunen tog över spårområdet från Trafikverket gjordes en översiktlig markutredning. 
Provpunkterna i Förslöv uppfyllde känslig markanvändning (KM) vilket är förenligt med bo-
städer. Denna utredning behöver dock kompletteras beroende på hur stort område som kom-
mer planläggas för bostäder.  
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Med denna bakgrund föreslås att NP Nilssons fastigheter planläggs tillsammans med delar av 
det gamla spårområdet för att möjliggöra för kommunen att utveckla sina intilliggande mark-
tillgångar.  
 

Aktuellt 
NP Nilssons fastigheter (Slammarp 1:143 och 1:144) är belägna i Förslöv i anslutning till det 
gamla stationsläget och är tillsammans ca 2800 m2 stora. På fastigheterna finns i dagsläget NP 
Nilssons trävaruhandel. NP Nilsson anser att det har blivit allt svårare att bedriva handel på 
mindre orter och har bestämt sig för att stänga butiken. Istället önskar de nu utveckla fastig-
heterna på bästa sätt genom att möjliggöra för bostadsbyggnation. NP Nilsson har lämnat in 
skisser på två olika bebyggelsetyper och framhäver att detaljplanen bör vara flexibel för att 
möjliggöra för båda typerna, byggrätterna för de olika förslagen varierar mellan 1400 och 
2400 m2 (se bilaga 2).  
 
Det gamla spårområdet (inom fastigheterna Slammarp 1:65, 2:37, 3:19, 64:1 och Vistorp 7:61) 
har till del asfalterats sedan kommunen tog över marken men har för övrigt inte iordningställts 
för något ändamål. Det finns möjligheter att utveckla området till ett för allmänheten tillgäng-
ligt grönt stråk med inslag av aktiviteter och förtäta med bostäder i enlighet med inriktnings-
dokumentet för Förslövs samhälle samt förslag till ny översiktsplan. Lämpligen skulle förtät-
ningen kunna bestå i ca 10 lägenheter i radhusform med en ungefärlig byggrätt om ca 2000 m2. 
Den totala ytan för planområdet blir då ca 1,8 hektar. För att möjliggöra byggrätter på kommu-
nal mark ska kommunen bekosta den del av planarbetet som avser kommunens intressen. 
Fördelning av kostnader överenskoms i dialog med NP Nilsson och bekräftas i upprättat plan-
avtal. Lämpligen fördelas kostnaden utefter hur stor nytta parterna har av detaljplanen, mätt i 
antal kvadratmeter byggrätt som detaljplanen slutligen kommer att ge.  
 
Omkringliggande, befintlig bebyggelse består till största del av friliggande villor. Sedan järnvä-
gen flyttades ut utanför Förslövs samhälle finns det kvar ett brett område som i dagsläget står 
outnyttjat. På respektive sida finns Ljungbyholmsvägen och Stationsvägen som tillsammans 
skapar ett brett gaturum.  
 

 
Planområdets läge i Förslöv 
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För planområdet gäller tre olika detaljplaner. Slammarp 1:143 regleras i detaljplan 1427 som 
anger användningen ”Handel” med en högsta totalhöjd på 8,0 meter. Slammarp 1:144 regleras i 
detaljplan 1408 som anger användningen ”Bostäder samt i vissa fall handel eller hantverk” 
byggnader ska vara fristående och får uppföras i två våningar. Det gamla spårområdet regleras 
också i detaljplan 1408 men anger användningarna ”Järnväg”, ”Park eller plantering” samt 
”Vägmark”.  
 

 
Planmosaik med gällande detaljplaner 
 
Genom Förslöv rinner Möllebäck. Beroende på avgränsning av planområdet kan planen even-
tuellt komma att beröras av strandskydd. Om mark tas med inom strandskyddat område är det 
troligt att marken planläggs som allmän plats vilket då är förenligt med strandskyddet.  
 
Den östra sidan av det gamla spårområdet berörs inte av några riksintressen. På den västra 
sidan finns dock riksintresse för friluftsliv samt rörligt friluftsliv enligt Miljöbalken 3 kap 6§ 
respektive 4 kap 2§, samt riksintresse för högexploaterad kust enligt Miljöbalken 4 kap 4§. 
Planläggs marken som allmän plats ska inte riksintressena påverkas.  
 
Mercurivägen och Stationsvägen söder om Mercurivägen driftas idag av Trafikverket. Detta var 
logiskt när Förslövs tågstation fortfarande var placerad där. I planarbetet behöver det utredas 
om kommunen/vägföreningen kan ta över ansvaret för dessa vägar.  
 
Detaljplanen utgör ett förtätningsprojekt i överensstämmelse med översiktsplanen. Planen 
bedöms därmed inte innebära betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskriv-
ning inte behöver upprättas. 
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Detaljplanen ska pröva förutsättningarna för mellan 10 och 30 lägenheter. Planområdets av-
gränsning ligger inom 800 meter från Förslövs tågstation varpå planen kan inrättas med prio-
ritet 1 i enlighet med kommunstyrelsens prioriteringsordning.  
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom upprättande av detaljplanen genomförs en del av gällande översiktplan vilket möjliggör 
fler bostäder i Förslöv genom förtätning. Det är positivt för orten att markanvändingen kan 
omvandlas när det ursprungliga syftet inte längre är aktuellt. I det här fallet skapas bostäder 
där det tidigare bedrivits handel. Förutsättningar skapas även för att utveckla kommunens 
mark med både bostäder och värden för allmänheten i enlighet med översiktsplanens 
intentioner.  
 

Verksamhet 
Mängden högprioriterade detaljplaner kan påverka handläggningstiderna för planerna totalt 
sett. 
 

Ekonomi 
Då planområdet både omfattar NP Nilssons och kommunen mark behöver kommunen bekosta 
en del av planarbetet, lämpligen fördelas kostnaden utefter hur stor nytta parterna har av de-
taljplanen, mätt i antal kvadratmeter byggrätt som detaljplanen slutligen kommer att ge. 
Kostnaderna i samband med framtagandet av detaljplanen kommer att regleras i ett planavtal 
som tecknas mellan kommunen och NP Nilsson.  
 
Tillskapandet av byggrätter på kommunens mark kommer att generera intäkter till kommunen 
vid försäljning. Detaljplanen kommer även att medföra kostnader för kommunen när marken 
ska saneras till nivån känslig markanvändning och allmän plats ska iordningställas. Dessa 
kostnader kan inte uppskattas innan detaljplanen givits sitt innehåll. För den kommunala 
exploateringen kommer ett exploateringskonto att upprättas. Kostnaderna finns inte 
budgeterade 2020.  
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Ansökan om planbesked 
2. Illustrationsförslag 
3. Protokoll KS 2018-12-05 § 274 

 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, planchef 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
Elisabet Edner, ekonomichef 
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                   Ansökan om planbesked 
 
Fastighetsförteckning 

 
 
Fastigheten/Fastigheternas adress 

Fastighetsägares namn och adress och organisationsnummer (om annat än sökanden) 

 

 
 
Organisationsnummer/Personnummer 
 

Sökanden 

Adress 

 
 
Telefon 

Epost 

Faktureringsadress 

 
 
 
 
 
 
 

0431 36 22 16

NP Nilssons Trävaru AB

269 83 Båstad

viktoria.nidelius@npn.se

Stationsvägen 9, 269 72 Förslöv

556048-9154

269 83 Båstad

Slammarp 1:143
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Glöm inte bifoga en skalenlig ritning eller skiss över planområdet och förslaget.  
 
Avgift för planbesked betalas enligt av kommun fastställd taxa. 
 
 
 
 

Underskrift 
 
 
 

 
Namnförtydligande 

 

Beskrivning av ärendet (typ av projekt) 
Sedan 1972 har NP Nilsson bedrivit byggvaruhandel på denna fastighet. Då det är allt svårare att bedriva handel på mindre orter 
idag har vi beslutat att stänga butiken och vill nu utveckla fastigheten på bästa möjliga sätt.  
 
Läget är centralt och omringat av bostäder. För att få en varierad bebyggelse bland villorna i området vill vi utveckla fastigheten med 
attraktiva bostäder. Utan järnvägen är fastigheten alltmer lämplig för denna typ av bebyggelse, då omgivande miljöer kommer att 
vara attraktiva att bo i närheten av. Det nya aktivitetsområdet kommer ligga granne med bostäderna, vilket kommer ge en trevlig 
känsla. Närheten till livsmedelsbutik, restauranger, skola, idrottsanläggning och tågstation ger en bra grund för blandade målgrupper. 
 
Det finns två typer av bostäder som vi anser lämpar sig bäst på fastigheten. Det första är våra "stadsvillor" som är attraktivt för 
befintligt äldre Förslövsbor som vill bo kvar i samhället så väl som den unga familjen eller studenten som flyttar hemifrån. Det ger 
många bostadsenheter, med fler våningar får man fin utsikt på de över planen och punkthus ger fint dagsljus i alla lägenheter. 
 
Vårt andra förslag är radhus, där vi skissat på två olika alternativ. Även denna typ av bostad är attraktiv för äldre Förslövsbor som vill 
bo kvar i samhället, för familjer samt för någon som vill ha sitt eget men inte för mycket att sköta. Man får bra storlek på tomterna 
med en lagom BOA som passar många. Ett alternativ till villa som blir billigare.  
 
Bifogat kan ni ta del av våra skisser, vi ser att en plan bör tillåta båda dessa boendeformer för möjlighet till variation. Upplåtelseform 
är beroende av efterfrågan. 
 
Vi ser verkligen fram emot detta projekt och att få vara med och vidareutveckla Förslöv.  
Ni är varmt välkomna att kontakta oss vid frågor. 
/Viktoria Nidelius, NP Nilsson















BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-12-05 11 av40 

KS § 274 Dnr KS 000099/2017 - 350 

Gång- och cykelväg på banvallen 

Beskrivning av ärendet I samband med att Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun 
banvallen. Banvallen har byggts om till gång- cykel- och rekreationsled mellan 
Grevie och Båstad. Förvaltningen föreslår att kommunen fortsätter projektet. 
Leden föreslås få olika standarder utmed sträckan. I takt med att kommunen 
genomför planläggning och utbyggnad enligt Inriktningsdokument Förslöv och 
Inriktningsdokument Grevie ska förvaltningen planera för utveckling av de före 
detta stationsområdena. Projektet med att omvandla banvallen till cykel- och 
rekreationsled bör fortsätta. Dock måste beslut tas om standard och sträckning 
för att förvaltningen ska kunna arbeta vidare med projektet. Görs inga åtgärder 
kommer sträckan snabbt att växa igen. Genom de åtgärder som utfördes inom 
etapp 1 mellan Grevie och södra Båstad finns en bra referens och även en 
relativt god bild över kostnader. Etapp 1 har blivit väldigt uppskattad och 
nyttjas av många. Behov och standard kan variera för resterande delsträckor. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelser från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterade 2018-09-03 och 2018-10-10, med tillhörande bilagor. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Ärendet återremitteras och anpassas efter Samverkan 
för Bjäres budget. 

Ajournering 

Propositionsordning 

Omröstningsresultat 

Proposition 

Bo Wendt (BP) och Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanträdet ajourneras i ett par minuter. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att ärendet 
ska avgöras idag. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA - Ärendet ska avgöras idag. 
NEJ - Ärendet ska återremitteras. 

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster. 

Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
förvaltningens och arbetsutskottets förslag. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2018-12-05 12 av40 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Jessica Andersson (S) X 

Håkan Mörnstad (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Ib Nilsson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Johan Olsson Swanstein [M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 7 6 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med utveckling av banvallen 
till gång-, cykel och rekreationsled enligt följande standard och sträckning: 

- Sträckan mellan Entre Båstad och Lyavägen utformas likt etapp 1 med 3 meter 
asfalt och 1,5 meter stenmjölsyta. Längs sträckan uppförs belysning. 

- Sträckan mellan Norra Grevie och Önnarpsvägen utformas likt etapp 1 med 3 
meter asfalt och 1,5 meter stenmjöl. 

- Lastkajen vid Grevie stationsområde rivs och parkeringsyta samt en enklare 
offentlig toalett anordnas. 

- Sträckan mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen anläggs som en grusad 
led. 

- Sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen i Förslöv utformas likt etapp 
1 med 3 meter asfalt och 1,5 meter stenmjöl. Längs sträckan uppförs 
belysning. 

- Sträckan mellan Mercurivägen och Viarps byaväg utformas som en grusad led. 

Sträckorna föreslås utföras under en tvåårsperiod, där delen från Grevie och 
söderut färdigställs under 2019 och Lyavägen till Entre Båstad färdigställs 
under 2020. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



LilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Reservation 

2018-12-05 13 av40 

2. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 
(Dnr KS 000313/2015-315) samt utifrån Inriktningsdokument Förslöv 
planera för utveckling av de båda före detta stationsområdena i Grevie 
respektive Förslöv. Förvaltningen ska i nytt ärende söka planbesked för 
det före detta stationsområdet i Förslöv. 

3. Beslutspunkter ovan förutsätter att medel anslås i kommande budget. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att i pågående detaljplanearbete för 
Hemmeslöv 5:9 (Dnr KS 000668/2016-315) undersöka möjligheterna 
till angöringsyta för gång- cykel- och rekreationsleden längs banvallen samt 
vidare koppling av leden till befintligt gång- cykelväg längs inre Kustvägen. 
Angöringsytan bör innefatta parkeringsmöjligheter för hästtransporter. 

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/)1 ~tv 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-09-03 

Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Fortsättning Banvallen 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Till : Kommunstyrelsen 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med utveckling av banvallen till gång-, cykel 
och rekreationsled enligt följande standard och sträckning: · 

-Sträckan mellan Entre Båstad och Lyavägen utformas likt etapp 1 med 3 meter asfalt och 1,5 
meter stenmjölsyta. Längs sträckan uppförs belysning. 

-Sträckan mellan Norra Grevie och Önnarpsvägen utformas likt etapp 1med3 meter asfalt och 
1,5 meter stenmjöl. 

-Lastkajen vid Grevie stationsområde rivs och parkeringsyta samt en enklare offentlig toalett 
anordnas. 

-Sträckan mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen anläggs som en grusad led. 

-Sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen i Förslöv utformas likt etapp 1 med 3 meter 
asfalt och 1,5 meter stenmjöl. Längs sträckan uppförs belysning. 

-Sträckan mellan Mercurivägen och Viarps byaväg utformas som en grusad led. 

Sträckorna föreslås utföras under en tvåårsperiod, där delen från Grevie och söderut färdig
ställs under 2019 och Lyavägen till Entre Båstad färdigställs under 2020. 

2. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 KS 000313/2015-315 samt 
utifrån Inriktningsdokument Förslöv planera för utveckling av de båda före detta stationsom
rådena i Grevie respektive Förslöv. Förvaltningen ska i nytt ärende söka planbesked för det 
före detta stationsområdet i Förslöv. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun banvallen. Ban
vallen har byggts om till gång- cykel- och rekreationsled mellan Grevie och Båstad. Förvalt
ningen föreslår att kommunen fortsätter projektet. Leden föreslås få olika standarder utmed 
sträckan. I takt med att kommunen genomför planläggning och utbyggnad enligt Inriktnings
dokument Förslöv och Inriktningsdokument Grevie ska förvaltningen planera för utveckling av 
de före detta stationsområdena. 

Bakgrund 
Den 13 december 2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik. I samband med trafikstart i 
tunneln påbörjades en rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen (Båstad-Grevie-Förslöv). 
Idag kvarstår endast banvallen som är cirka 14 km lång. Banvallen är både enkel och lämplig 
att utforma till cykel- och rekreationsled. Trots att Bjärehalvön är väldigt kuperad är lutningen 
som mest endast 12 promille längs banvallen. Åtgärden innebär att hela eller delar av den 14 
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km långa banvallen byggs om till en cykel- och rekreationsled. Utmed vissa delar av sträckan 
planeras för att ridning ska vara tillåten. Den första etappen som är mellan Grevie och Båstad 
utfördes under våren och sommaren 2018. Under arbetet med Inriktningsdokument Förslöv 
och Grevie pekades banvallen ut som ett viktigt cykelstråk i, och mellan, de båda orterna. Det 
långsiktiga arbetet strävar mot att bjäreborna på ett tryggt och bekvämt sätt ska kunna cykla 
mellan Förslöv, Grevie, Båstad och Hemmeslöv på den nedlagda banvallen. 

Aktuellt 
Projektet med att omvandla banvallen till cykel- och rekreationsled bör fortsätta. Dock måste 
beslut tas om standard och sträckning för att förvaltningen ska kunna arbeta vidare med pro
jektet. Görs inga åtgärder kommer sträckan snabbt att växa igen. Genom de åtgärder som ut
fördes inom etapp 1 mellan Grevie och södra Båstad finns en bra referens och även en relativt 
god bild över kostnader. Etapp 1 har blivit väldigt uppskattad och nyttjas av många. Behov och 
standard kan variera för resterande delsträckor. Förvaltningens förslag beskrivs närmare i 
bilagd PM. Utifrån resonemanget i bilagd PM föreslås att: 

-Sträckan mellan Entre Båstad och Lyavägen utformas likt etapp 1 med 3 meter asfalt och 1,5 
meter stenmjölsyta. Längs sträckan uppförs belysning. 

-Sträckan mellan Norra Grevie och Önnarpsvägen utformas likt etapp 1med3 meter asfalt och 
1,5 meter stenmjöl 

-Lastkajen vid Grevie stationsområde rivs och parkeringsyta samt en enklare offentlig toalett 
anordnas. 

-Sträckan mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen anläggs som en grusad led. 

-Sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen i Förslöv utformas likt etapp 1 med 3 meter 
asfalt och 1,5 meter stenmjöl. Längs sträckan uppförs belysning. 

-Sträckan mellan Mercurivägen och Viarps byaväg utformas som en grusad led. 

Sträckorna föreslås utföras under en tvåårsperiod, där delen från Grevie och söderut färdig
ställs under 2019 och Lyavägen till Entre Båstad färdigställs under 2020. 

Förvaltningen bör i samband med strukturplan för Böske 37:1 KS 000313/2015-315 samt uti
från Inriktningsdokument Förslöv planera för utveckling av de båda före detta stationsområ
dena i Grevie respektive Förslöv. Vidare ska i detta arbete planeras för att föreslagen gång-, 
cykel- och rekreationsled kopplas till övrig infrastruktur och målpunkter. Förvaltningen före
slås att i ett nytt ärende söka planbesked för det före detta stationsområdet i Förslöv. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom tillkomst av leden ökar tillgängligheten till den vackra naturen på Bjärehalvön. Inom 
såväl Förslöv, Grevie och Båstad finns stora arbetsgivare där en del av de anställda skulle 
kunna ersätta bilresor med cykelpendling. Längs sträckan finns ett flertal målpunkter som t ex 
träningsanläggningar, köpcentrum, bostadsområden, rekreationsområden samt tågstationer i 
Båstad och Förslöv. Leden har också en potential i ett regionalt perspektiv. 

Verksamhet 
Omvandling av banvallen enligt ovan innebär ett utökat skötseluppdrag för förvaltningen. 
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Ekonomi 
En preliminär kostnadsuppskattning återfinns inom bilagd PM. Åtärder som föreslås 
genomföras under 2019 bedöms kosta ca 7 mkr. Åtgärder under 2020 bedöms kosta 4 mkr. 

De årliga driftskostnaderna för ovan förslag bedöms till ca 100 tkr innefattande kostnader för 
belysning samt vintervägvållning mellan Lyavägen och Entre Båstad samt Vistorpsvägen till 
Mercurivägen. 

Eftersom budget för 2019 i skrivande stund inte är beslutad föreslås finansiering av kostnader 
hanteras inom ordinarie budgetprocess. 

Barn konsekvensanalys 
Åtgärderna bedöms positiva ur ett barnperspektiv då det tillskapas gång- och cykelvägar som 
är separerade från biltrafik. 

Miljökonsekvensanalys 
Åtgärderna bedöms positiva ur ett miljöperspektiv eftersom förutsättningarna för 
cykelpendling och lokal rekreation främjas. 

Ingemar Lundström 
Projekt- och utredningsingenjör. 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik- och service 
Samhällsbygg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
PM Gång-, cykel- och rekreationsled på banvallen, Etapp 2. 

Samråd har skett med: 
Olof Sellcten, Planchef. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-10 

Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: KS 000099/2017-350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Gång- och cykelväg på banvallen - parkering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1 (2) 

Förvaltningen får i uppdrag att i pågående detaljplanearbete för Hemmeslöv 5:9 (Dnr KS 
000668/2016 - 315) undersöka möjligheterna till angöringsyta för gång- cykel och rekreat
ionsleden längs banvallen samt vidare koppling av leden till befintligt gång- cykelväg längs inre 
Kustvägen. Angöringsytan bör innefatta parkeringsmöjligheter för hästtransporter. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen fick vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03 i uppdrag att undersöka 
möjligheten att ta fram förslag på parkering för hästtransporter i anslutning till gång-, cykel
och ridvägen på banvallen. Befintlig parkering med koppling till den nya leden finns redan 
idag direkt väster om Nöttebackar. Vidare kan man parkera i Grevie direkt norr om Gimlevä
gen och förlag på ytterligare parkeringsmöjligheter föreslås i anslutning till det före detta stat
ionsområdet i Grevie. I norra delen av leden i anslutning till Entre Båstad finns ett pågående 
detaljplaneuppdrag varför det bedöms olämplig att i detta skede anlägga parkeringsplats här. 
Dock föreslås att detta inarbetas i pågående planuppdrag. 

Bakgrund 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03 hanterades ärende avseende etappindelning 
och standard för eventuell fortsatt utbyggnad av banvallen till gång-, cykel- och rekreationsled 
(KS § 228). Ärendet återremitterades och hänsköts till budgetberedning. Vidare beslutades att 
förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram 
förslag på parkering för hästtransporter i anslutning till gång-, cykel-
och ridvägen på banvallen. Denna skrivelse avser det sistnämnda uppdraget. 

Aktuellt 
I ärendet avseende fortsatt arbete med banvallens utveckling beskrevs föreslagna åtgärder i en 
PM som bilaga till tjänsteskrivelse. 

Befintlig parkering med koppling till den nya leden finns redan idag direkt väster om Nötte
backar. Här kan man parkerat ex hästtransporter och ta sig via den nyanlagda grusvägen upp 
till leden. Vidare kan man parkera i Grevie direkt norr om Gimlevägen. Det föreslås även i 
tjänsteskrivelsen att ytterligare parkering ska anläggas i anslutning till lastkajen i Grevie vid 
det före detta stationsområdet. På så vis finns det redan angöringsmöjligheter. Se bilaga 1. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03 framkom muntligen önskemål om parke
ringsmöjligheter i anslutning till Entre Båstad. För detta område finns ett planuppdrag (Dnr KS 
000668/2016 - 315). Utvecklingen av området är därför osäker varför några större åtgärder 
här bedöms olämpligt. 

Trots det pågående planuppdraget är det såklart möjligt att anordna provisorisk parkering 
inom ytan. Den platsen som bedöms med lämplig redovisas i bilaga 2. Enligt detta alternativ 
parkeras fordonen på den befintliga grusytan i områdets östra del. Angöring får anläggas upp 
till banvallen. I tidigare förslag är det tänkt att leden ska avslutas längre västerut varför detta 
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förslag innebär att banvallen måste iordningsställas ytterligare drygt 200 m. Dock räcker det 
här med mindre åtgärder utan asfalt Merkostnad bedöms till ca 200 tkr. 

Med beaktande av det pågående planuppdraget för området söder om Entre Båstad föreslås att 
avvakta anläggande av parkeringsyta inom detta område. Det bedöms mer lämpligt att utreda 
frågan vidare inom ramen för detaljplanerarbetet. Vidare bör inom samma plan kopplingen av 
leden till befintlig gång- cykelväg längs inre Kustvägen inom planuppdrag studeras. 

Utöver ovan angiven plats kan det finnas andra områden på privat mark där det kan vara möj
ligt att ha parkering i framtiden; 

1. Infarten till det före detta stenbrotten ligger i direkt anslutning till banvallen. När området är 
återställt skulle denna ytan kunna vara lämplig. 
2. Även parkeringen vid stationsterassen ligger i direkt anslutningen till banvallen och är en 
lämplig angöringsplats. 

Förvaltningen kommer ha dialog med dessa två markägare vid en eventuell fortsättning av 
gång- cykel och rekreationsled på banvallen. 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Parkering utmed banvallen 
Bilaga 2. Möjlig plats för provisorisk parkering vid Entre Båstad 

Ingemar Lundström 
Teknik- och service 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-12-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr:   

 
 

Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 – Beslut om planbesked 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 får upprättas samt samråd får hål-
las. 
 

2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 
 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Köpmansgatans fastighetsbolag nummer 3 AB har inkommit med en ansökan om planbesked 
med syfte att möjliggöra för byggnation inom fastigheterna Tegelugnslyckan 11 och 17 för bo-
städer kompletterat med handel ut mot Köpmansgatan. Detaljplanen som tidigare har tagits 
fram för området har upphävts efter överklagan till Mark- och miljööverdomstolen. Exploatö-
ren har därefter inkommit med ett nytt förslag som tar hänsyn till de grunder som detaljplanen 
upphävdes utifrån. Detta medför att en ny detaljplaneprocess behöver genomföras.  
 

Bakgrund 
Detaljplanearbetet för Tegelugnslyckan 11 och 17 påbörjades 2012 och var klar för antagande 
2016. Detaljplanen överklagades dock ända upp till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som 
beslutade att upphäva kommunens beslut om antagande. I MÖDs bedömning vägde insynen 
från planerade takterrasser till grannfastigheterna högre än kommunens intresse av att be-
bygga området på det sätt som detaljplanen skulle medge. Detta tillsammans med att dagvat-
tenhanteringen inte ansågs vara tillräckligt utredd medförde att beslutet att anta detaljplanen 
upphävdes. För att kunna revidera planförslaget efter att det har upphävts i högre instans 
måste detaljplaneprocessen påbörjas på nytt.  
 
Exploatören har sedan dess fört diskussioner med Samhällsbyggnad och har nu landat i ett 
förslag med mer traditionell arkitektur som tar hänsyn till de grunder som detaljplanen upp-
hävdes utifrån (se bilaga 2).  
 

Aktuellt 
De grundläggande förutsättningarna för detaljplanens lämplighet har inte förändrats. Plan-
handlingar finns redan framtagna sedan den förra planprocesen. Vid positivt planbesked kan 
dessa handlingar återanvändas men med revideringar utifrån föreslagen bebyggelse i nu aktu-
ellt förslag. Planbestämmelsen gällande dagvattenhantering behöver också revideras.  
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Ett genomförande av detaljplanen skapar fler bostäder på orten genom förtätning. Attraktivitet 
för platsen kommer också förbättras då idag tomma lokaler rivs och ersätts av bebyggelse med 
både handel och bostäder.  
 

Verksamhet 
Mängden högprioriterade detaljplaner kan påverka handläggningstiderna för planerna totalt 
sett. 
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommunen och exploatören. 
 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Ansökan om planbesked 
2. Illustrationsförslag 

 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, planchef 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
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KOMMUN
Samhälisbyggnad

Ansökan om planbesked

Fastighetsförteckning

Tegelugnslyckan 11 & 17

Fastigheten/Fastigheternas adress
Köpmansgatan 37 & 39
Fastighetsägares namn och adress och organisationsnummer (om annat än sökanden)

Humleblomman Båstad AB, Stora Torget 1 34134 Ljungby 559117-8677

Organisationsnummer/Personnummer
-_______________________________

559118-3917
Sökanden
Köpmansgatans fastighetsbolag nr 3 AB
Adress

Stora Torget 1,34143 Ljungby

Telefon
070-1756907
Epost

ola@harrys.se
Faktureringsadress

Köpmansgatans fastighetsbolag nr 3 AB, Stora Torget 1, 34143 Ljungby

12O112\c\users\carerI3\desktop\brevpapper samhällsbyggnad.doc\c
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Beskrivning av ärendet (typ av projekt)

Fastighetsutvecklingsprojekt där den "gamla" Borgen skall bli bostadsrätter,
nyproduktion av bostadsrätter ut mot Köpmansgatan i ett separat nyproducerat
hus och avstyckning av 8 friköpta "radhus" nedan för dessa byggnader.

Glöm inte bifoga en skalenlig ritning eller skiss över planområdet och förslaget.

Avgiftför planbesked betalas enligt av kommunfastställd taxa.

Underskrift

Ola Hansson
Namnförtydligande

1702 15\c:\users\careri3\desktop\brcvpapper samhlllsbyggnad.doc\c
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Datum: 2019-12-05. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000324/2019 – 200 
 

 
Köpeavtal och överenskommelse om åtagande, Östra Karup 6:22-6:37 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättade förslag till  

1. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37 
2. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:22-6:24 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
En förenklat anvisningsförfarande har genomförts i syfte att stimulera bostadsbyggnation i det 
kommunala exploateringsområdet Stinehov, Östra Karup. Förfarandet resulterade i ett beslut 
om tilldelning av byggrätt, taget av kommunfullmäktige den 4 december 2019. De två byggher-
rar som tilldelats option att teckna köpeavtal jämte överenskommelse om åtagande med kom-
munen är Mariastaden projekt AB och Fredrik Johnsson.  
Mariastaden projekt AB kommer att driva bostadsprojektet vidare i ett nytt bolag, Östra Karup 
Projekt Ekonomisk Förening och Fredrik Johnsson kommer att driva sitt projekt i bolaget Villa 
Johnsson Stinehov AB. 
Teknik och service har arbetat fram förslag till köpeavtal med tillhörande överenskommelse 
om åtagande för båda byggherrarna. Köpeavtalet är utformat som ett rent köp med återgångs-
villkor och övriga villkor kopplade till innehåll och tidsaspekter återfinns i överenskommelsen.  
Avtalen har samma uppbyggnad med villkoren skiljer sig något åt vilket återspeglar de två pro-
jektens olikheter avseende omfattning och upplåtelseform.  
Mariastaden projekt AB och Fredrik Johnsson har godkänt innehållet i avtalen. Avtalen ska 
vara undertecknande av byggherrarna och kommunen tillhanda innan ärendet tags upp på 
kommunstyrelsens sammanträde.  
 

Bakgrund 
Den 8 maj 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att släppa ett prospekt innehållande 15 tomter 
med byggrätt till kommunens intressenter. Detta beslut togs i syfte att stimulera byggnation 
inom det kommunala exploateringsområdet Stinehov i Östra Karup. 
Inlämningstiden för förslag till byggnation förlängdes en månad på grund av tillkommande 
möjlighet till tolkning av gällande planbestämmelser. Detta tolkningsutrymme och utökad in-
lämningstid kommunicerades med samtliga intressenter. Förfarandet resulterade i ett beslut 
om tilldelning av byggrätt, taget av kommunfullmäktige den 4 december 2019. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 

Genom att godkänna förevarande förslag till beslut ges Mariastaden projekt AB och Fredrik 
Johnsson nödvändiga förutsättningar att fullfölja presenterade koncept.  24 nya bostäder 
med upplåtelseform BRF jämte 6 nya bostäder med upplåtelseform hyresrätt kan byggas vilket 
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ger människor möjlighet  att välja ett alternativ till en friliggande villa i Östra Karup. 
Boendekostnaden kommer helt naturligt att anpassas till marknadsläget i området. En 
bostadrätt uppskattas kosta under 2 mkr och hyressättningen för lägenheterna bedöms till 
1 650 kr/kvm och år.  
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga kända konsekvenser för verksamheten undantaget 
att teknik och service får färre tomter att förmedla till den kommunala tomtkön.  
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut medför att kommunen under 2020 erhåller intäkter om 
4 592 000 kronor från försäljning av fastigheterna Östra Karup 6:22-6:37.  
 
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Mariastaden projekt AB 
2. Fredrik Johnsson  

3. NSVA, Fredrik Jönsson och Lina Falk 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37 
2. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:22-6:24 

 
 
Samråd har skett med: 
Fredrik Jönsson och Lina Falk (NSVA) Camilla Nermark, Olof Selldén, Catharina Arehög och 
Roger Larsson (Samhällsbyggnadskontoret) Mia Lundström (teknik och service) 
 
 



































MARKANVISNING

GENERATIONSLEDEN

FÖRSLÖVS ÄNGAR
BÅSTADS KOMMUN



VÅRT TEAM SOM VILL JOBBA MED ER

Det är vi som ligger bakom det här idéförslaget. 
Under 20 års tid har vi varit med och bidragit 
med samhällsnytta och social hållbarhet. Med 
Skanska och IKEA i ryggen är vi en trygg aktör 
som skapa trivsamma områden och hem.

Vi vill vara med och göra skillnad i Båstads kom-
mun och i samhället i stort. Vi erbjuder er därför 
vårt unika boendekoncept – hållbara hem till ett 
lågt pris, för alla. Vi vill nämligen att alla ska ha 
råd att bo bra. Det är en utmaning men också 
själva kärnan i vårt engagemang och vår verk-
samhet. 

I Förslöv vill vi BoKlok bidra till en klok lösning på 
Förslövs Ängar och presenterar en hållbar helhet 
genom en variation av radhus och flerbostadshu-
sen SilviaBo. På så vis vill vi också bidra till Förs-
lövs utveckling. Vi ser fram emot att i samarbete 
med er utveckla vårt förslag ytterligare.

Hälsningar från teamet som vill jobba med er!

Magnus HallonlöfJohn Hedblad Sebastian Maman Jeanette Sevegran Linda Jansson Sara Brantvall
Kundansvarig SäljareProjektledareProjektutvecklareAffärsutvecklare Arkitekt SAR/MSAMiljöspecialist

Oavsett vad som händer i livet behöver alla ett 
hem där man kan känna sig trygg och där man 
ingår i en gemenskap. Genom att skapa 
Generationsleden på Förslövs Ängar bidrar vi 
med just detta – och det i många generationer
framöver. Generationsleden slingrar sig likt 
vackra Skåneleden. Strategiskt genom hela 
området knyter den samman radhusen i söder, 
med SilviaBo lägenheterna i norr. Förskolan intill 
Förslövs Ängar innebär att mor- och farföräldrar 
enkelt, kan lämna och hämta barnbarnen eller få 
spontanbesök av sina barn och barnbarn. 

Genom Generationsleden för vi samman 
människor över generationsgränserna och bidrar 
bland annat till att minska ofrivillig ensamhet 
bland äldre, hjälpa föräldrar att få ihop livs-
pusslet och möjliggör för barn att kunna springa 
fritt och tryggt i sin hemmiljö - en förhöjd 
livskvalitet för alla helt enkelt.

Generationsleden möjliggör dessutom ett 
livslångt boende. Här kan du både växa upp och 
bli gammal. Självklart är hållbarhet och miljö i 
fokus, för ska vi vara ärliga så lånar vi marken 
av kommande generationer. 

DET HÄR KAN BOKLOK 
BIDRA MED
Vår erfarenhet av att bygga hållbara hem 
till lågt pris, för alla
Med detta menas att vanligt folk med normal-
tjocka plånböcker ska kunna bo bra, vilket har 
varit kärnan i vår affärsidé sedan vi började för 
över 20 år sedan. Förutsägbarheten genom vårt 
industriella byggande är en stor fördel då vi 
vet hur lång tid det tar att bygga, vad det kostar 

och hur det kommer att se ut. Då går det snabbt 
mellan byggstart och inflyttning. Samtidigt 
medför det mindre störningar för närboende 
jämfört med konventionellt byggande.

Bo hemma längre
Vi erbjuder kommunen en kostnadseffektiv 
lösning på boenden för äldre. Att kunna bo 
kvar hemma så länge som möjligt ger en ökad 
livskvalitet för äldre och medför en stor kost-
nadsbesparing för kommunen. SilviaBo möjliggör 
detta genom prisvärda, tillgänglighetsanpas-
sade bostäder i ett tryggt bostadsområde med 
närhet till service. De boende ges frihet att klara 
sig själv men också förutsättningar för ett aktivt 
liv med sociala relationer som ger en förbättrad 
hälsa och minskar behovet av särskilt boende.

Hållbar utveckling
Eftersom vi bygger våra hus inomhus i en 
industriell process är vi supereffektiva med 
material och transporter – det blir minimalt med 
spill. Vi bygger givetvis också våra hus av trä – 
det mest klimatneutrala byggmaterialet. Nu 
har dessutom alla våra lägenhetsprojekt solceller 
vilket innebär ett energitillskott som i huvudsak 
används till fastighets- och hushållsel. Eventuellt 
överskott skickar vi ut på elnätet så fler kan få 
grönare el. Detta gör vi i samarbete med IKEA 
Group. Tillsammans tror vi på idén att göra grön 
energi tillgänglig för de många människorna. 

TEAMETGENERATIONSLEDEN

BoKlok vill hjälpa Båstad kommun i sitt 
utvecklingsarbete för att på så sätt bidra till 
ett växande Förslöv. Detta är de utmaningar vi 
ser att kommunen har och som vi kan erbjuda 
lösningar på.

TANKAR FRÅN BOKLOK

I Förslöv finns en ojämn fördelning av 
bostadsformer. Sedan 90-talet har det nästan 
uteslutande byggts villor, vilket har bidragit till 
den ojämna fördelningen. Detta innebär att 
inlåsningseffekter på den lokala bostads-
marknaden uppstår. Flyttströmmarna blir få och 
äldre blir kvar i sina villor. Unga har inte råd att 
ta sig in på bostadsmarknaden och ensam-
stående har svårt att finansiera sitt boende 
eftersom det saknas boendetyper, anpassade 
till dessa målgrupper. En åldrande befolkning 
innebär ökade kostnader för kommunen, på 
grund av att vårdbehovet ökar och bostäderna 
inte är anpassade för att de äldre ska kunna bo 
kvar hemma.

Förslöv ska förtätas, hur görs detta på ett 
hållbart sätt? 



ANALYS AV OMRÅDET

Kvarteret - Område 1 - är beläget vid infarten 
till Förslövs centrum. Förslöv är idag en villaidyll 
omgärdat av fina naturområden. 
Kvarteret är 14 000 kvm stort, och för att 
förslaget ska anpassas sig fint efter villa-
områdets karaktär medger detaljplanen ett 
maximalt fotavtryck på 3 500 kvm för 
byggnadsvolymer och en maximal byggnads-
höjd på +59.0 meter. Tomten sluttar med 
högsta punkten åt söder och lägsta punkten mot 
norr. 

Den förbättrade tågtrafiken med tunnel genom 
Hallandsåsen, gör det enkelt att pendla till ar-
betsplatser i Helsingborg/Malmö/Köpenhamn 
respektive Halmstad/Göteborg och skapar goda 
förutsättningar att kombinera ett aktivt arbetsliv 
med lugnt naturnära boende. 

Sammantaget ger närheten till station, service 
och rekreationsmöjligheter, goda förutsättningar 
att skapa en hållbara boendemiljö som 
attraherar en bred målgrupp.             

ANALYS AV PLATSEN

Skola
Förslövs 
station

Idrottsplats

OMRÅDE 1

Vårdcentral / Apotek

Mötesplats gård, växthus, klubb-
stuga, övernattningslägenhet

boulebana, blomsteräng

Mötesplats gräskulle/pulkabacke

Tennisbana

ICA butik

Förskola

Generationsleden

Flerbostadshus

Villor

Gård
Tr

äd
al

lé

Åker

Historia
Orten omnämndes som tidigast år 1289 
i en dansk urkund med namnet Faerlöf. 
Orten kallades Förslövsholm från 1920 
för att förhindra förväxling med orten 
Färlöv. Sedan 1970-talet har byn fått 
tillbaka namnet Förslöv.

VOLYMER

4 vån
3 vån

2 vån

KOMMUNIKATION

1 vån

1 vån

GRÖNA VÄRDEN

Grönska
Grönska Grönska Grönska

Infart
Infart

Infart

Generationsleden

gång- & cykelväg

Sedumtak

Sedumtak

SilviaBo

Radhus/småhus

Gestaltningsförslaget bygger på en variation 
av byggnadshöjder med start i två våningar åt 
söder som går över i tre respektive fyra 
våningar mot norr. Samtliga balkonger/
uteplatser har vridits för att optimera så många 
uteplatser som möjligt åt sydväst. Kvarteret 
ligger inbäddad i ett grönt sammanhang. 
Naturen är den scen där vardags livet i 
Generationsleden till stor del utspelar sig. 
Utsikten över åkrar som omger kvarteret österut 
ska vara närvarande såväl inifrån bostaden som i 
gårdsmiljön.

ANPASSNING TILL 
LANDSKAPET

Skåneleden

Vårdcentral/ 
Apotek

bilfritt till 
Förskola

Förslövs 
station

Idrottsplats
Ica

Vårdboende



SITUATIONSPLAN - 1:1000 (A3)

norr

GENERATIONSLEDEN - FÖRSLAGET

Vi har definierat tre fokusområden som varit 
vägledande för utvecklingen av kvarteret: 
Gemenskap, tillgänglighet och gröna bilfria 
zoner. Vi har skapat ett kvarter med öga både 
för det nära och det stora grannskapet. Det nära 
grannskapet handlar om samhörigheten med 
boende inom kvarteret där det finns förutsätt-
ningar för såväl sammankomster som informella 
möten grannar emellan. Det är denna bild av 
gemenskap, trivsel och trygghet som vi vill 
bygga vidare på när Generationsleden utvecklas. 

Flerbostadshusen
De två flerbostadshusen mot norr har en rikligt 
grön innergård med föränderlig utemiljö. Här 
finns odlingslådor, bärbuskar, växthus och 
gemensamhetslokal. Det gör landskapet tillgäng-
ligt och användbart under en stor del av dagen 
och året. Fruktträd som slår ut, platser för 
sällskap att äta middag utomhus, gör att gårds-
rummet ständigt är i förändring. Innergården 
skapar en bullerskyddad oas omgiven av husen. 

Radhusen 
Vi har skapat ett tryggt bostadskvarter där 
barnen kan leka fritt mellan radhuslängor. 
Genom området finns bilfria cykel- och gångs-
tigar som snirklar sig genom grönskan. Invid 
radhusen längst norrut finns en grön backe som 
barnen kan leka på, stor som liten, här kan man 
åka pulka på vintern.

LIVET MELLAN HUSEN

LJUSSÄTTNING

Målet är att skapa en belysning som bidrar till en 
känsla av trygghet, samtidigt som de är 
estetiskt anpassade till sin omgivning. Utemiljön 
är en viktig del i människans välbefinnande och 
på de breddgrader vi befinner oss är det därför 
viktigt att vi kan tillbringa en stor del av vår 
fritid utomhus även under den mörka årstiden. 
Belysningen ska vara energieffektiv, tålig och 
lätt att underhålla. Genom att belysa vertikala 
ytor får man en rumsupplevelse som gör det lätt 
att orientera sig utan att ha höga effekter. Detta 
gäller även när man belyser delar av omgivning-
en som inte är direkta gångytor, t.ex. vackra träd 
eller buskage. Mycket av trygghetskänslan ligger 
i att ha landmärken att orientera sig kring.

 FÖRKLARINGAR
 1.  flerbostadshus (4 vån)
 2.  flerbostadshus (3 vån)
 3.  klubbstuga & uthyrningslägenhet
 4.  växthus
 5.  bärbuskar & kryddträdgård
 6.  liten gräskulle + pulkabacke
 7.  parkering
 8.  miljöhus
 9.  lägenhetsförråd & cykelförråd
10. radhus (2 vån) 
11. radhus-frd
12. generationsleden cykel- 
      och gångstråk
13. boulebana
14. odlingslotter
15. solceller
16. pergola
17. blomsteräng

Efter platsbesök i strålande solsken en vacker 
höstdag kände vi starkt att den arkitektoniska 
idén får ta utgångspunkt i landskapet och 
platsens förutsättningar. Vi hämtar inspiration 
från befintlig bebyggelsestruktur, såsom 
småskalighet samt samspelet mellan 
bebyggelse, tomtsluttning och omkringliggande 
natur. Vår ambition är att skapa ett attraktivt 
bostadsområde med struktur och boendeformer 
som gynnar integrering av olika sociala grupper, 
samt uppmuntrar till hållbara livsstilar. Vi vill 
skapa en ny årsring där husen placeras likt en 
solfjäder. Omkringliggande villamattor 
kompletteras med huskroppar som placerats 
med spännande mellanrum.

Flerbostadshusen 
Gestaltningsförslaget innehåller två flerbostads-
hus mot norr med en stor gemensam grön gård. 
Gården som främjar utevistelse ramas in av 
komplementbyggnader innehållande gemensam-
hetslokal, övernattningslägenhet och växthus åt 
öster och ett miljöhus åt väster. Samtliga 
komplementbyggnader har sedumtak. 
Miljörummet gör det enkelt att sortera och åter-
bruka. Flerbostadshusens entréer ligger mot 
norr. Karaktäristiskt är den utanpåliggande loft-
gången som utöver entréer fungerar som en för-
längd balkong och uterum för de boende. 
Loftgången kläs i delar med vertikala spaljéer 
där grönska kan klättra och skapa liv i fasaden. 
Klätterväxter väljs med omsorg så färgen 
förändras med årstiden. Flerbostadshusen 
innehåller tvåor och treor för att följa marknads-
analysen. Husens placering minimerar insyn och 
maximerar utblickarna. 

ARKITEKTONISK IDÉ 
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Detta gör att solförhållandet förbättras och att 
den tillgängliga gårdsytan maximeras. 
Balkonger/uteplatser möter kvällssolen i sydväst.

Radhusen 
Söder om flerbostadshusen har vi ritat in 5 
radhuslängor i varierad storlek som vänder sig 
mot varandra för att skapa gemensamma 
gaturum vid entréer och gröna trädgårdar/
gemensamma gräsytor åt andra hållet. 

11
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15

15

14

13

16

7

7

17



GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

3 - God hälsa och välbefinnande
Vi främjar välbefinnande för människor i alla åldrar genom att... 

- skapa gröna gårdsmiljöer med utrymme både inne och ute för glädjefylld  
  samvaro med familj, grannar, goda vänner över generationsgränserna.
- uppmuntra till rörelse och lek i vardagen genom trygga gång- och cykel
  vägar och odlingar.

GENERATIONSLEDEN - TRYGGA OCH HÅLLBARA KVARTER

GLOBALA MÅLEN 

BoKlok utgår från Agenda 2030 FNs globala mål för hållbar utveckling. 
Våra analyser visar att vi på olika sätt bidrar till alla mål, men för vissa mål har vi möjlighet 
att bidra särskilt mycket till en positiv utveckling. I Förslöv har vi med Generationsleden
identifierat fyra mål där vi tillsammans med Båstads kommun kan göra stor skillnad. 

LÄGENHETSFÖRDELNING
Idag finns det framförallt villor i närområdet runt 
Förslövs Ängar samt ett vårdboende och en 
förskola strax intill. Genom att bygga radhus och 
lägenheter breddar vi utbudet av 
boendeformer som erbjuds på orten. 
Radhusen byggs som bostadsrätter och passar 
inte bara barnfamiljer, utan även det mogna 
paret med utflugna barn eller förstagångsköpare 
som är redo att bilda familj. 
Flerfamiljshusen är planerade att bli ett område 
med SilviaBo-lägenheter, som kan byggas både 
som bostadsrätter för 55+ eller till en extern 
tagare som ett trygghetsboende. Med detta 
förslag kan vi erbjuda hållbara hem i olika 
storlekar, boendeformer och som passar en bred 
målgrupp oavsett bakgrund, ålder eller livs-
situation. Förutom minskad ojämlikhet skapar vi 
även önskade flyttkedjor inom kommunen.

10 – Minskad ojämlikhet
Vi minskar ojämlikheter genom att…

- inkludera människor i alla generationer och med alla funktions-
  variationer till både hem och gårdar. 
- bygga hållbara hem till många människor, genom att utgå ifrån vad 
  människor har råd att bo för. 
- skapa önskade flyttkedjor inom kommunen.

12 – Hållbar konsumtion och produktion
Vi möjliggör ett hållbart boende, med smarta energi- och 
livsstilslösningar genom att…

- installera solceller, IKEAs Smarta Hem funktioner och förbereder 
  laddstolpar för elbilar.  
- minimera klimatavtrycket under byggnationen och genom materialval.
- utbilda om hur man kan leva resurs- och klimatsmart i våra hem och
  uppmuntra till delningsekonomi.  

15 - Ekosystem & ekologisk mångfald
Vi främjar biologisk mångfald genom att…

- låta en äng växa fritt och anlägga sedumtak på komplementbyggnader, 
  som drar till sig fjärilar och pollinerande arter.
- samla upp och använda regnvatten på gårdens odlingar, där områdets  
  egna levande kompost är en del av kretsloppet.

BARNPERSPEKTIV
Vi planerar vi för trygga och gröna kvarter där 
det finns gott om plats för barn i olika åldrar att 
springa, cykla och leka fritt. Området är 
dessutom uppbyggt för att möjliggöra umgänge 
över generationsgränserna. Barnen ska kunna 
springa över till mormor som bor i en SilviaBo-
lägenhet. Eller mötas ute på gården för att 
plocka äpplen, spela boule eller odla i odlings-
lotterna eller i det gemensamma växthuset.  

Överskottsmassor efter markarbeten kan 
användas för att skapa en pulkabacke – som 
erbjuder lek och motion för alla åldrar. Att 
området ligger granne med en förskola, nära 
skola och att det kommer finnas trygga cykel-
vägar runt hela kvarteret är självklart ett stort 
plus. 

TILLGÄNGLIGHET

Självklart följer alla våra bostäder beslutade rikt-
linjer och tillgänglighetskrav. Både inne och ute 
är det anpassat för personer med olika typer av 
funktionsvariationer. Bland annat är våra gårdar 
tillgängliga och trygga med anslutningar för 
rullatorer, rullstolar och barnvagn. Gemensamma 
ytor är hårdgjorda, utan några kraftiga stigning-
ar, stödmurar eller överraskande trappsteg. Våra 
SilviaBo-lägenheter är dessutom från början re-
dan anpassade efter Boverkets förhöjda tillgäng-
lighetskrav.
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Vår vision är att de boende i området enkelt ska 
kunna umgås med sina grannar och över 
generationsgränserna. Det kommer att finnas 
många gemensamma gröna, hållbara och natur-
liga mötesplatser i området. 

Klubbhuset är en naturlig mötesplats där 
grannar kan ses för en vardagsfika, en festlig 
vinprovning eller kanske för att spela spel – 
under de kyligare delarna på året. Bredvid klubb-
huset ligger växthuset – perfekt om man vill 
sitta ute, fast inne. Här finns också möjlighet för 
all möjlig odling och växlighet. Parksoffor att 
sitta på och en gemensam grillplats att umgås 
vid finns i den gemensamma parkytan. 
Varför inte utmana grannarna på boulebanan? 
I odlingslotterna och i kryddträdgården finns 
det mer plats att odla mer grönt och ätbart – 
perfekt om man är intresserad av ett mer själv-
försörjande hushåll.

MÖTESPLATSER
På en central plats i området finns klubbhuset, 
som förutom att fungera som en social plats 
för grannarna kan klubbhuset användas som 
uthyrningslägenhet till långväga gäster. På detta 
sätt slipper de boende ha ett extra gästrum och 
kan dessutom använda lokalen som ett extra 
vardagsrum - kvadratsmart och hållbart 
tycker vi. 

UTHYRNINGSLÄGENHETENERGIFÖRSÖRJNING
Vi kartlägger vår klimatpåverkan under hela 
värdekedjan för att den ska hållas så låg som 
möjligt. Under produktionen är vår 
trästomme och ett effektivt markarbete nycklar 
till låg klimatpåverkan. Vi bygger dessutom våra 
hus inomhus i en industriell process, vilket gör 
att vi bland annat kan producera hållbart genom 
att vara supereffektiva med material och trans-
porter. För de boende bidrar värmeåtervinning 
i ventilationen samt solceller till en klimatsmart 
energiförsörjning - utan att det kostar ett öre 
extra. 

Solcellerna ger ett energitillskott som i huvudsak 
används till fastighets- och hushållsel. Eventuellt 
överskott skickas ut på elnätet så fler kan få grö-
nare el. 

LÅG BOENDEKOSTNAD
Priset är och förblir vår främsta 
konkurrensfördel. Vanligt folk med normaltjock 
plånbok ska kunna bo bra. Detta är grunden i vår 
affärsidé och har varit så sedan vi började för 
över tjugo år sedan. Låga priser kommer dock 
inte av sig självt – det kommer av låga 
kostnader. Vi är absolut inte dumsnåla, utan 
snarare småländskt snillrika. Det betyder att 
vi lägger kraft och pengar på sådant som våra 
kunder tycker är viktigt, men inte på sådant de 
struntar i. Vi vill uppnå ett lågt pris med mening. 
Det är något helt annat än att bygga billigt. Vi 
backar dessutom upp vår tydliga prisfilosofi med 
en försäljningsmodell som bygger på demokrati, 
inte på vassa armbågar och störst plånbok. På 
detta sätt minskar vi ojämlikheten och ger flera 
människor, oavsett storlek på plånbok, möjlighet 
att äga en nybyggd bostad. 

GENERATIONSLEDEN - TRYGGA OCH HÅLLBARA KVARTER
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Ett 55-plusboende med eftertanke
SilviaBo är vad som ofta kallas ett 55-plus-
boende som är tillgänglighetsanpassat redan från 
början. Attraktiva omgivningar och lägenheter 
som är genomtänkta i detalj. Utvecklade av 
Stiftelsen Silviahemmet, BoKlok och IKEA 
tillsammans.

Ett SilviaBo innehåller ca 100 punkter som 
innebär ökade kvalitéer eller förhöjda 
värden för både bostäderna men också gården 
mellan husen i jämförelse med konventionell 
nybyggnation. Några av dessa kvalitéer är 
tilltagen gårdsmiljö med buskar som har ätbara 
bär och fruktbärande träd. Blomsterträdgård 
med perenner. Klubbhuset; en gemensamhets-
lokal där boende kan träffas för en fika, för att 
spela spel eller kolla på matchen tillsammans. 
Extra breda tröskelfria dörröppningar för att 
enkelt kunna röra sig i lägenheten. Innerdörrar 
försedda med greppvänliga handtag och även 
förberedda för avlastande handtag eller ledstång 
som kan monteras vid behov. Extra uttag och 
strömbrytare som är enkla att hitta i mörkret 
tack vare att de är belysta. Praktiska extra 
avställningsytor nära både ugn och kyl/frys, och 
två ingångar till badrum. Dessa förhöjda värden 
bidrar till att man kan bo kvar hemma om man 
skulle drabbas av en funktionsvariation i 
framtiden.

Ett Trygghetsboende i framkant
SilviaBo kan även vara ett Trygghetsboende 
när det finns en tagare som blir fastighetsägare, 
antingen allmännyttan eller privat. Lägger man 
till 20 åtgärder till som är förhöjande värden, får 
man ett SilviaBo komplett. Dessa förhöjande 
värden är t.ex. kontrastmarkering för ytterdörrs-
handtag, installation av kompletterande ledstång 
i dusch och på badrumsvägg. Installation av 
kompletterande handtag för rörelsehindrad till 
toalettstol, byte till höj och sänkbart tvättställ i 
badrum, komplettering med dörrautomatik med 
armbågskontakt även för förrådsbyggnad på 
gården väderskyddad yta för elrullstols/
permobilparkering med el-laddning i nära 
anslutning till trapphus, med möjlighet att låsa, 
Silviahemmet utbildning och certifiering för vård-
personal och husvärd. 

HUR BIDRAGET MÖTER 
FRAMTIDEN

Vi lever allt längre. En stor utmaning i framtiden 
kommer vara att ge äldre möjlighet att bo 
bra, må bra och inte bara överleva. Det är 
nämligen inte bara rika som blir gamla. Vi blir 
fler som lever i ofrivillig ensamhet. Med SilviaBo 
kan vi erbjuda äldre en bra bostad till ett lågt 
pris, samtidigt som de får en massa likasinnade 
grannar att bjuda över på fika eller spela boule 
med. Genom att bygga radhus i samma område 
bjuder vi dessutom in till välbefinnande, lek och 
lärande över generationsgränserna. 

Projektet innebär att naturmark kommer tas i 
anspråk för att ge plats för nya bostäder. Därför 
krävs omsorg i både planering av området och 
byggandet. Vi anpassar därför gården så att den 
ansluter till omgivande mark och växtlighet på 
ett naturligt sätt.

Självklart måste det finnas en blomstrande äng 
på Förslövs Ängar! Detta är en plats där gräs och 
blommor får växa fritt och vilt. Därmed bevaras 
det ursprungliga kulturlandskapets biologiska 
mångfald och pollinerande arter får verka 
naturligt.
 
Sedumtaken på komplementbyggnaderna och 
klubbhuset bidrar till biologisk mångfald och 
varierande biotoper i området, samtidigt som det 
absorberar och bromsar upp regnvattnet innan 
det går ut i dagvattnet. Regnvatten från hus-
taken tas om hand och används till bevattning av 
gårdens grönska och odlingar. Och vi anlägger en 
levande kompost med ett fungerande kretslopp 
av förmultning och bördig jord. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Vi bygger i trä, vilket innebär att vi redan nu har 
halva klimatpåverkan i jämförelse med ett 
genomsnittligt hus, sett ovanför grunden. Men 
vi nöjer oss inte där. Vi jobbar systematiskt med 
att sänka all vår klimatpåverkan. 
Vi använder utrustning med låg vattenför-
brukning och vi tar hand om takavvattning i 
området, för att vara rustade för framtidens 
extremare väder. Solceller är ett självklart 
bidrag för att minska fotavtrycket under husens 
livstid. Vi förbereder för laddstolpar på 
parkeringsplatser så att de boende kan ladda 
sina elbilar med grön solenergi. Både hållbart 
och klimatsmart eller hur? Ett antal parkerings-
platser är grusade för att lätt kunna förvandlas 
till exempelvis mer grönyta när antalet bilar 
minskar i framtiden. 

BoKlok har ett nära samarbete med IKEA inom 
digitalisering och Smarta Hem lösningar för att 
bl.a. kunna upptäcka rörelse, spara energi och 
låta ditt hem helt styras av enkla knapptryck. 
Lagom till byggstart i har vi sannolikt flera 
Smarta Hem lösningar som underlättar vardagen 
för de boende. 

Vi vill inspirera de boende till att leva mer 
hållbart och minska sin konsumtion. 
Därför uppmuntrar och underlätta vi för 
delningsekonomi bland de boende. 
Bland annat installerar vi en servicestation där 
de boende kan pumpa, meka, tvätta och ladda 
sin cykel. På så sätt uppmuntrar vi till användan-
det av cykeln – bra för både hälsan och miljön. 
Vi utrustar klubbstugan med tre upp-
sättningar verktygslådor som de boende kan låna 
när de exempelvis behöver borra upp en bok-
hylla. Klubbstugan utrustas också med ett 
digitalt lås och inreds med hyllor för att de
boende ska kunna få leveranser av paket dit, 
istället för åka och köa på paketutlämningen. 



PARKERINGS- &
CYKELLÖSNINGAR

FASADER SMÅHUS/RADHUS - 1:500 (A3)

SEKTION GENOM OMRÅRDET LÄGENHETER OCH SMÅHUS/RADHUS - 1:500 (A3)

MATERIAL
Vi har för avsikt att utreda möjligheterna till 
gemensamma cykel- och bilpooler, för att på så 
sätt kunna minska antalet cykel- och bil-
parkeringar och istället få mer plats för grönytor. 

Flerbostadshusen:
Till flerbostadshusen finns 47 stycken 
parkeringsplatser varav 5 är gästparkeringar. 
I linje med vårt tänk kring miljö och klimat 
är samtliga parkeringsplatser förberedda för 
laddstolpar, så att bostadsrättsföreningen ska 

GENERATIONSLEDEN - BYGGNADERNA - EXTERIÖRT

NCS S 7500-N

fasader
träpanel 

NCS S 1002-Y siooxbehandling sedumtak solceller växthus

FASADER SILVIABO - LÄGENHETER  - 1:500 (A3)

kunna koppla på nätet för de som har elektriska 
bilar eller ladd hybrider. Cyklar förvaras inomhus 
i gemensamt cykelförråd som ligger i anslutning 
till förrådsbyggnaden. Eller i någon av de 
cykelställ som finns utsatta på området. 

Radhus/småhus: 
Varje hus har egen uppfart med plats för två 
bilar. Uppställningsplats för cyklar finns i cykel-
ställ utanför huset eller i förrådet. 

cykelförråd spaljéer/växter

spaljéer/växter

spaljéer/växter

odlingslådor

gräsbacke

blomsteräng

fasader
träpanel 

fasader
träpanel 

komplement-
byggnader

på SivliaBo
tak

på SivliaBo
gård

på SivliaBo
gård

på SivliaBo
gård

radhus
radhus

radhus
flerbostadshus flerbostadshus
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2.
FLERBOSTADSHUS
2 RoK
55 kvm
skala 1:200 (A3)

3.
FLERBOSTADSHUS
3 RoK
72 kvm
skala 1:200 (A3)

5.
RADHUS/SMÅHUS
5 RoK (entréplan)
117 kvm (totalt)
skala 1:200 (A3)

5.
RADHUS/SMÅHUS
5 RoK (plan 2)

skala 1:200 (A3)

5 5 5 5

2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 + 3

Vi utgår från vad människor har råd att bo för, inte 
vad vi kan kräma ur dem. Det låter kanske som en 
floskel men så är det faktiskt. Så hur gör vi då det? 
Jo, vi tar reda på vad folk har råd med. Vi utgår från 
en person med medianinkomst. Idag motsvarar det 
vad en förskollärare tjänar. Vi har skruvat och filat på 
våra hem så att en förskollärare med ett barn ska ha 
råd med åtminstone en tvåa. Om vi inte får ihop den 
kalkylen i varje projekt, ja då låter vi bli att bygga. 
Det bestämdes redan när BoKlok grundades för 20 år 
sedan, och det gäller än idag.

VÅR PRISPOLICY

BOENDEKOSTNADER
Flerbostadshus SilviaBo/Flex:
Boendekostnadskalkyl
3 rok 72 kvm (Frånpris)
Kontantinsats (15%)
Lån (85%)
Ränta efter skatteavdrag
Månadsavgift
Totalt

2 rok 55 kvm (Frånpris)
Kontantinsats (15%)
Lån (85%)
Ränta efter skatteavdrag
Månadsavgift
Totalt

I månagsavgiften ingår vatten, värme, sophämtning, en 
p-plats och ett utvändigt kallförråd. Hushållsel, tv, bredband 
och telefoni tillkommer. Amortering är inte inräknad i 
kalkylen. Lånet är uppdelat i tre lika stora delar med 
3 månaders ränta på 2,25%, 2-årsränta på 2,20% och 
5-års ränta på 1,88%, per 2019-09-27.

Radhus:
5 rok 117 kvm (Frånpris)
Kontantinsats (15%)
Lån (85%)
Ränta efter skatteavdrag
Månadsavgift
Driftkostnad (Uppskattad)
Totalt

I månagsavgiften ingår föreningens gemensamma kostnader 
för ekonomisk förvaltning och föreningens gemensamma lån. 
Kostnad för hemförsäkring, tv, bredband, och telefoni till-
kommer. I den uppskattade driftkostnaden ingår vatten, 
värme, sophämtning, hushållsel, p-plats och ett utvändigt 
kallförråd. Driftkostnaden varierar beroende på familje-
situation och levnadsvanor. Amortering är inte inräknad i 
kalkylen.Lånet är uppdelat i tre lika stora delar med 3 
månaders ränta på 2,25%, 2-årsränta på 2,20% och 5-års 
ränta på 1,88%, per 2019-09-27.

SVERIGES NÖJDASTE
KUNDER BETALAR
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1 625 000 kr
243 750 kr

1 381 250 kr
1 646 kr
4 272 kr

5 918 kr

1 350 000 kr
202 500 kr

1 147 500 kr
1 368 kr
3 264 kr

4 632 kr

1 995 000 kr
299 250 kr

1 695 750 kr
2 021 kr
4 992 kr
1 750 kr

8 763 kr
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Intresseanmälan

Mariastaden Projekt anmäler härmed intresse för att 
utveckla bostäder i område ett i Förslövs Ängar, Båstad.

 
Vi söker markanvisning för ca 38 bostäder inom kvarteret. 
I denna presentation vill vi visa hur området kan utvecklas 

med attraktiva, prisvärda och klimatsmarta bostäder. 
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Upplåtelseform Bostadsrätt
Antal bostäder 38 
BOA / bostad 115m2 

Total BTAbostad ca 4 950 m2

Total BTAkomplementsbyggnad ca 340 m2

Antal parkeringsplatser 38

Situationsplan
Förslaget syftar till att skapa en attraktiv stadsmiljö i 
Förslöv och samtidigt erbjuda goda boendekvaliteter på 
begränsad yta. Radhusvolymer om 4-5 bostäder placeras 
på ett konsekvent sätt längst gatustrukturen för  att rama 
in den gemensamma gården och ge goda förutsättningar 
för sollägen i de privata trädgårdarna.

Den uppdelade strukturen är tät för att skapa en tydlig 
linje i bebyggelsen medan uppdelningen mellan 
volymer för in ljus mellan husen. Bostäderna får privata 
trädgårdar med ett trädgårdsförråd samt får ta del av den 
gemensamma gården. 

Överallt möts gatumiljön av en grön gräns i form av 
träd och häckar, eller staket som avgränsar tomter och 
parkeringar. Skilda angörningsvägar skapar en helt bilfri 
zon i mitten av området vid grönytan. För att främja gång- 
och cykelalternativ planeras flera möjligheter att ta sig 
genom området och på innergården. Cyklar parkeras för 
bästa tillgänglighet och säkerhet på den egna uppfarten/
tomten men kan även parkeras centralt i området på 
anordnad plats.

De boende bestämmer själva hur gården ska utvecklas 
men förslagsvis byggs redan från början ett gemensamt 
förråd som också kan fungera som cykelverkstad.
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Inom bostadsområdet finns god mobilitet. 
Biltrafiken är separerad från gång- och 
cykelbanor vilket ger en trygg bilfri zon i mitten 
av området där barn och grannar kan umgås. 
Gång- och cykelbanor förenklar accessen 
till omkringliggande funktioner. Miljöhus är 
placerade så att sopbil inte behöver köra in på 
området, utan håller sig på lokalgatan. 

Bostäderna är konsekvent placerade längst 
gatorna. Trädgårdarna är till största del 
belägna på västsidan för bra solläge. De två 
bostadslängorna i norr får en extra altan på 
förgården, i söderläge.

Tomten är centralt belägen i Förslöv. 
Bostadsområdet har kopplingar i form av gång- 
och cykelbanor till omkringliggande funktioner. 

OFFENTLIGT

GÅNG

BIL

SOPBIL

PRIVAT

SEMI-PRIVAT

Diagram

A DB E

FC

HÅRDGJORD

SEMI-HÅRD

MJUKGJORD

A.   KOPPLING TILL OMGIVNINGEN

B.   PLACERING

C.   MOBILITET

D.   INFILTRATIONSYTOR

E.   AKTIVITET

F.   PRIVAT / OFFENTLIG MILJÖ

Tack vare den samlade bilparkeringen i tomtens 
norra och södra delar kan mängden asfaltväg 
minimeras. Stor del av området är har mjukgjord 
mark samt semi-hård, som infiltrerar en del 
dagvatten, i form av armeringsgräs eller träaltan. 

Den gemensamma gården är planerad för att 
erbjuda aktiviteter för människor i olika åldrar. 
Ytorna skärmas av med hjälp av vegetation och 
det kuperade landskapet. 

Området varierar mellan offentliga och 
privata ytor. Entréerna är placerade ut mot 
gatustrukturen och skapar de semiprivata 
förgårdarna. Baksidorna blir privata med en stor 
altan. Förrådet definierar trädgårdens bortre 
gräns mot de gemensamma ytorna.
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SEKTION A-A  1:1500
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Komplementbyggnader förses med sedumtak som tar upp 
och binder luftföroreningar, dämpar buller och minskar risken 
för översvämning då det tar hand om dagvatten. Sedumtaket 
är till största del underhållsfritt och har även estetiska värden.

På delar av de gemenamma ytorna finns möjlighet till odling 
i form av odlingspallar, ett växthus och fruktträdgård. För att 
gynna växt- och djurlivet placeras insekthotell ut i de gröna 
områdena. 

Bilparkeringen är planerad enligt dagens parkeringsnorm, 
1 plats/bostad. I och med att den är samlad på två ställen 
på tomten förenklar detta möjligheten till att introducera 
bilpool och elbilsladdare i framtiden. 

Solcellspaneler kan hanteras som tillval för köparna och 
placeras på tak i riktning mot söder eller väster. Genom att 
addera solceller på taken kan vi minimera behovet av köpt 
energi från andra energikällor på årsbasis.
 

Kvarteret byggs med hållbara attraktiva material  med 
både stomme som fasad i trä. Trä är ett förnybart och  
kostnadseffektivt material och är dessutom det byggmaterial 
som bidrar till minst utsläpp av koldioxid. Fasaden kläs i träläkt 
med olika distans på första och andra våningen för att bryta 
ner volymens skala. Inom området varierar kuören mellan 
obehandlad och en palett av harmoniserande jordfärger som 
svarar väl mot bebyggelsens stil och skala.

1.   SOLCELLER

1

2

3

5

4

2.   TRÄFASAD

3.   ELBILSLADDARE /BILPOOL

4.   SEDUMTAK

5.   INSEKTSHOTELL

Utformning
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SEKTION 1:100

WC/DTVÄTT

Radhus - hög kvalitet och
stora mervärden på liten yta

Med dagens höga kostnadsläge i byggbranschen är det 
viktigt att vi planerar våra bostäder på ett smart sätt, 

utan att göra avkall på rumsliga eller praktiska kvalitéer. 
Våra bostäder är noga genomtänkta, varje kvadratmeter 

har en funktion och finns på rätt plats.

Radhusen är utformade för att ge stort mervärde på 
liten yta. Stora fönsterpartier, generösa sociala ytor och 
en öppen planlösning är karaktäristiskt för entréplanet 

medan övre planet erbjuder upp till fyra sovrum.

PLAN 1:100
5 RUM
115 m2
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Genomförande

Projektet drivs från början till slut av företrädare för Mariastaden Projekt, 

genom ett projektbolag och sedermera genom interimsstyrelse i den 

bostadsrättförening som ska ta över fastigheten när entreprenaden är 

genomförd. 

Vi tar bland annat fram bygglov, försäljningsmaterial, kostnadskalkyl samt 

tecknar erfoderliga försäkringar för genomförandet. Vi säkerställer finansiering 

genom föreningsbelåning, byggnadskreditiv samt finansiering med eget 

kapital. Försäljning sker med hjälp av erfarna mäklare och med köparna tecknas 

bindande förhandsavtal. 

När 70 % av bostäderna är sålda avropar vi projektet och köper marken. 

Byggnationen handlas upp som totalentreprenad och vi arbetar ofta med lokala 

aktörer. Beroende på marknadsläget kan projektet behöva delas in i etapper.

Efter godkänd slutbesiktning och slutbesked får köparna tillträde. En 

föreningsstämma hålls och en ny styrelse bestående av de boende väljs.

INTRESSEANMÄLAN

TILLDELNINGSBESLUT

MARKANVISNINGSAVTAL

BYGGLOV

UPPHANDLING

FÖRSÄLJNING ETAPP 1

BYGGSTART ETAPP 1 INFLYTTNING ETAPP 1

okt-19 dec-19 feb-20 apr-20 jun-20 aug-20 okt-20 dec-20 feb-21 apr-21 jun-21 aug-21 okt-21 dec-21

ÖVERSIKTLIG TIDPLAN FÖR CA 20 BOSTÄDER
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Gestaltning

För bostadshusen föreslår vi en fasadgestaltning med ett modernt 
uttryck med nytolkade klassiska referenser. Volymen är stram 

med sadeltak, takfotsdetaljen minimeras. Fönsteröppningar tillåts 
ha en något lägre bröstning men den traditionella referensen 

återkommer i fönstersättningens symetri och rytm. 

Fasaden kläs med träpanel och lockläkt som varieras mellan gles 
på första planet och tätare på våning två samt gavelspetsen. 
Läktens sidor varieras mellan olika längor och en naturnära 

färgskala eftersträvas där även ett trärent uttryck kan komplettera 
helheten.

Vi har alltid ambitionen att våra projekt ska komplettera den lokala 
kontexten på ett bra sätt och presenterar därför på följande sidor 

ett antal alternativa gestaltningar.
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Alternativ gestaltning

Alternativ gestaltning

Alternativ gestaltning

Alternativ gestaltning
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Radhus - hög kvalitet och
stora mervärden på liten yta

Med dagens höga kostnadsläge i byggbranschen är det 
viktigt att vi planerar våra bostäder på ett smart sätt, 

utan att göra avkall på rumsliga eller praktiska kvalitéer. 
Våra bostäder är noga genomtänkta, varje kvadratmeter 

har en funktion och finns på rätt plats.

Radhusen är utformade för att ge stort mervärde på 
liten yta. Stora fönsterpartier, generösa sociala ytor och 
en öppen planlösning är karaktäristiskt för entréplanet 

medan övre planet erbjuder upp till fyra sovrum.
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Mariastaden Projekt
bodrömmar för fler

Mariastaden Projekt är en bostadsutvecklare med 
drivkraft att skapa hemmiljöer där människor kan 

blomstra och trivas. Vi bygger välplanerade, prisvärda 
bostäder för att fler ska få en chans till ett eget hem utan 
att behöva ge avkall på en balanserad vardagsekonomi. 
Vår ambition är att utveckla bostadsområden som gör 

det möjligt för fler att etablera sig på bostadsmarknaden 
och vi drivs av att få använda vår kunskap om 

bostadsbyggande till att göra skillnad!

Mariastaden Projekt ägs av Ekeblad Bostad AB och 
Sjöstedts Förvaltning AB. Tillsammans har ägarna mycket 
lång erfarenhet från nyproduktion, ägande, finansiering 

och förvaltning av fastigheter. 
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Det ska vara enkelt att bo och leva hållbart och för oss handlar det om 
mycket mer än bara god energiprestanda. Vi arbetar alltid med ett 

helhetsperspektiv i våra projekt där boendeekonomi, socialt ansvarstagande 
och smarta gröna lösningar bidrar till områden med stora mervärden.

Energieffektiva hus
Våra hus är välisolerade och har fönster och 
dörrar med låga u-värden.  Den specifika 
energianvändningen (beräknad med 
frånluftsvärmepump) är 35 kWh/m2/år för ett 
gavelradhus i norrläge och så lågt som 31 kWh/
m2/år för ett mittradhus. Siffran kan jämföras med 
BBR:s krav om 55 kWh/m2/år. Energisparblandare 
och duschmunstycken med luftinblandning minskar 
slöseri av tappvarmvatten.

Tillgänglighet
Planlösningarna är anpassade efter kraven i BBR och 
Svensk standard. På så vis skapar vi ett entréplan 
som är tillgängligt för alla och säkerställer att det 
finns erforderligt utrymme för omsorg om det skulle 
behövas.

Minskad hushållselanvändning
Genom att utrusta husen med energisnåla vitvaror 
(A+++) och belysningslösningar med extra låg 
energiförbrukning har vi minimerat förbrukningen 
av hushållsel. En familj med två barn beräknas 
i normalfallet förbruka ca 3 500 - 4 500 kWh/år. 
Genom byte till effektivare vitvaror och energieffektiv 
belysning har vi minskat hushållselförbrukningen till 
ca 2 700 kWh/år.

Solceller
Med solceller som tillval bidrar våra bostadsrätts-
köpare till en hållbar energiproduktion samtidigt som 
de sänker sina elkostnader och blir mindre sårbara 
för elprishöjningar. Varje radhus har möjlighet till 
en solcellsanläggning på 8,5 kW, vilket beräknas 
ge cirka 7 500 kWh/år. Det täcker mer än husets 
årliga förbrukning även inkluderat en normal 
hushållselanvändning och med nuvarande ersättning 
motsvarar elproduktionen en besparing på 
drygt 7 500 kr/år.

Fuktsäkring
Alla våtrumsinstallationer uppfyller kraven enligt 
VVS-branschens regler för säker vatteninstallation 
och badrummen följer Byggkeramikrådets 
rekommendationer. 

God inomhusmiljö
Luften i bostaden renas via filter i 
ventilationssystemet. Genom ytterdörrar med 
bra ljudklassning och massiva innerdörrar erhålls 
god ljudmiljö med låga bullernivåer. Tekniska 
installationer är placerade avskilt i ett och samma 
utrymme, tillgängligt för vuxna men svåråtkomligt för 
barn. Genom generösa fönsterpartier blir bostäderna 
ljusa och upplevs rymliga. Låga fönster är försedda 
med säkerhetsglas och fönster på övre plan tillåter 
utrymning vid händelse av brand.

Kloka material
Vi använder beprövade material i våra hus. 
Radhusstommen är byggd i trä och vi väljer i första 
hand även trä till fasaden. Trä är det byggmaterial 
som bidrar minst till utsläpp av koldioxid. För att 
minska risken för allergi undviker vi pvc-material i 
ytskikt och vi väljer fruktträd och giftfria buskar till 
trädgårdarna.

Social hållbarhet
Framförallt är våra radhus i bostadsrättsform en 
perfekt boendeform för förstagångsköparna. 
Både den första insatsen och i förlängningen 
boendeekonomin tillåter fler att ta steget in på 
bostadsmarknaden. Ofta medför våra bostadsprojekt 
att en ny målgrupp introduceras för området 
och vi tror att det är en god idé att arbeta med 
bebyggelsestrukturer och komplettering av 
bostadsutbudet. Det i sin tur skapar flyttkedjor och 
möjlighet för människor att bo kvar i sin stadsdel även 
om förutsättningar och familjeförhållanden ändras.

Förutsättningar för ett hållbart liv

Genom god kvalité i våra materialval bygger vi bostäder som 
håller i längden. Vi undviker PVC-material i ytskikt och väljer i 
första hand trä i stommen och som fasadmaterial.

Möjligheter till lokal odling skapar rumsliga sammanhang och 
ökar den biologiska mångfalden i utemiljön.

Ett effektivt klimatskal är grunden för en låg energiförbrukning. 
Genom att bygga välisolerat och tätt samt använda fönster 
och dörrar med låga U-värden kan vi erbjuda bostäder med 
liten klimatpåverkan.

Genom ordentliga grönytor runt varje byggnad kan vi genom 
infiltration fördröja dagvatten lokalt och minska belastningen på 
omgivande ytor och på kommunala dagvattenledningar.

Genom att arbeta med effektiva byggprocesser, god 
energiprestanda och smarta materialval kan vi sänka 
boendekostnaderna och skapa förutsättningar för ett ekonomiskt 
hållbart boende.

Vi vill att fler får chansen att ta steget in på bostadsmarknaden. 
Det främjar socialt deltagande och möjliggör områden som är väl 
integrerade i sin omgivning och som tillåter förändringar över tid. 



Brf Morgonen - Växjö  2018
24 Lägenheter i rad- Och parhus 
Status: Inflyttad

Brf Tegelbyn - Landskrona  2018
34 Lägenheter i radhus
Status: Inflyttad

Brf Bondrosen - Helsingborg  2016 
21 Lägenheter i radhus
Status:  Inflyttad

Referenser i urval

Brf Granåsen - Kungälv  2020
94 lägenheter i radhus och flerbostadhus
Status: Under projektering

Brf Zickzack - Vikingstad  2020
27 lägenheter i radhus
Status: Under projektering

Brf Sågcrona - Höganäs 2018
28 Lägenheter i rad- Och parhus
Status: Inflyttad

Brf Vikaholms by - Växjö  2020
55 lägenheter i radhus och flerbostadshus
Status: Under projektering

Brf Strandheden - Skummeslövstrand  2017
27 Lägenheter i radhus
Status: Inflyttad

Brf Julivallen - Höganäs  2019
29 Lägenheter i radhus 
Status: Inflyttad

Brf Vikhems By - Staffanstorp  2019
31 Lägenheter i radhus
Status: Under produktion



Mariastaden Projekt AB
559012-5299

Stora Åvägen 21 436 34 Askim
www.mariastadenprojekt.se

Kontaktperson:
Johan Sjöstedt

johan@mariastadenprojekt.se
0731 005 336



FÖRSLÖVS ÄNGAR
PM Projektbidrag





20

Antagandehandling 2018-09-06
                       Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1

Bebyggelse
Användning 
Området planläggs för blandad bostadsbebyggelse. I den norra delen av planområdet möjliggörs för 
en- och tvåbostadshus som kan uppföras både friliggande och sammanbyggda men där volymerna 
ska anpassas till befintlig bebyggelse i norr. I den västra delen av planområdet tillåts inte friliggande 
en- och tvåbostadshus men är flexibel i övrigt. Beroende på efterfrågan kan området därmed möjlig-
göra både för flerbostadshus och sammanbyggda en- och tvåbostadshus. I väster ligger även Ängs-
byns förskola, detaljplanen möjliggör för en utbyggnad av förskolan som även kan kompletteras med 
bostäder i de övre våningsplanen. Inom planområdet finns även Linbastuan placerad, denna kom-
mer skyddas i planen med en Q-bestämmelse. 

Placering 
Planområdet är kuperat vilket i hög grad har styrt kvarterens utformning. Tillgängligheten är möjlig 
att lösa med nuvarande förhållanden men det kan behövas markutjämningar i de brantaste delarna.  
För att få ett proportionellt gaturum ska byggnader placeras längs med förgårdsmarken där så är 
möjligt. Detta innebär att placeringar längs med förgårdsmarken är huvudregeln men för de tomter 
som ligger i hörnen och saknar naturlig koppling till gatan tillåts andra husplaceringar, exempelvis 
anpassning till de närmaste husens placeringar. Förgårdsmarken är 5 meter från gatan inom den 
norra delen av planområdet. Komplementbyggnader såsom garage och carportar ska placeras minst 
6 meter från gatan för att möjliggöra biluppställning framför husen. I den västra  delen av planom-
rådet tillåts friare placeringar inom fastigheterna då området troligtvis kommer bebyggas med fler-
bostadshus. Planen specificerar inte exakt var parkeringar ska anordnas så länge parkeringsbehovet 
uppfylls. Nedan visas en illustration med exempel på hur planförslaget kan utformas. Bl.a. syns en- 
och tvåbostadshusen placerade längs med förgårdsmarken och möjliga parkeringar om området i 
väster utformas med flerbostadshus. 

Illustration av planförslaget

TECKENFÖRKLARING

Introduktion

Just där Vantingevägen kommer in i Förslöv från sydost och gör en vacker 

bågform för att räta ut sig mot norr möter den vårt anvisade område. 

Vi har med vår lösning valt att fokusera på beskrivningen av Förslöv som en 

”liten tätort med bykänsla” och har arbetat med den bykänslan även inom 

vårt område. Här kan man bli vän med sina grannar, underlätta vardagen för 

varandra, låta barnen springa mellan husen och över gårdar och låta 

generationer mötas och lära känna varandra. Bebyggelsen kopplar också till 

övriga samhället och hjälper till att länka ihop delarna. 

Område 2

Bakgrund

 
De två delarna av vårt förslag har ett funktionellt och visuellt samspel och 
samhörighet. Den stramare placeringen av flerbostadshusen möter det lite myllrigare 
radhusområdet. Bonums hus formar en fin och proportionerlig gård kring gemensam-
hetshuset och öppnar sig mot stråket och entréerna till radhusen längs stråket.
På denna plats kan man vistas och mötas. 

Inne i lägenheterna är det också de genomtänka detaljerna som gör helheten:  
Generös takhöjd, utrymmen och inredning förberedda för nedsatt fysisk förmåga, tröskel-
fritt golv, köksinredning med helutdrags lådor, arbetsytor med belysning och timmer, halk-
säkert golv i badrummet, förhöjd wc stol m.m. är några exempel. Gemensamhetslokalen 
på gården med övernattningslägenhet är ett annat exempel på omtänksam arkitektur.   
På andra sidan stråket har vi låtit radhusen klättra i sluttningen och omsluta ett grönt 
rum som inrymmer plats för lek, umgänge, kontemplation, fritid, sport och för möten. 

Bonumhusens höga arkitektoniska kvalité utmärker sig med omsorgsfullt valda fasad-
material och med fönster eller fönsterdörr som ger goda utblickar för både stående och 
sittande person. Radhusen med sina varierande fasadmaterial och blandade takformer 
kommer upplevas spännande och intressanta. Privata platser finns för alla hus och den 
sociala sidan vänder de mot den gemensamma gården. Husen är flexibla och välplanerade 
– upp till 3-4 sovrum på ovanvåningen och en stor social yta på nedanvåningen, en yta 
som när man blickar ut mot landskapet och den gemensamma platsen kommer upplevas 
så mycket större.   
 
Vi ser att vårt bidrag kommer ge plats för många nya förslövsbor och binda ihop 
delen med Förslövs by så att en fin och hållbar helhet skapas!

Illustrationsplan, från Planbeskrivning, Båstad Kommun. 2018. 

Ett bidrag för framtiden
Bidraget jobbar aktivt med att möta fram-

tidens kommande behov på flera olika sätt 

inom området.  Bland annat finns ladd-

stolpar för elbil på parkeringsplatserna, 

möjlighet för bilpool samt goda cykel-

möjligheter inom och runt området. 

Solceller finns även på Bonums 

flerbostadshus.

Anpassning efter 
landskapet
Vi låter låga hus klättra från söder 
till norr och höjer husens höjd när vi 
närmar oss tomtens nordöstra hörn. 
För att klara detaljplanens maxnivåer 
i taknock låter vi husens taklandskap 
anpassa sig och variera efter de grund-

nivåer som finns. 

Område 1
Vi har valt att arbeta med område 1 eftersom 
den kuperade terrängen, utsikten mot öster 
och det centrumnära läget kändes så bra 
lämpat för den blandade bebyggelsen vi såg 
i våra visioner om Förlövs ängar:  Här kan vi 
låta husen följa och anpassa sig efter de nivåer 
och höjdskillnader som är så utmärkande för 

ett böljande, kuperat landskap. 



Skissprocess



Diagram

Grönområden
Innergården, det gröna hjärtat, med fokus på riklig grönska och naturlig vegetation En tyst gårdszon, skyddad från gatans buller skapar trygga och fridfulla innergårdar 

Stråket kopplar samman och aktiverar området Mindre stigar och gångvägar kopplar samman med existerande gång- och cykelväg Parkering placerad i periferin för att skapa en lugn och trygg gårdsmiljö mellan husen

Från Langetoftsvägen nås de mindre gatorna i området

Aktivitet

Tysta zoner

Rörelse

Access 

Parkering 



Områdesplan
Skala 1:1000
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Bil & cykel 
Från Langetoftsvägen leder en ny bilväg och en gågata (Stråket) 
in i området. På områdets västra sida finns ett befintligt cykel-
stråk som leder längs med  Vantingevägen och även kopplar 
samman området med omgivande cykelstråk. Radhusen har sin 
egen privata parkeringsplats för både bil och cykel och radhusen 
längst västerut har sina parkeringsplatser på den nya bilvägen 
och invid Stråket. 

För seniorboendet angränsar två större parkeringsytor i norr 
med direkt koppling till Langetoftsvägen samt Vantingevägen. 
Här finns laddstolpar för elbilar utplacerade. För cyklarna finns 
öppna cykelställ vid entréerna samt tre större gemensamma 
cykelparkeringar omgärdade av klätterväxtbeklädda pergolor 
försedda med laddstolpar för elcyklar.

Antal parkerings- 
platser: 73 st  
 
Antal cykelplatser:  
198 st

Belysning 
Belysningen i området är utformad efter 
funktion och mervärde. Upplysta parkerins-
platser, cykelpergolor och entréer samspelar 
med upplevelsebelysning på innergårdar, 
stråk och torgmiljöer. Belysningen skapar 
trygghet och trivsel och välkomnar boende 
och besökare till området där den möjliggör 
för utevistelse dygnets alla timmar, året runt.



Situationsplan
Skala 1:500
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VANTINGEVÄGEN

Gården & gatan 
Landskapet ger utrymme för privata 
områden direkt inpå byggnadskroppen 
liksom två större semiprivata gårdar för 
de boende i området. Inne på gårdarna 
snirklar sig gångar likt stigar i naturen, i 
samklang med en variationsrik vegetation 
och direkt koppling till det öppna dag-
vattensystemet.  

Gångarna leder ut mot ett offentligt gatustråk 
som kopplar samman de två delområdena 
med olika bebyggelsestruktur. För att aktivera 
stråket, gynna den biologiska mångfalden och 
sänka hastigheten för bilarna finns upphöjda 
planteringsbäddar med inkorporerade sitt-
platser. Stråket öppnar i väst upp sig mot 
Vantingevägen och därmed kopplar till staden. 
Här möts de boende och besökare av en 
välkomnande torgmiljö med sittytor, 
vegetation och platsens signum vatten.  



Landskap

Ett grönt stråk som löper genom området

Ett blått stråk - bildas vid 100 års regn 

Grönska

Dagvattenhantering

Vattnet, regnet & skyfallet 

Dagvattenhanteringen har ett tydligt fokus i gestaltningen av området.
Ett ondulerande öppet vattendrag ringlar igenom området för att mynna ut i skyfalls-
dammen direkt österut.  Ett vattendrag som fångar upp, infiltrerar, fördröjer och 
kontrollerat leder vidare dagvatten och skyfall.

Vattendraget varierar i karaktär från den smala bäcken till större fördröjningsdam-
mar. Det visar sig mer eller mindre vattenfyllt beroende på vattenmängd. Raingarden-
stråket består av en planteringsbädd uppbyggd med hög infiltrationsförmåga och en 
vegetation som tål att stå i större vattenmängder liksom klarar av torka. Det ger ett 
vattendrag med en karaktär av naturliga vattenmiljöer oavsett väderlek.

Rogivande utemiljö
Det kuperade landskapet 
sammanlänkar bebyggelsen och 
skapar levande och rogivande rum 
för utevistelse året runt. En mosaik 
av vatten, vegetation och gröna ytor 
skapar en variationsrikedom av 
mötesplatser, biologisk mångfald och 

hållbarhet. 

Ekosystemtjänster
Vi strävar tillsammans för ett eko-

logiskt hållbart samhälle. I området 

finns därför gröna tak, öppna dag-

vattenlösningar, odlingsplatser, 

trädgårdslund och stora gröna gårdar 

vilka bidrar till riklig biologisk 

mångfald. 

Referenser



Radhusområdet

Utsnitt gård radhus, Skala 1:250

Referenser

Mångfunktionella platser för möten och lek  

Vattendraget skapar spännande förutsättningar för umgängesytor i 
samklang med lek och rörelse. Detaljer i trä är ett återkommande 
element som även kopplar till fasaderna i området. 

Vid radhusen har alla sin egen privata uteplats vilken definieras av ett 
trädäck. Häckar skärmar av de privata uteplatserna samtidigt som de 
leder ut i den semiprivata gårdsmiljön med dess mötesplatser. 

Umgängesytorna samverkar på olika sätt med vattenstråket. En “sand-
strand” med solstolar för soldyrkare liksom för lekande småbarn. 
“Stranden” omgärdas av en labyrint av vass samt hoppstenar där barnen 
bjuds in till fantasi och lek. En träddunge med plats för hängmattor ger 
en lugn plats för avkoppling, medan den vid andra tider erbjuder en 
lekfull miljö för barnen. Grillplatser och upphöjda odlingar skapar grann-
gemenskap och engagemang om platsen.

Äng

Äng

Äng

Träddunge

DammHoppstenar

“Strand”

Vasslabyrint

Grillplats

Odling

Privat uteplats

Entré

Parkering

Förråd

Cykelställ

Klätterväxt

Barnperspektiv
I området finns multifunktionella 

utemiljöer som verkar för både barn 

och vuxen. Lekfullt med naturliga 

element som smälter in i sin om-

givning skapar platserna möjlighet för 

barn i alla åldrar att leka. 



OdlingCykelpergola

Cykelpergola

Solbrygga

Damm

Tvättstuga

Övernattningslägenhet 
+ Gemensam lokal

Krydd trädgård

Grillplats

Boulebana

Trädgårdslund

STRÅKET

Entrétorg

Äng

Cykelställ

Entré

Entré

Entré

Entré

Utsnitt gård flerbostadshus, Skala 1:250

Flerbostadshusområdet

55+ / Seniorboendet
På gården för 55+ skapas utrymme för alla sinnen, där doft och smak premieras i 
form av en grillplats omgärdad av en kryddträdgård, bärbuskar och fruktträd. Upp-
höjda odlingsbäddar ger utrymme för ytterligare smaker och gemenskap. 

En gemensamhetslokal som kan användas som övernattningslägenhet i anslutning till 
tvättstuga är placerad på gårdens mitt. Invid denna breder en större träterrass ut sig 
med solstolar. Härifrån finns siktlinjer genom vassen till det offentliga stråket.  

Gården kopplar ut mot den planerade större parken i öst och Langetoftsvägen. 
Vegetationen, raingardenstråket och gångvägarna leder ut till en grön torgmiljö med 
sittplatser och boulebana.

Övernattnings-
lägenhet
En övernattningslägenhet gör det 

möjligt för både släktingar och 

vänner att övernatta och 

underlättar besök för de boende 

i området.  

Mötesplatser
Inom området finns olika  

mötesplatser. Bl.a. gemensamhetslokal, 

trädgårdslund, odling, platser för fika/

grill, gemensam tvättstuga, boulebana, 

torgyta med vattenlek samt 

cykelpergolor. 

Referenser

Tillgänglighet
Bearbetade och välplanerade 

övergångar och höjdskillnader 

underlättar rörelse inom 

området och tar därmed stor 

hänsyn till allas olika 

förutsättningar.



Fasader - Längsektion
Skala 1:500

PARKERING

44 m

59 m

46 m 47 m
49 m 50 m

58 m

51 m

56 m

“STRÅKET”

DAGVATTEN

SOLCELLER

GRÖNA TAK

FÖRRÅD + PARKERING

FÖRRÅD + PARKERING

DAGVATTEN

Anpassning till landskapet
Vi låter låga hus klättra från söder till 
norr och höjer husens höjd när vi närmar 
oss tomtens nordöstra hörn. För att klara 
detaljplanens maxnivåer i taknock låter 
vi husens taklandskap anpassa sig och 
variera efter de grundnivåer som finns. 

Flerbostadshusen 
Bonumhusens höga arkitektoniska 
kvalité utmärker sig med omsorgs-
fullt valda fasadmaterial och med 
fönster eller fönsterdörr som ger 
goda utblickar för både stående 
och sittande person.

Energiförsörjning
Bonums projekt förses med 

solceller på taken. Husen är 

tätt grupperade för att 

minimera mängden 

ytterväggar. 



Gård radhusområde



Fasader
Skala 1:200

PARKERING

SOLCELLER

Utsnitt Situationsplan

44 m

59 m

46 m

“STRÅKET”

DAGVATTEN

Arkitektur
Bonum: En nordisk robusthet i ut-

formning och materialval kännetecknas 

av vackra proportioner, fint placerade 

fönster, utformade balkongräcken och 

beständiga material. Fasader där 

bottenvåningar är i trä bidrar till trivsel 

och ett varmt välkomnande. 



Fasader
Skala 1:200

DAGVATTEN

GRÖNA TAK

49 m
50 m

58 m

51 m

56 m

47 m

Utsnitt Situationsplan

Arkitektur
Veidekke: En enkel palett med jordnära 

färger med en variation från omålad 

träpanel via dovgrå puts till mer mörkgrå 

puts och mörklaserat trä ger radhusen dess 

varierade men ändå sammanhållna karaktär. 

Husen är tidlösa i sin utformning och ytterst 

väldisponerade och praktiska för framförallt 

barnfamiljer men även andra konstellationer. 



Referenser



Stråket



Vårt koncept bygger på att skapa stora,trygga och fina rum i 

projektens inre och låta bebyggelsen omringa dessa. 

 

Varesig det är Bonums högre hus eller Veidekkes lägre radhus så 

skapas en säker grön zon, ett ”projekts hjärta” i vardera del. 
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[FÖRSLÖVS ÄNGAR]

VI BYGGER NÄRPRODUCERADE HEM
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[VÅR VISION] Den ökande 

urbaniseringen gör det viktigare 

än någonsin att utveckla icke-

storstadsområden för att skapa ett 

attraktivt alternativ för människor som 

inte vill bo i storstäder. 

Vi på Saltkällan Exploatering AB jobbar 

för att identifiera intressanta områden 

där vi kan vara med och skapa nya hem 

och samlingspunkter för framtiden.

Med över 100-års samlad erfarenhet 

inom bygg och exploatering består 

Saltkällan av ett ytterst kompetent team. 

Vi har genom vår erfarenhet lärt oss 

vad som krävs för att vara en långsiktigt 

framgångsrik exploatör.

Vi utgår alltid från kundernas behov i 

våra projekt och vi skapar mer än bara 

bostäder – vi skapar hem.

Vi bygger prisvärda och närproducerade hem utan att göra 
avkall på kvalitet.
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[SOCIALT OCH HÅLLBART] För att 

ytterligare öka attraktionskraften och skapa rum 

för gemenskap och socialisering kommer vi att 

anlägga sociala ytor i kombination med ett orangeri, 

gårdstrukturer samt odlingslotter. Vi kommer även skapa 

mindre kvartersodlingar där de boende kan odla egna 

grönsaker och andra grödor.

Vi har jobbat för att skapa moderna bostäder med mycket 

låg energiförbrukning vilka klarar kommande 2020 års 

krav. Det är viktigt för oss att de bostäder vi levererar är 

långsiktigt hållbara och håller en hög standard både ur 

miljö- och boendeperspektiv.  

Vi kommer att tillhandahålla enkla system, med rimlig 

avskrivningstid, som är enkla att mäta och stimulerar 

resurssnålt boende. Några exempel är solpaneler på tak 

för att öka användningen av förnyelsebar energi samt 

hushållsodlingar i växthus eller på friland.

Vi kommer även att ha en väl tiltagen miljöstation i ett 

hus där de flesta sorters avfall kan sorteras effektivt.

Ett miljöintresse bland de boende kan socialt ersätta den 

gamla ”Tvättstugan”. Förslövs Ängar är socialt, grönt och 

en plats att kalla hem! 

Förslövs Ängar - Social hållbarhet

Vi vill att ett hem på Förslövs Ängar ska vara än det som finns inom 
husets väggar. Det är området du bor i och de sociala möten det 
skapar. När vi ritade projektet så fokuserade vi lika mycket på miljön 
och omgivningarna som på själva husen
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Uppdrag nr
FHK 20191001
Förslöv

19-33

OMRÅDE 1

[GRÖNT OCH NÄRA] För område 1 har vi valt 

att rita tvåplanshus med sadeltak i raka längor. Den norra 

gruppen har skruvhiss som även betjänar vindsplanet med 

lägenhetsförråd och två möjliga gavellägenheter. Husen 

har genomgående lider med två lägenhetsentréer i varje 

plan. Det ger en vacker och luftig entré med genomsikt och 

möjlighet att gå igenom. 

Alla lägenheter har altandörrar mot två väderstreck, 

antingen två uteplatser eller stor balkong och fransk 

balkong. Ytan utanför marklägenheterna med 2-3 meters 

bredd utmed fasaden upplåts/disponeras av respektive 

lägenhet.  Vardagsrum och kök har en härlig öppen 

planlösning med en rumshöjd på ca 2,7m vilket skapar en 

fantastisk volym med ljus från motstående fasader med 

stora glaspartier. 

Husen har sadeltak med cirka 30 graders vinkel. Vilket är  

något mer traditionellt men kan motiveras av bra yta för 

solpaneler, utrymme för lägenhetsförråd samt möjligheter 

till mindre gavellägenheter. Skruvhissen är med från 

början.

Vårt förslag för Område 1

Våra hus möjliggör ett socialt och bekvämt liv. Generösa takhöjder, 
stora balkonger eller uteplatser samt en egen entré ger en 
radhusliknande känsla

[INFORMATION OM PROJEKTET]

• Upplåtelseform: Bostadsrätter

• Antal Lägenheter: 36

• Total BTA Bostäder: 3152 m2  
- BTA Komplementbyggnader: 183 m2 

STORLEK (m2) RUM ANTAL

40 1.5 RoK 4

55 2 RoK 8

70 2.5 RoK 18

87 3 RoK 6
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Vårt förslag för Område 1 - Norra

Det norra området består av ett antal moderna och tidlösa hus som skapar 
möjligheter för ett bekvämt och socialt liv. Med solpaneler på sydliga 
väderstreck och en effektiv byggprocess blir de miljövänliga både i produktion 
och drift. Det går även att bygga gästlägenhet(er) på vindsvåningen där 
utformning och antal då beslutas av bostadsrättsföreningen.
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Exempel med större lägenhet

Solpaneler på tak mot 
sydliga väderstreck.
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Vårt förslag för Område 1 - Södra

Vi har valt att lägga våra ”Strömmenlängor” på det södra området.  De 
något mindre lägenhetsstorlekarna kan tilltala förstagångsköpare och 
ensamstående. Husen har pulpettak och lägenheter med generösa takhöjder 
samt balkong eller uteplats.  
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OMRÅDE 1

SITUATIONSPLAN

Bostäder: 1633 m2

Komplementbyggnader: 183 m2

Bostäder: 4132 m2
Komplementbyggnader: 183 m2

2382 m2

YTOR

LGH RoK Antal
40 m2

55 m2

70 m2

87 m2

1,5 RoK

2,5 RoK

3 RoK

4 RoK

4

8

18

6

Totalt 36 bostäder.
Övernattningsrum finns i den norra 
delen av området i gavelläge på 
vindsplanen.

PARKERING
- 36 P i direkt anslutning till den lokala 
vägen.
- 3 HKP närmare bostäderna.

LANDSKAPET
Parkeringarna vid vägen är asfalterade. 
HKP på gårdsmark samt gångarna på 
området är belagda med ljust grus. De 
boende har både privata gröna ytor 
samt många gemensamma med 
många funktioner såsom ytegym, 
odlingslotter, orangeri mm.

Åbr
inke

nlän
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[NORRA GRUPPEN] Ett koncept 

med arbetsnamnet Blandat Bekvämt Boende. 

Vi förväntar oss en större andel seniorer i 

dessa lägenheter. Det går även att bygga små 

gavellägenheter på plan 3 vilket möjliggör t.ex. ett 

boende för förstagångsköpare eller unga par. En 

skruvhiss i varje lider betjänar plan 1-3 vilket gör att 

vi klarar förrådsbehoven på vinden.

Lägenheterna har altan eller balkong runt 

lägenhetens fasader. Mycket glas i fasad och god 

rumshöjd kompenserar ljuset som skärmas av från 

balkonger/tak.

[SÖDRA GRUPPEN] Har mindre 

lägenheter som kan attrahera yngre par och 

singlar vilket ger området en bra åldersmix. 

Utgångspunkten är utevistelse kring en vacker 

minipark i områdets mitt med sittbänkar, utegrill, 

lekplats och odlingslotter. Odlingslotterna vitaliserar 

och ger kontaktmöjligheter samtidigt som ytan är 

överblickbar från alla lägenheter i området.

[OMRÅDET] I området finns ett orangeri 

med pentry, en verkstad för cyklar och hobby, 

omklädningsrum med wc/dusch samt litet 

fastighetsförråd. Ett utegym i den södra delen gör 

att du kan träna lite avskilt. 

Vi tycker det är viktigt att bevara befintlig natur och 

vegetation i den utsträckning det är möjligt för att 

göra minimal åverkan på naturen. Vi kommer även 

att plantera träd, buskar och växter för att göra 

området attraktivt och inbjudande.

Exteriören kan i hög grad anpassas till ort och 

lokal byggnadstradition genom val av fönster, 

fönstersättning, fasad- och takmaterial och kulör. 

Husen kan också anpassas sett till placering och 

inbördes förhållande, komplementbyggnader mm.

[NORRA]

[SÖDRA]
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OMRÅDE 1

SITUATIONSPLAN

Bostäder: 1633 m2

Komplementbyggnader: 183 m2

Bostäder: 4132 m2
Komplementbyggnader: 183 m2

2382 m2

YTOR

LGH RoK Antal
40 m2

55 m2

70 m2

87 m2

1,5 RoK

2,5 RoK

3 RoK

4 RoK

4

8

18

6

Totalt 36 bostäder.
Övernattningsrum finns i den norra 
delen av området i gavelläge på 
vindsplanen.

PARKERING
- 36 P i direkt anslutning till den lokala 
vägen.
- 3 HKP närmare bostäderna.

LANDSKAPET
Parkeringarna vid vägen är asfalterade. 
HKP på gårdsmark samt gångarna på 
området är belagda med ljust grus. De 
boende har både privata gröna ytor 
samt många gemensamma med 
många funktioner såsom ytegym, 
odlingslotter, orangeri mm.

[ARKITEKTENS KOMMENTARER]

Situationsplan område 1
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[PRODUKTION] Projekttiden är helt beroende på 

marknaden och försäljningsläget då vår affärsmodell och 

bankkrav kräver ett visst antal bokningar innan vi kan 

byggstarta. Normalt ligger bokningsgraden på ungefär 80 % 

innan bankerna beviljar ett byggkreditiv.  Vi tycker det är viktigt 

att inte bygga på spekulation utan att det måste finnas ett 

tillräckligt stort underlag och intresse i området där vi bygger.

Vår normala byggtid ligger ca 12 månader beroende på 

projektets storlek.  Tidplanen nedan är baserad på att vi uppnår 

ett tillräckligt bokningsläge under tidig höst 2020 så att vi 

kan byggstarta strax därefter och färdigställa projektet under 

sensommar/höst 2021*.

*Med reservation för förändringar i områdets utformning eller andra yttre 

faktorer som vi inte kan påverka.

Preliminär tidplan

Genom effektivisering och modulära byggkoncept kan vi korta ner 
produktionstiden och på så sätt sänka våra kostnader. Detta innebär att vi 
kan erbjuda bättre och mer konkurrenskraftiga priser till våra kunder

KOMMENTARER 

Aktivitet 2019 2020 2021 

1 Förberedande arbete och planering

2 Försäljning

3 Förhandsavtal Brf

4 Sanering, förberedande arbeten

5 Grundläggning

6 Byggproduktion

7 Upplåtelseavtal Brf

8 Färdigställande/tillträde

-  Tidplanen är baserad på att underlaget i marknaden finns och att vi uppnått ett bokningsläge som tillåter byggstart med hänsyn 
till bankkreditiv m.m.

-  Vi räknar med ca 12 månaders projekttid med en preliminär start hösten 2020 och ett färdigställande tidig höst 2021
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Våra bostäder

[FLERFAMILJSHUS] Vi har utvecklat två typer av 

flerfamiljshus som vi använder oss av i våra projekt. En s.k. 

”Åbrinkenlänga” med sadeltak och en ”Strömmenlänga” som 

är lite lägre och har ett pulpettak. Våra längor är egenritade 

och konstruerade för flexibilitet och bekvämlighet. 

Vi kan enkelt anpassa antal och storlek på lägenheterna 

efter vad marknaden vill ha, och tack vare vår flexibla 

lösning går detta att göra sent i projekteringen. Alla 

lägenheter kommer med stor uteplats på bottenvåningen 

och balkong på andra våningen. 

Bostäderna har generös takhöjd med stora volymer 

invändigt vilket skapar en härlig rymd.

[ENPLANSVILLOR] Våra villor är prisvärda 

enplansvillor på ca 100 m2 med egen uteplats. Designen 

ger oss en kostnadseffektiv produktion och därmed kan vi 

erbjuda ett konkurrenskraftigt pris ut mot våra kunder.

[KEDJEHUS] Våra kedjehus är på ca 130 m2 och i två 

våningar. Husen har generösa takhöjder med över 5 meter 

till taknock i vardagsrummet samt en generös uteplats med 

ett skjutdörrsparti i glas.

[PRISER] Vi har jobbat hårt för att hitta en prisnivå 

som speglar betalningsförmågan i mindre orter runtom 

i Sverige. Som exempel kostar en 3 RoK i Arboga ca 1.4 

MSEK med en avgift på lite drygt 4500kr. Vår ambition 

är att kontinuerligt utveckla byggteknik, prefabricering, 

minskad miljöpåverkan samt att kunna erbjuda 

marknadens bästa balans mellan pris och kvalitet.

Vårt koncept bygger på att ta fram ett antal anpassningsbara 
standarder som vi enkelt kan justera beroende på marknadens 
behov. Genom en hög prefabriceringsgrad och återupprepning 
kan vi sänka vår utvecklings- och projekteringskostnad 
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[STRÖMMENLÄNGOR]

[ÅBRINKENLÄNGOR]

[ÅBRINKENLÄNGOR]

[ENPLANS]

Illustration av vårt kommande projekt i Mönsterås 
som visar några av våra olika hustyper
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BRF Åbrinken och Brf Strömmen 1

[REFERENSPROJEKT] Vårt projekt Strömmen 1 

i Arboga är den sista delen i vårt nybyggnadsområde invid 

Arbogaån. Efter att vi tidigare färdigställt 24 bostadsrätter 

och 7 kedjehus så är det nu dags att byggstarta den första 

etappen med 12 av totalt 24 bostadsrätter bestående av 55-

67 m2 stora lägenheter. 

 

När vi började med vårt första projekt Brf Åbrinken 1 hade 

det inte byggts någon nyproduktion i Arboga på mer än 10 

år, vårt projekt var startskottet och nu ser vi hur flertalet 

projekt från andra aktörer startar och att flyttkedjor satts 

igång. Flertalet av de som köpt en bostad av oss är äldre 

människor som sålt sin villa och vill ha något mer lättskött. 

Vi bedömer marknaden som fortsatt positiv och ser ett 

ökande behov av bostäder de kommande åren, främst 

beroende på demografi, ökande priser i regionen samt behov 

av bostäder relaterat till en expansiv arbetsmarknad i orten. 

När vi är färdiga med sista etappen kommer vi att ha byggt 

nästan 50 lägenheter och skapat en ny stadsdel i Arboga!

Alla bilder i detta dokument är tagna i Arboga.

Genom bra markpriser kombinerat med en kommun som tror på konceptet 

samt en satsning på bra infrastruktur har vi lyckats bygga ett helt nytt område 

i Arboga. Området har gårdskänsla och många rum för sociala möten vilket 

skapar en levande miljö

Referensprojekt
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Kommande projekt

[KUNGSÖR]  
I Kungsör har Saltkällan Exploatering AB fått en kommunal 

direktanvisning för att bygga ett 40-tal bostadsrätter i ett 

centrumnära läge. Planerad säljstart är under hösten 2019 

med byggstart våren 2020.

[MÖNSTERÅS]  
I Mönsterås kommun har Saltkällan fått en kommunal 

direktanvisning samt en privat markoption på att bygga 

ett 60-tal bostäder i varierande utförande. Säljstart under 

hösten 2019 med förväntat byggstart Q1 2020.

 

[PROSPEKT]  
Saltkällan arbetar i dagsläget med flera prospekt 
för kommande projekt och vårt mål är att ha en 
projektportfölj på 2-3 projekt per år runt om i Sverige.
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[ADRESS] 
Saltkällan Exploatering AB

Alfagatan 20 431 49 Mölndal

[ORG NR] 

559046-6768
 

[KONTAKT] 

VD Ulf Spennare
ulf.spennare@jhbpl.se

073-523 06 85
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projektet
Vi vill skapa ett område med lokal karaktär och en grön boendemiljö med 
tydlig identitet. Med husens entrésidor vända mot varandra skapar vi tre 
stycken gröna gårdar där det finns plats för lek och gemenskap. Det blir en 
trygghet för de boende. En möjlighet att skapa kontakt med sina grannar.
De yttre byggnadstilläggen skapar väderskyddade entréer och utgör 
en välgörande gränszon mellan ute och inne. Människor som rör sig i 
utvändiga trappor och på entrébalkongerna bidrar till livet i gårdsrummet. 

Mellan gårdarna och husen är marken vildare och naturlig med 
ängskaraktär. Inslag av träd, gemensamma odlingslotter, växthus, stora 
grönytor och noga genomtänkt markbelysning skapar en fin övergång. 
För att bättre skapa gemenskap hos de boende har vi gemensamma 
lekplatser på gårdarna där föräldrarna också har uppsikt över barnens 
lek. För de som växt från lekplatsen tänker vi oss förutom odlingslotterna 
även aktivitetsbaserade funktioner som boulebana, utegym, bollplaner mm. 
Någonting för alla åldrar! 

I ett av husen på bottenvåningen inreder vi en övernattningslägenhet för 
långväga gäster som de boende enkelt kan hyra.

Gårdar och mark är tänkt som bilfria områden. Givetvis är marken körbar 
så vi uppfyller en god tillgänglighet ända fram till entréer för boende, 
färdtjänst, räddningstjänst mm.
Byggnaderna ligger parallellt längs höjdkurvorna för att naturligt följa 
landskapet. Vi skapar utblickar längs husen och gårdarna mot fälten och 
skogspartiet i öster.

Byggnadernas volymer är enkla och knyter an till klassiska hus och lador.
Materialen är rena och tidlösa; puts, trä och plåt. För att karakterisera de 
tre olika gårdarna får de varierande färg på panel och tak. 
Tillsammans skapar det en bra anpassning till landskapet i Förslöv.
Med den erfarenhet och noggranna projektering samt den effektiva 
byggprocessen vi har hos Byggnads AB Gösta Bengtsson skapar vi 
högkvalitativa bostäder med låg boendekostnad. Då vi också sköter 
förvaltningen ligger det i vårt intresse att bygga långsiktigt med känsla och 
kvalitet. 

Vi använder oss av ett byggsystem med mycket god isoleringsförmåga, även 
uppvärmningssystemen sörjer för en låg energiförbrukning i området.
Vid områdets början, längs Vantingevägen planteras en trädrad där träden 
belyses underifrån vilket ger ett varmt välkomnande till området och Förslöv. 
Gårdar och omgivande mark består mestadels av genomsläppliga 
beläggningar som stenmjöl, armerat gräs, singel mm. Dagvattenhanteringen 
tas delvis hand om via öppna fördröjningsmagasin/dammar mellan husen. 
Andelen genomsläppliga ytor är ca 80%.

Ett bra och fungerande område med höga boendekvaliteter! 
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situationsplan

N

Skala 1:1000 (A3)

P1  Parkering, 22 platser 
P2  Parkering, 22 platser 
P3  Parkering, 20 platser 
P4   Parkering, 31 platser

Cpl  Cykelplatser
Frd  Förråd

I, II, III Antal våningar 

A1  Hus, 5 lägenheter
A2  Hus, 10 lägenheter

B1  Hus, 10 lägenheter
B2  Hus, 10 lägenheter
B3  Hus, 15 lägenheter

C1  Hus, 15 lägenheter
C2  Hus, 15 lägenheter
C3  Hus, 15 lägenheter

GRILL  Gemensam uteplats med   
  grill, bord och bänkar.

DAGV. Öppen dagvattenhantering
BOLLPL. Bollplan för olika bollsporter.
ODLING Odlingslotter, gemensamma.
UTEGYM Plats för utomhusgym.
LEK  Lekplats
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sektion
Skala 1:500 (A3)

De lägsta byggnaderna ligger 
på högsta platsen, vilket skapar 
en jämn och lugn övergång 
mellan byggnaderna.

3 



markbeläggning
Vi ser framför oss en bra 
mix av olika genomsläppliga 
naturmaterial som 
markbeläggning i området. 
Det är stenmjöl, armerat gräs, 
ängsmark, planteringar mm.
Den öppna 
dagvattenhanteringen 
integreras i de gröna ytorna.

4



inspiration; belysning
Backbo kommer att förses med 
genomtänkt utebelysning under 
träd, i buskage och på fasader, 
främst för att öka tryggheten 
men också för att förse området 
med ett behagligt indirekt ljus. 
Längs Vantingevägen belyser vi 
träden underifrån för att skapa 
ett varmt välkomnande till 
området och till Förslöv.
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lägenhetstyper
Skala 1:100 (A3)

Lägenheterna varierar från 2-4 rok. 
Nedan exempel på planlösningar

2 rok 3 rok 4 rok

6



Fasad entrésida
Skala 1:100 (A3)

Husen får plåttak i olika färger/
nyanser beroende på vilken av 
gårdarna befinner sig på.
Även panelen som matchar 
taken görs i olika kulörer.
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Fasad ängssida
Skala 1:100 (A3)

Övriga tre sidor av fasaden 
är putsade. Fönster och 
dörrar matchar här det 
champagnefärgade taket. 
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visualisering; gårdar och entrébalkonger
Gemenskap och möten mellan husen!

9 



inspiration; mötesplatser
Genomtänka gårdar som 
ska vara lättillgängliga och 
användarvänliga. Lekplatser, 
odlingslotter, aktiviteter och 
mötesplatser i form av grill och 
sittplatser kommer att finnas i 
Backbo. Det ska vara lätt att 
umgås! 
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Kontaktperson:

Kristoffer Bengtsson
Entreprenadingenjör
Byggnads AB Gösta Bengtsson
Fabriksvägen 2
286 95 Eket
Tel: 0435-53 233
Mobil: 0709-31 48 38
kristoffer@gbbygg.com
www.gbbygg.com

Arkitekt:

Jens Laursen 
L-Arkitekter AB
Stora Varvsgatan 6A 
211 33 Malmö 
Tel: 070-300 34 84 
jens@larkitekter.se
www.larkitekter.se

kontakt
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anbud

Val av område:  Vi väljer att deltaga i markanvisningstävlingen med både område
    1 samt område 2. De lämnas in som separata projektbidrag och
    Sketchupmodeller.

Upplåtelseform:  Upplåtelseformen för både område 1 och 2 är hyresrätt.

BTA och antal lgh:  Område 1

    Antal bostadshus:         8
    Antal våningsplan       19
    BTA/hus/våning     320m²
    BTA Bostadshus:  6.080m²

    Antal Frd:          5
    BTA/Frd        70m²
    BTA Frd      350m²

    
       2rok 3rok 4rok Totalt

    Antal LGH  51 35 6 92

    Boarea:  51 61 82

    Summa BoA  2601 2135 492 5228m²

Tidsplan:   2019 09  Inlämning markanvisning

    2019 12  Inlämning bygglov

    2020 02  Bygglov godkänt

    2020 04  Projektering klar

    2020 05  Startbesked

    2020 06  Byggstart

    2021 08  Inflyttning första huset

    2022 02  Inflyttning samtliga hus

12



referenser

Östra Karup, Båstad

32 lägenheter i egen regi. 
Under uppförande.

Bunkeflostrand, Malmö.

61 villor och radhus.
Under uppförande.

Örkeljunga.

12 lägenheter i egen regi. 
Uppfört.
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Byggherrens namn mm:  Byggnads AB Gösta Bengtsson 
     Fabriksvägen 2
     286 95 Eket 
     
     Tel: 0435-532 33 
     Org nr: 556108-1869

     www.gbbygg.com 

Kontaktperson:   Kristoffer Bengtsson
     Entreprenadingenjör 
     Mobil: 0709-31 48 38
     kristoffer@gbbygg.com

Reg bevis:    Bilaga 1.

formella handlingar
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bilaga 1; registreringsbevis

15
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projektet

Vi har arbetat för att skapa en 
varierad och sammanhållen 

bebyggelse med en tydlig identitet 
som vävs in i landskapet.

Förslaget är parhus i 1-2 våningar 
med uteplatser och fin utsikt över 

det böljande landskapet. 
Husen snedställs gentemot gatans 

linje, detta skapar tydliga rum 
och entréer för varje hus samtidigt 

som direkt insyn till grannarna 
begränsas. Här finns gott om 

plats för parkering med bilar och 
cyklar, sittytor, brevlådor mm 

vilket aktiverar gatan och skapar 
trygghet och liv.

Parhus ger god kontakt med 
grannarna, håller energibehovet 

på en låg nivå samt ger 
lägre byggnadskostnader 
vilket resluterar i en lägre 

boendekostnad!

Markbeläggningen utgörs i 
möjligaste mån av genomsläppliga 

material. Vi använder 
gräsarmering, stenmjöl och t ex 

singel. Trädgårdarna hålls gröna 
med naturlig karaktär.

I tomtgräns där det är som lägst 
har vi ett öppet dagvattendike 

med riklig växtlighet.

Totalt blir det tre stycken parhus 
i en vånin g och tre stycken i två 
våningar, totalt tolv lägenheter. 

Alla får egen uppställningsplats för 
bil och god plats för cyklar. 
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situationsplan

N

Skala 1:500 (A3)

Planteringar och olika 
markbeläggningar ger en naturlig 
uppdelning i det halvprivata/
halvoffentliga/offentliga 
gaturummet.

A1-A3 Parhus ett plan
B1-B3 Parhus två plan

P  Parkering
Frd  Förråd
Dagv. Dagvattendike
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sektion
Skala 1:200 (A3)

Husen är placerade för att ta 
tillvara på kvaliteterna som 
terrängen bidrar med. 
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visualisering; relation till landskapet
De snedställda husen skapar 
tydliga rum och entréer. Här finns 
gott om plats för parkering med 
bilar och cyklar, sittytor, brevlådor 
mm vilket aktiverar gatan och 
skapar trygghet och liv. 
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inspiration
Vi har inspirerats av den 
klassiska ladan med sadeltak. 
Materialval och fönstersättning 
ger den en nytändning.   
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parhus A i ett plan
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Skala 1:100 (A3)

Fasad mot gata

Fasad mot trädgård
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parhus B i två plan
Skala 1:100 (A3)

Fasad mot gata

Fasad mot trädgård
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visualisering; uttryck och material
Underhållsfri fasadpanel 
behandlad med järnvitrol 
skänker karaktär som blir finare 
med åren. 

Ljusgrått minimalistiskt plåttak. 

Fönster och dörrar i olika 
utförande och storlekar.
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Kontaktperson:

Kristoffer Bengtsson
Entreprenadingenjör
Byggnads AB Gösta Bengtsson
Fabriksvägen 2
286 95 Eket
Tel: 0435-53 233
Mobil: 0709-31 48 38
kristoffer@gbbygg.com
www.gbbygg.com

Arkitekt:

Jens Laursen 
L-Arkitekter AB
Stora Varvsgatan 6A 
211 33 Malmö 
Tel: 070-300 34 84 
jens@larkitekter.se
www.larkitekter.se

Kontakt

9



anbud

Val av område:  Vi väljer att deltaga i markanvisningstävlingen med både område
    1 samt område 2. De lämnas in som separata projektbidrag och
    Sketchupmodeller.

Upplåtelseform:  Upplåtelseformen för både område 1 och 2 är hyresrätt.

BTA och antal lgh:  Område 2

    Antal bostadshus:         3+3
    Antal våningsplan         3+6
    BTA/hus/våning      153+103m²
    BTA Bostadshus:  1.077m²

    Antal Frd:           12
    BTA/Frd         4m²
    BTA Frd       48m²

    
        3rok 4rok Totalt

    Antal PARHUS  6 6 12

    Boarea:   65 86

    Summa BoA   390 516 906m²

Tidsplan:   2019 09  Inlämning markanvisning

    2019 12  Inlämning bygglov

    2020 02  Bygglov godkänt

    2020 04  Projektering klar

    2020 05  Startbesked

    2020 06  Byggstart

    2021 08  Inflyttning första huset

    2022 02  Inflyttning samtliga hus
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referenser

Östra Karup, Båstad

32 lägenheter i egen regi. 
Under uppförande.

Bunkeflostrand, Malmö.

61 villor och radhus.
Under uppförande.

Örkeljunga.

12 lägenheter i egen regi. 
Uppfört.
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Byggherrens namn mm:  Byggnads AB Gösta Bengtsson 
     Fabriksvägen 2
     286 95 Eket 
     
     Tel: 0435-532 33 
     Org nr: 556108-1869

     www.gbbygg.com 

Kontaktperson:   Kristoffer Bengtsson
     Entreprenadingenjör 
     Mobil: 0709-31 48 38
     kristoffer@gbbygg.com

Reg bevis:    Bilaga 1.

formella handlingar
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bilaga 1; registreringsbevis
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-12-02 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000865/2019 

 
 

Avfallstaxa 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Anta avfallstaxa 2020. 
2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2020-04-01. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskemålet är att den nya taxan börjar gälla den 1 
april 2020. 
 

Bakgrund 
Styrelsen i NSR har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2020. I tillhörande 
beslutsunderlag finns ett PM från NSR som tar upp förändringarna jämfört med nu gällande 
taxa. 
 
Aktuellt 
I årets taxeförslag görs endast marginella justeringar för villahushåll. Dock 
görs ett informationsarbete för att locka fler abonnenter att välja 
abonnemang med två fyrfackskärl. 
 
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för matavfallskärl 
samtidigt som priset för restavfallskärl höjs. Dessa insatser är helt i linje med de nationella 
miljömålen som säger att utsorteringen av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet 
ska behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att 
utsorteringen och insamlingen av återvinningsmaterial ska öka samtidigt 
som mängden restavfall minskar. Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller 
uppemot 50 % matavfall och återvinningsmaterial. 
 
I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art. 
 
Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom 
olika informationsåtgärder. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Taxa 2020 – Folder Båstad, NSR 
Bilaga 2. Taxa 2020 – PM Förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR 
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Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-12-19
Samtliga priser är inklusive moms.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Förord

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för långsiktig planering och 
upphandling av avfallstjänster åt Båstads kommun. NSR föreslår taxesättning 
som beslutas av kommunfullmäktige. Verksamheten finansieras helt av 
taxeintäkter från avfallskollektivet (våra kunder). Skattefinansiering förekommer 
inte. 
Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen som gäller i hela
landet. 
I kommunens renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för 
avfallshanteringen.
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Allmänna bestämmelser

Allmänt
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat med stöd av 27 
kap. 4§ miljöbalken.
Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall
som utförs genom kommunens försorg.

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

Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala 
avfallshanteringen i Båstads kommun. För kommunens avfallshantering gäller 
bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade 
med stöd av miljöbalken samt kommunens renhållningsordning som finns på 
www.nsr.se 

Ansvar för avfallsbehållare
Avfallsbehållare ägs och tillhandahålles av NSR som också står för normalt 
slitage.
Vid åverkan (ex.vis målning, håltagning eller skador efter olämpligt innehåll), 
skadegörelse, vårdslöshet eller om behållare försvinner står abonnenten för 
reparation eller ersättande.
Abonnenten ansvarar för att kärlen tvättas och hålls fräscha.

Betalningsskyldighet och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna tillräckliga 
abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR.

Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att 
avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit
placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

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

Betalning
Villahushåll faktureras kvartalsvis i början av februari, maj, augusti och november
med förfallodag i slutet av samma månad. Faktura som exempelvis skickas ut i 
februari omfattar januari, februari och mars och har förfallodag den siste februari.
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter faktureras i början av varje månad med 
förfallodag i slutet av samma månad. Fakturan omfattar faktureringsmånaden.
Slam och extratjänster faktureras efter genomförandet.
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Betalning görs till NSR via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Företag kan även 
betala via Sve-faktura.
Abonnenter som väljer e-faktura kan välja att få månadsfaktura.
Om fakturan inte betalas i tid skickas påminnelse ut 5 dagar efter förfallodagen, 
inkasso skickas 10 dagar efter påminnelsen.
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Dröjsmålsränta
Debiteras enligt §6 räntelagen (1975:635)

Moms
Alla priser i Avfallstaxan är angivna inklusive moms.

Särskilda avgifter
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa 
eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras 
avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse besluta om tillfälliga avgifter 
baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten.

Tolkningsföreträde
Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande avfallstaxan.

Definitioner

Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, 
fakturering, planering, utveckling, information, administration och 
återvinningscentraler samt insamling och behandling av farligt avfall och 
grovavfall. 
Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för 
fastigheter där ingen verksamhet sker och som dessutom betraktas som 
obeboeliga. 

Grundavgift Avgift/
år

Villahushåll, 
permanentboende

800 kr

Villahushåll, fritidsboende 740 kr
Flerfamiljsfastighet *
Verksamhet *
Uppehåll 420 kr
Befrielse 420 kr
* Ingår i den rörliga avgiften

Rörlig avgift är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och 
behandling av hushållsavfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av 
abonnentens val av behållarstorlek, tömningsintervall m.m.

Återvinningspremie – premie som återbetalas till abonnenter som väljer 
abonnemang med två fyrfackskärl. Premiens storlek är beroende av de intäkter 
NSR får in vid försäljning av insamlat producentansvarsmaterial.

Övriga definitioner anges i kommunens renhållningsordning.
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Undantag enligt renhållningsordningen

Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

Gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats
När två eller flera fastigheter har gemensamma avfallsbehållare betalar varje 
hushåll grundavgift. Den rörliga avgiften debiteras på den fastighetsinnehavare 
som innehar abonnemanget. Fastighetsinnehavarna sköter själv den ekonomiska 
ersättningen sinsemellan.
Ansökan om gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats görs hos 
kommunen.

Uppehåll
Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av hushållsavfall debiteras endast 
grundavgift.
NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 
Ansökan om uppehåll görs hos kommunen.

Befrielse
Vid befrielse från hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift.
NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl.
Ansökan om befrielse görs hos kommunen.

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

Abonnemang

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

Permanentboende - när någon är folkbokförd på fastigheten.

Fritidsboende - Villahushåll som endast utnyttjas för fritidsändamål och där 
ingen är folkbokförd på fastigheten. Fritidsboende kan även välja bland 
abonnemang för permanentboende.

Matavfallspåsar ingår i abonnemang som har insamling av matavfall.
Vill man ha fler matavfallspåsar klämmer man en tom matavfallspåse i kärlet för 
matavfall och får då en bunt matavfallspåsar nästa gång kärlet töms. Fler påsar 
kan hämtas på återvinningscentralen.

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

Kärl 1: Matavfall och restavfall i kärlet.
 Hårdplast- och metallförpackningar i insatsen.
Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.
 Förpackningar färgat och ofärgat glas i insatsen.
Plastsäck: Mjukplastförpackningar

Abonnemang för permanentboende

Tömningar per år Grund- Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarst
orlek

Kärl 1 Kärl 2 * avgift avgift premie avgift/å
r

370+370 l 
kärl

26 13 800 kr 1200 kr -50 kr 1950 kr

240+240 l 
kärl

26 13 800 kr 1200 kr -50 kr 1950 kr

660+660 l 
kärl

26 13 800 kr 2600 kr -50 kr 3350 kr

370+370 l 
kärl 

26 26 800 kr 2300 kr -50 kr 3050 kr

240+240 l 
kärl

26 26 800 kr 2300 kr -50 kr 3050 kr

* Extra Kärl 2 med 13 tömn/år, 830 kr/år
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Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar – Sidan 11
Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9
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Abonnemang för fritidsboende

Tömningar per år
*

Grund- Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarst
orlek

Kärl 1 Kärl 2 avgift avgift premie avgift/å
r

370+370 l 
kärl

19 10 740 kr 1000 kr -15 kr 1725 kr

240+240 l 
kärl

19 10 740 kr 1000 kr -15 kr 1725 kr

370+370 l 
kärl 

19 19 740 kr 1785 kr -15 kr 2510 kr

240+240 l 
kärl

19 19 740 kr 1785 kr -15 kr 2510 kr

* Kärlen töms varannan vecka under vecka 14–39 och var fjärde vecka resten av 
året. (19 tömn/år)
   Alternativt töms kärl 2 var fjärde vecka under vecka 14–39 och var åttonde 
vecka resten av året. 
   (10 tömn/år)

Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar – Sidan 11
Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9

Tvåfackskärl
Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget.
Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation 
eller återvinningscentral.

Abonnemang för permanentboende

Tömnin
gar

Grund- Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorlek per år avgift avgift premie avgift/å
r

370 l kärl 26 800 kr 3500 kr 0 kr 4300 kr
240 l kärl 26 800 kr 3500 kr 0 kr 4300 kr

370 l kärl * 52 800 kr 5850 kr 0 kr 6650 kr
* Nytecknas ej.

Abonnemang för fritidsboende

Tömnin
gar

Grund- Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorlek per år * avgift avgift premie avgift/å
r

Avfallstaxa 2020 – Båstads kommun Sida 9



370 l kärl 19 740 kr 2500 kr 0 kr 3240 kr
240 l kärl 19 740 kr 2500 kr 0 kr 3240 kr
* Kärlet töms varannan vecka under vecka 14–39 och var fjärde vecka resten av 
året.

Hämtning av grovavfall – Sidan 11
Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9
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Övriga abonnemang för permanentboende och 
fritidsboende
Ett kärl för restavfall ingår i abonnemanget.

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

Tömning
ar 

Grund
-

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorle
k

per år avgift avgift premie avgift/å
r

190 l 13 ** 800 kr 1200 kr 0 kr 2000 kr
190 l * 4 ** 800 kr 400 kr 0 kr 1200 kr
140 l * 4 ** 800 kr 400 kr 0 kr 1200 kr

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

Tömningar per år Grund
-

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorle
k

Kärl 1 avgift avgift premie avgift/å
r

190 l 19 *** 740 kr 1200 kr 0 kr 1940 kr
190 l 26 800 kr 1400 kr 0 kr 2200 kr

240 l * 26 800 kr 1900 kr 0 kr 2700 kr
370 l 26 800 kr 1900 kr 0 kr 2700 kr

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

Tömningar per år Grund
-

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorle
k

Kärl 1 avgift avgift premie avgift/å
r

190 l 19 *** 0 kr 1200 kr 0 kr 1200 kr
190 l 26 0 kr 1800 kr 0 kr 1800 kr

240 l * 26 0 kr 2000 kr 0 kr 2000 kr
370 l 26 0 kr 2000 kr 0 kr 2000 kr

* Nytecknas ej.
** Kan tecknas av både permanent- och fritidsboende. Grundavgift fritidsboende 
740 kr/år.   
     4 tömn/år = tömning var 13:e vecka.
*** Kan endast tecknas av fritidsboende.

Hämtning av grovavfall – Sidan 11
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Sommartömning – Kärl med matavfall
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie 
tömningar.

Tömnin
gar

Total

Sommartömn
ing

per år avgift/år

Kärl med 
matavfall

6 500 kr

Trädgårdsavfall - Villahushåll
Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48 eller
tömning var fjärde vecka, vecka 9–45 eller 10–46.

Tömnin
gar

Total

Behållarstor
lek

per år avgift
/år

370 l kärl 10 * 800 kr
20 950

 kr
190 kärl 20 800 kr
* Nytecknas ej.

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd 
farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på 
annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 
06.00 på tömningsdagen.
Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste 
trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl.

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

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och 
grovavfall.
Dragväg som överstiger 50 meter kan inte nytecknas av arbetsmiljöskäl.

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den 
bör inte ha någon lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri.
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se 

Kärlen ska placeras 0–2 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg 
där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen,
eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast 
kl. 06.00 på tömningsdagen.
Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas 

Avfallstaxa 2020 – Båstads kommun Sida 12



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

Prisexempel

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

Tömningar per år
Dragväg 13 26 39 52

0-2 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
3-10 m 163 kr 325 kr 488 kr 650 kr

11-20 m 325 kr 650 kr 975 kr 1300 kr
21-30 m 488 kr 975 kr 1463 kr 1950 kr
31-40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr  2600 kr
41-50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr 3250 kr

Grovavfall – Villahushåll

Lämna på Återvinningscentral
Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på 
NSR:s återvinningscentraler. 
Myndiga personer som inte är folkbokförda i någon av de uppräknade 
kommunerna men som tecknat ett avfallsabonnemang för en villafastighet i 
någon av kommunerna kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s 
återvinningscentraler. 
För båda ovanstående gäller att de 12 första besöken är kostnadsfria, därefter 
kostar det 250 kr per besök. Återvinningsmaterial som lyder under lagen om 
producentansvar som till exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall 
lämnas kostnadsfritt.

Hämtning vid fastigheten
I abonnemang för villahushåll ingår hämtning av grovavfall 6 gånger per år, max 
5 kollin per gång.
Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i 
anslutning till fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats. 
Grovavfall hämtas som separata och oemballerade kollin.
Fler hämtningar, eller om man vill få många kollin grovavfall hämtade vid samma
tillfälle, kan beställas mot särskild avgift. 
Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning.

Mjukplastförpackningar - Villahushåll

I abonnemang med fyrfackskärl ingår hämtning av 
mjukplastförpackningar 6 gånger per år.
Mjukplastförpackningar samlas i en plastsäck som hämtas efter budning. Ny 
plastsäck fås i samband med hämtning.
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Hämtning av mjukplast bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. Hämtning sker vid 
tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till 
fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Mjukplastsäck ska
vara losstagen från säckställ eller liknande och knuten vid hämtning.

Trädgårdsavfall – Sidan 10
Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 12  Slamtömning – Sidan 25
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Tilläggstjänster och andra avgifter - Villahushåll

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

Extratömning inom tre arbetsdagar, per behållare och 
tillfälle

Avgift

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

250 kr

Låst dörr eller grind Avgift
Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind utgår 
avgift för öppnande.    
Dörrar/grindar som är olåsta eller försedda med kodlås eller 
digital nyckel ingår i abonnemanget.
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är 
olåsta eller 
försedda med kodlås eller digital nyckel.
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. 
De ska vara försedda med uppställningsanordning och ha 
tillräcklig storlek.
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se 
Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås Ingår
Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” 
(Swedlock) eller har tagg/pac-bricka. Pris per kärl och tömning 5 kr
Dörrar/grindar med fysisk nyckel. Pris per kärl och tömning. 10 kr

SMS-tjänst Avgift
Villahushåll kan få en påminnelse om att ställa ut sina kärl för 
tömning.
Anmäl dig hos NSR:s kundservice.

Utan
kostna

d

Abonnemangsändring * Per
tillfälle

Per
kärl

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr
Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr
Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr
Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr
Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr
Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr
* Ingen avgift utgår:
      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller 
nytecknande.
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      - då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl.
      - vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid 
flerfamiljsfastigheter   
        och verksamheter.

Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll.
Avgift

per
lock

och år
190 l kärl 50 kr
240 l kärl 75 kr
370 l kärl 100 kr

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

Avgift

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

Övriga priser

Per
påbörj

ad
timme

Flakbil/servicebil med förare 900 kr
Renhållningsfordon med förare 1250

kr
Extrapersonal 350 kr
Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer.
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FLERFAMILJSFASTIGHETER och VERKSAMHETER

Abonnemang

Flerfamiljsfastighet – Bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Samfällighetsföreningar med gemensamt avfallsutrymme kan betraktas som 
flerfamiljsfastighet.
Verksamhet – Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, 
affärer, kontor, hotell, båtklubbar m.m. som inte är avsedda för boende.

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

Matavfallspåsar kan beställas hos NSR:s kundservice. 
Beställda påsar hämtas på NSR, Makadamgatan 8 i Helsingborg eller på 
kommunens återvinningscentral efter mottagen bekräftelse. Alternativt kan 
utkörning bokas mot särskild avgift.
Kontakta NSR:s kundservice för beställning och eventuell utkörning.

Tömningar Total
avgift/år

Schemal
agd

tömning
Behållarstorlek per år Vardagar Helgdag

ar *
140 l kärl (Verksamheter) 26 250 kr

52 450 kr
190 l kärl 
(Flerfamiljsfastigheter)

26 330 kr

52 600 kr 300 kr
Markbehållare, 0-1 kbm ** 26 6400 kr
Inkl. insatssäckar 52 12 800 kr
Markbehållare, 0-1 kbm ** 26 6000 kr
Exkl. insatssäckar 52 12 000 kr
Markbehållare Nivåvakt***

*
300 kr/tömn

Matavfallstank, 0–5 kbm *** 915 kr/tömning
* Erbjuds endast under juni, juli och augusti. Pris per kärl och tömning.
** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och 
godkända 
     lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar.
*** NSR ansvarar för tömning av matavfallstankar vid flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter som   
      ger upphov till matavfall, t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning 
beställs hos NSR:s 
      kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer.
**** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information.
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Sommartömning – Kärl med matavfall
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie 
tömningar.

Tömning
ar

Total

Sommartömn
ing

per år avgift
/år

Kärl med 
matavfall

6 500 kr

Restavfall

Tömninga
r

Total
avgift/år

Schemala
gd

tömning
Behållarstorlek per år Vardagar Helgdagar

*
190 l kärl 26 2200 kr
 52 4000 kr
370 l kärl 26 3300 kr

52 6000 kr 300 kr
660 l kärl 26 4400 kr

52 8000 kr
1000 l kärl ** 26 6160 kr

52 11200 kr 400 kr
Markbehållare, 0-3 kbm *** 26 19 100 kr
Inkl. insatssäckar 52 38 200 kr
Markbehållare, 3-5 kbm *** 26 31 100 kr
Inkl. insatssäckar 52 62 200 kr
Markbehållare, 0-3 kbm *** 26 18 000 kr
Exkl. insatssäckar 52 36 000 kr
Markbehållare, 3-5 kbm *** 26 30 000 kr
Exkl. insatssäckar 52 60 000 kr
Markbehållare, 0-3 kbm Nivåvakt**

**
750

kr/tömn
Markbehållare, 3-5 kbm Nivåvakt**

**
1200

kr/tömn
Container - Sidan 21
* Erbjuds endast under juni, juli och augusti. Pris per kärl och tömning.
** Endast då kärlet står i omedelbar närhet till renhållningsfordonets 
uppställningsplats.
*** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och 
godkända 
       lyftanordningar. NSR hanterar inte kunds egna insatssäckar. 
**** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information.

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

Tömning Total
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ar
Sommartömn
ing

per år avgift
/år

Kärl med 
restavfall

6 600 kr

Akuttömning – mat- och restavfall
Akut extratömning beställd före kl. 15.00 vardagar utförs samma dag mot 
särskild avgift. 
Akuttömning kan endast beställas per telefon.

Behållarstorl
ek

Avgift per
kärl och
tillfälle

Matavfall 350 kr
Restavfall 500 kr
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Tömning av avfall oftare än en gång i veckan (tömning en 
gång/dag)
Gäller kärl container och markbehållare.

Avgift för 
Tömningsfre
kvens

52 tömn/år
multiplicerat

med
2 ggr/vecka 104 

tömningar/år
2,2

3 ggr/vecka 156 
tömningar/år

3,5

4 ggr/vecka 208 
tömningar/år

4,9

5 ggr/vecka 260 
tömningar/år

6,4

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

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

Matavfallspåsar ingår i abonnemanget. Läs mer på sidan 15

Hämtning av grovavfall och mjukplast ingår inte i abonnemanget.

Kärl 1: Matavfall och restavfall i kärlet.
 Hårdplastförpackningar och metallförpackningar i insatsen.
Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.
 Färgade och ofärgade glasförpackningar i insatsen.

Tömningar per år
*

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarst
orlek

Kärl 1 Kärl 2 avgift premie avgift/å
r

370+370 l 
kärl

26 13 2535 kr -50 kr 2485 kr

660+660 l 
kärl

26 13 4000 kr -50 kr 3950 kr

* Andra tömningsintervall erbjuds ej.

Tvåfackskärl – för mindre verksamheter
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Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget.
Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation 
eller återvinningscentral.

Tömnin
gar

Rörlig Återvinni
ngs-

Total

Behållarstorlek per år avgift premie avgift/å
r

370 l kärl 26 3900 kr 0 kr 3900 kr
240 l kärl 26 3730 kr 0 kr 3730 kr
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Trädgårdsavfall
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

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

Tömnin
gar

Total

Behållarstor
lek

per år avgift
/år

370 l kärl 10 * 800 kr
20 950

 kr
190 kärl 20 800 kr
* Nytecknas ej.

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd 
farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på 
annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 
06.00 på tömningsdagen.
Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste 
trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl.

Evenemangstaxa
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Vid tillfälliga publika evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning hos
NSR. För större publika evenemang, för miljöstation och evenemangscontainers 
offereras separat.
Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning. Bokning måste 
göras minst två veckor före önskad startdag.

Kärlhyra
Per kärl 
och dygn

Matavfall 10 kr
Återvinningsmaterial 10 kr
Restavfall 20 kr

Total
avgift

Utsättning, hemtagning och sluttömning per kärl
Utsättning 100 kr
Hemtagning och sluttömning, matavfall och 
återvinningsmaterial 

50 kr

Hemtagning och sluttömning, restavfall 100 kr
Utsättning, hemtagning och sluttömning görs 
vardagar kl. 8-16. Övriga tider offereras.
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Extratömning
Per kärl 

och
tömning

Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, vardagar kl. 
8-18.

100 kr

Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, övriga tider Offert
Behandlingsavgifter ingår i priserna.  

Dragväg
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

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

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och 
grovavfall.
Dragväg som överstiger 50 meter nytecknas inte av arbetsmiljöskäl.

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den 
bör inte ha någon lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri.
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se 

Kärlen ska placeras 0–5 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg 
där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen,
eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast 
kl. 06.00 på tömningsdagen.
Avståndet mäts från tomtgränsen till mitten av miljöhus eller motsvarande.
Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas 
dragväg från renhållningsfordonet fram till mitten av miljöhus eller motsvarande. 
Avståndet räknas som enkel väg. 

Prisexempel

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

Tömningar per år
Dragväg 13 26 39 52 104

0–5 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
6-10 m 163 kr 325 kr 488 kr 650 kr 1300 kr

11–20 m 325 kr 650 kr 975 kr 1300 kr 2600 kr
21–30 m 488 kr 975 kr 1463 kr 1950 kr 3900 kr
31–40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr  2600 kr 5200 kr
41–50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr 3250 kr 6500 kr
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Grovavfall (hushållsavfall)
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på 
NSR:s återvinningscentraler. 
De 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 250 kr per besök. 
Återvinningsmaterial som lyder under lagen om producentansvar som till 
exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall lämnas kostnadsfritt.

Budad hämtning

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters 
lastning

350 kr

Per lastningsminut utöver 5 minuter 70 kr

Schemalagd hämtning
26 eller 52 hämtningar per år. Pris per hämtning. 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters 
lastning

300 kr

Per lastningsminut utöver 5 minuter 60 kr

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 dagar från bokning.
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Container och Autoflak/Lastväxlare
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Container – Restavfall

Tömnin
gar

Total

Behållarstor
lek

per år avgift/år

3 kbm 26 19 665 kr
52 35 815 kr

6 kbm 26 31 100 kr
52 58 010 kr

8 kbm 26 40 470 kr
52 76 620 kr

10 kbm 26 49 880 kr
52 94 400 kr

Tilläggsavgifter - 
container

Total
avgift

Utsättning 1495 kr
Hemtagning * 1495 kr
Bomkörning 400 kr
* Tömning och behandlingsavgift ingår.

Autoflak/Lastväxlare – Restavfall och Trädgårdsavfall     

Hyra
Behållarstorlek per år per

månad
per vecka

*
18–42 kbm 17 995

kr
1610 kr 635 kr

Utsättning 550 kr
 

Tömning
Startavgift, 1 timme 800 kr
Per påbörjad halvtimme utöver första 
timmen

400 kr

Behandlingsavgift Per ton
Restavfall 1300 kr
Grovavfall 1800 kr
Matavfall 900 kr
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Trädgårdsavfall 375 kr

Hemtagning inkl. sluttömning ** 550 kr

Tilläggsavgifter
Losstagning av komprimatorbehållare 
och nätning ingår i timdebiteringen.
Bomkörning 300

kr
* Minimidebitering är en vecka
** Behandlingsavgift tillkommer om behållaren innehåller avfall.

Abonnemang för trädgårdsavfall – Sidan 18     Tilläggsavgifter och andra avgifter 
– Sidan 22

Tilläggstjänster och andra avgifter
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift
Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte 
skett efter påpekande utgår felsorteringsavgift.
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per kärl och tillfälle 150 kr
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per markbehållare och 
tillfälle

1500
kr

Överfullt – Flerfamiljsfastigheter och verksamheter Avgift
Då kärlen är överfulla vid tömning och därmed kräver extra 
manuell hantering.
Restavfall och matavfall, per kärl och tillfälle 500 kr
Tidningar och förpackningar, per kärl och tillfälle 400 kr
Container, samtliga fraktioner, per kubikmeter, per tillfälle 250 kr

Extratömning inom tre arbetsdagar, per behållare och 
tillfälle

Avgift

Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i 
avfallsbehållaren uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta 
hämtas mot särskild avgift.
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice.
Mjukplastsäckar, per abonnemang 200 kr
Restavfall – kärl 190–370 l 300 kr
Restavfall – kärl 660–1000 l 350 kr
Matavfall - kärl 140–370 l 150 kr
Två- eller fyrfackskärl som måste tömmas som restavfall pga 
felsortering

250 kr

Markbehållare, 0-1 kbm, matavfall (inkl. insatssäck) 1025
kr

Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1185
kr

Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1565
kr

Markbehållare, 0-1 kbm, matavfall (exkl. insatssäck) 1000
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kr
Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1140

kr
Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1520

kr
Bomkörning, markbehållare 600 kr
Container, 3 kbm, restavfall 970 kr
Container, 6 kbm, restavfall 1625

kr
Container, 8 kbm, restavfall 2060

kr
Container, 10 kbm, restavfall 2500

kr
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Låst dörr eller grind Avgift
Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind tas 
en avgift ut för att låsa upp dem.
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. 
De ska vara försedda med uppställningsanordning och ha 
tillräcklig storlek.
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se
NSR planerar att gå över till ett ”ennyckel-system” där en 
intelligent nyckel används för att öppna alla låsta 
soprumsdörrar i Båstad. 
Nyckeln kan också användas som ”tagg” om taggen har s.k. 
”öppen kod”. 
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är 
olåsta, har kodlås eller är anslutna till NSR:s ”ennyckel-system”.

 

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår
Dörrar/grindar som ansluts till ”ennyckel-system” (Swedlock) 
eller har tagg/pac-bricka med ”öppen kod”. Pris per fraktion och
tömning

5 kr

Dörrar/grindar med fysisk nyckel eller har taggar med sluten 
kod.
Pris per fraktion och tömning

10 kr

Abonnemangsändring * Per
tillfälle

Per
kärl

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr
Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr
Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr
Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr
Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr
Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr
* Ingen avgift utgår:
      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller 
nytecknande.
      - då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl.
      - vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid 
flerfamiljsfastigheter   
        och verksamheter.

Utkörning av matavfallspåsar Avgift
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per tillfälle 450 kr

Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll.
Avgift

per
lock

och år
190 l kärl 50 kr
240 l kärl 75 kr
370 l kärl 100 kr

Övriga priser

Per
påbörj

ad
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timme
Flakbil/servicebil med förare 900 kr
Renhållningsfordon med förare 1250

kr
Extrapersonal 350 kr
Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer.
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SLAMTÖMNING

Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. 
Avgifterna som anges gäller vid maximalt 20 meters slanglängd mellan 
renhållningsfordonets uppställningsplats och anslutnings-punkt till anläggningen 
som ska tömmas. Vid längre slanglängd än 20 meter tas särskild avgift ut.

Inför slamtömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att 
tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil (fosforfällor). Brunnen 
eller tanken ska vara frilagd, väl synlig, tydligt markerad och lättillgänglig för 
tömning. Körbar väg fram till brunnen/tanken ska finnas. Behövs framgrävning, 
handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftanordning för lockets 
avlägsnande utgår särskild avgift.
Brunnslock får väga max 25 kg.

För att minska risken för skador på våra fordon ska det finnas en fri bredd på 
minst 4 meter och en fri höjd på minst 4 meter där fordonet ska köra.

Priset ”Schemalagd årlig tömning” gäller första tömningen per år. Om man 
önskar fler schemalagda tömningar per år betalar man för ”Budad tömning inom 
7 dagar” för övriga tillfällen.

Budad tömning utförs vardagar inom 7 resp. 2 arbetsdagar.

Bomkörning – Debiteras då planerad tömning av brunn/tank inte kan utföras på 
grund av hinder som entreprenören inte råder över.

Matavfallskvarnar får inte anslutas till det kommunala avloppsnätet utan ska 
anslutas till en tank.
Kostnad för tömning av matavfallstank, se sidan 15.

Beställning av slamtömning görs hos NSR:s kundservice

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk *, 
septiktankar och slamavskiljare
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.

Schemal
agd
årlig

Budad tömning

Brunnsstorlek tömning inom 7
dagar

Inom 2
dagar

0 - 1,49 kbm 625 kr 780 kr 1125 kr
1,5 – 2,99 kbm 935 kr 1170 kr 1645 kr
3,0 – 6,00 kbm 1350 kr 1685 kr 2100 kr
Tillägg per kbm slam över 
6 kbm

375 kr 375 kr 375 kr
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* Minireningsverk – Inplastad instruktion för handhavande och tömning ska finnas
på anläggningen 
   i samband med tömning, lätt åtkomlig för tömningspersonalen.

Slutna tankar
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.

Schemal
agd
årlig

Budad tömning

Brunnsstorlek tömning inom 7
dagar

Inom 2
dagar

0 - 1,49 kbm 750 kr 935 kr 1380 kr
1,5 – 2,99 kbm 1125 kr 1405 kr 1820 kr
3,0 – 6,00 kbm 1500 kr 1875 kr 2195 kr
Tillägg per kbm slam över 
6 kbm

375 kr 375 kr 375 kr

Akuttömning av slamavskiljare eller sluten tank               

Kan endast beställas per telefon.
Tömning bokas genom NSR:s kundservice. När NSR:s kundservice har stängt tas 
beställningen emot på jourtelefon 010-45 00 500. 
Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske 
genom slamsugning.

Akuttömning Avgift
Tömning samma dag - Beställning vardagar före kl.
14.00

4225 kr

Tömning nästa arbetsdag Beställning vardagar. 2600 kr
Tömning inom 4 timmar - Beställning vardagar 
samt lördagar, söndagar och helgdagar 6100 kr
Tömning inom 24 timmar - Beställning vardagar 
samt lördagar, söndagar och helgdagar 5400 kr

Fettavskiljare
Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och 
ska samlas in genom kommunens försorg. Tömning ska ske minst en gång per år 
enligt kommunens renhållningsordning.

Schemal
agd

Budad tömning

Brunnsstorlek
årlig

tömning Inom 7
dagar

Inom 2
dagar

0 - 1,49 kbm 1250 kr 1625 kr 1910 kr
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1,5 – 6,00  kbm 1690 kr 2200 kr 2565 kr
Tillägg per kbm slam över 
6 kbm

750 kr 750 kr 750 kr
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Fosforfällor
Tömning ska utföras i den omfattning som kommunen bestämmer.

Tid på plats, per påbörjad timme 1590 kr
Behandlingsavgift, per kbm 130 kr

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar
Ex. BDT-brunnar

Tömning i samband med schemalagd tömning av 
slamavskiljare eller sluten tank. 400 kr
Tömning vid andra tillfällen 1590 kr
Behandlingsavgift 150 kr/ton tillkommer.

Toalettbodar
Ex. ”Bajamaja”

Toalettbod inkl. 1 kbm slam, per tillfälle 900 kr
Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten, 
per tillfälle

1000 kr

Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten 
+ städning, per timme 1135 kr
Saneringsvätska, per liter 130 kr

Extra tjänster

Slanglängd, per påbörjade 5 meter utöver 20 
meter

110 kr

Bomkörning 550 kr
Slamsugning, per timme 1135 kr
Extrapersonal, per timme 420 kr
Telefonavisering 100 kr
Kombispolning i samband med tömning 
(Måste beställas i förväg) 1340 kr

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja
Hämtning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.
Behållare tillhandahålles av NSR.

Pris per fat och tömning 500 kr
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Hämtning av latrin
Latrin uppsamlas i 45-liters engångsbehållare av plast. I abonnemanget ingår 
engångsbehållare med lock och plastsäckar. På hämtningsdagen ska abonnenten 
knyta ihop plastsäcken och sedan placera den väl förslutna behållaren vid 
renhållningsfordonets stannplats. Latrinkärl hämtas inte i klosettutrymme.

Abonnemang
Hämtnin
gar per

år

Total
avgift/år

Villahushåll, permanentboende * 26 5000 kr
Villahushåll, fritidsboende ** 16 3000 kr
* Hämtning varannan vecka året runt.
** Hämtning varannan vecka under vecka 14–39, samt vecka 46, 2 och 10.
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Serviceavgifter 2020 – 
Flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter
Båstads kommun 
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Samtliga priser är inklusive moms

Enligt beslut i NSR:s styrelse 2019-11-22
Gäller fr.o.m. 2020-04-01 
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Ljuskällor, batterier och småelektronik från 
flerfamiljsfastigheter

Total avgift/år
Tömninga

r
per år

Småel-pak
et *

Enbart 
batteribox

13 1625 kr 1300 kr
6 815 kr 600 kr
3 450 kr 300 kr

* Ljuskällor, batterier och småelektronik

Extratömning Avgift
Per tillfälle 250 kr

Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 22
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NSR AB   251 89  Helsingborg

042-400 13 40     kundservice@nsr.se     
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PM – Förslag till ny avfallstaxa i 
Båstad 
från 1 april 2020

Inledning
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och
tjänster som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna 
taxor och tjänster i de fem kommuner där NSR ansvarar för insamling av 
hushållsavfall.

Ledorden vid arbetet med avfallstaxan har precis som tidigare varit:
Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning.
Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella 
miljömålen.

2010 beslutade Kommunfullmäktige i 11 nordvästskånska kommuner att 
sjösätta projektet Skitlite 2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen, 
bland annat skulle kostnaderna för avfallsabonnemangen halveras till 
2020. Dessa mål har nu arbetats in i företagets ägardirektiv.

I årets taxeförslag görs endast marginella justeringar för villahushåll. Dock 
görs ett informationsarbete för att locka fler abonnenter att välja 
abonnemang med två fyrfackskärl. 
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för matavfallskärl 
samtidigt som priset för restavfallskärl höjs.
Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att 
utsorteringen av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska 
behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att 
utsorteringen och insamlingen av återvinningsmaterial ska öka samtidigt 
som mängden restavfall minskar. 
Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % 
matavfall och återvinningsmaterial. 

I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art. 

Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom 
olika informationsåtgärder.

Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2020.



Förslag

Miljöstyrning
Innebär att taxan för enskilda abonnemangstyper sätts oberoende av 
självkostnads-priset. För villahushåll innebär detta att abonnemang med 
fyrfackskärl ges ett fördelaktigare pris än abonnemang med två- och 
enfackskärl, medan det för flerfamiljsfastigheter och verksamheter innebär
att abonnemang med restavfallskärl är mycket dyrare än 
matavfallskärlsabonnemang. 
Miljöstyrningen görs för att ge kunderna ett ekonomiskt incitament att 
sortera ut matavfall och återvinningsmaterial och minska mängden 
restavfall. På så sätt når vi högre i EU:s avfallstrappa där 
materialåtervinning är högre än energiåtervinning.

Som exempel är taxan för de vanligaste tvåfackskärlen dyrare än 
självkostnadspriset medan fyrfacksabonnemangen ligger nivån för 
självkostnadspris.
För flerfamiljsfastigheternas restavfallskärl är taxan högre än 
självkostnadspriset medan motsvarande siffra för matavfallet är lägre.

Abonnemang för villahushåll
Här görs endast marginella förändringar i taxorna.

Abonnemang för flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Priserna för tömning av matavfall sänks med runt 20 % för att locka fler 
abonnenter att sortera ut sitt matavfall.
Priserna för tömning av restavfall höjs i motsvarande grad.

Styreffekter  
Målet med informationsinsatserna är att få fler villaägare ska välja 
fyrfackskärl för att 
kunna utöka utsorteringen av matavfall och återvinningsmaterial. Av 
samma skäl sänks priserna för matavfallskärl för flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter samtidigt som taxan för restavfall höjs. Målet med förslaget 
är att abonnenterna ska se över sina abonnemang så och att insamlingen 
av matavfall därmed ökar samtidigt som restavfallsmängderna minskar.

Taxeuttag 
Intäkter från taxan uppräknade med KPI för att bli jämförbara med 2020 
var 
2018 28,8 Mkr. Med föreslagna förändringar förväntas taxeuttaget 2020 bli 
29,4 Mkr. 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-11-25 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000807/2019 

 

Underhållsplan för offentlig konst i Båstads kommun   
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kulturavdelningen i uppdrag att göra en inventering av och ge förslag på 
en underhållsplan för offentlig konst som inkluderar en beräkning av kostnader.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Båstads kommuns offentliga konstinnehav består av ett överskådligt antal konstverk. Kom-

munen har också cirka 900 verk så kallad löskonst/tavlor och mindre konstföremål som har 

behov av underhåll. Inventering av löskonst sker regelbundet men det finns också behov av 

att göra och dokumentera en inventering av den offentliga konsten. I dagsläget finns ingen 

underhållsplan för den offentliga konsten vilket inte innebär att underhåll inte genomförs. 

Det finns dock behov av en tydlig plan som sträcker sig över en längre tid samt beräkning av 

kostnader för detta. Kulturavdelningen har i dagsläget inte någon budget för detsamma. Det 

finns en budget om 60 tkr för kulturmiljövård vilket inte är detsamma som underhåll av of-

fentlig konst, dock har dessa medel till viss del används för underhåll och renovering ef-

tersom gränsdragningen inte alltid är helt tydlig.  
 
Bakgrund 
Det finns omkring femton offentliga konstverk som har olika behov av regelbundet underhåll. Visst 

underhåll kan verksamhetsområde teknik och service bistå medan annat behöver professionell exper-

tis. 

 
Aktuellt 

Turistbyrån har gjort en bra sammanställning av offentliga konstverk i Båstads kommun och 

här finns aktuell information, se länk https://www.bastad.com/sv/skulpturer-i-bastad. Utöver 

dessa finns också två konstverk i Grevie och i Förslöv skapade av Gustav Kraitz. Konstverket i Förs-

löv renoverades under 2019 genom att medel omfördelades från renovering av Scalabiografen till 

renovering av konstverket i Förslöv.  

 

 

 

Helene Steinlein 

Kulturstrateg och kulturskolechef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: KSAU, KS  
 
 
 

https://www.bastad.com/sv/skulpturer-i-bastad
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Datum: 2019-12-05 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000678/2019-100 

 

Svar på motion - Översyn av regelverk för kultur- och föreningsbidrag 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses vara besvarad. 
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som avser fördelning av kulturföre-
ningsbidrag utifrån en föreslagen fördelningsnyckel/kriterier. 
 

Sammanfattning av ärende 
Socialdemokraterna motionerar den 6 juli 2018 om att kommunstyrelsen dels får i uppdrag att 
se över regelverket för föreningsbidrag till kulturföreningar. Syftet är dels att få en rättvis för-
delning av de medel som står till förfogande för verksamheten dels att kommunstyrelsen ska 
beräkna kostnaden för ett genomförande av bidrag till kulturorganisationer enligt det före-
slagna regelverket.  
 

Konsekvenser av beslut 
Uppdraget kan genomföras inom ordinarie arbetstid men kan komma att resultera i höjda an-
slag för bidrag till kulturföreningarna.  

 
 
 
Bildning och arbete 
Helene Steinlein, Kulturstrateg och Kulturskolechef 
  
Beslutet ska expedieras till: 
Kulturavdelningen.  
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-07-06. 
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Datum: : 2019-12-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000416/2018 – 600 
 
 

Svar på motion - Kulturgaranti till alla barn och elever 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses vara besvarad. 
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till kulturgaranti för alla barn och  
elever i Båstads kommun från förskola till åk 9. Innehåll och ekonomi ska tydligt redovisas. 
Förslaget till kulturgaranti syftar till att vidga kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga 
språken som en del av våra liv och ge gemensamma kulturella upplevelser. Kulturgarantin  
beslutas av Kommunfullmäktige. 
 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Beslut om att ta fram en kulturgaranti kan effektueras inom befintliga resurser. Däremot är 
uppdraget sannolikt förknippat med ökade kostnader mot bakgrund av att barnkultursamord-
narens arbetstid över tid inte kan förläggas på konkret innehåll i kulturgarantin. Då kommer 
kulturavdelningen att behöva något ökade resurser för att köpa in verksamhet. 
 
 
 
Bildning och arbete 
Helene Steinlein, Kulturstrateg och Kulturskolechef     
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Barn och skola 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-04-18. 
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Datum: : 2019-11-01. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000694/2019 – 100 
 
 

Svar på medborgarförslag - Attraktivare arbete för hemtjänstpersonal  
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget anses besvarat.  

 
Sammanfattning av ärendet 
2019-09-10 inom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att Båstads kommun ska 
göra hemtjänstsperonalens arbete med attraktivt, exempelvis genom att bjuda på gratis fika.  
 
Förvaltningen är tacksam för att förslagsställaren uppmärksammar en yrkesgrupp som värnar 
om många av de mest sköra och svaga i vår kommun. Hemtjänst i Båstads kommun bygger på 
två stora organisationer, en del finns på Skogsliden och här bistår man våra kommunmedbor-
gare på norra sidan av Hallandsåsen. Den andra delen finns på Bjäredalen, strax intill Förslövs 
tågstation, och här ansvarar man för tätorterna på söder. 
 
Båstads kommun jobbar ständigt med ambitionen om att vara en arbetsgivare som erbjuder en 
god arbetsmiljö och att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för personalen. Detta är 
ett arbete som är nödvändigt att alltid utveckla då det är en hård konkurrens om den personal 
som vill jobba med omvårdnadsarbete. 
 
Eftersom att hemtjänsten är en del av Båstads kommun som helhet, är det svårt att särbe-
handla gruppen personal som arbetar i hemtjänsten. Kommunen kan inte erbjuda förmåner 
som inte andra yrkesgrupper får ta del av. Detta innebär att gratis fika, frukt eller annat speci-
fikt inte kan köpas in endast för hemtjänstpersonalen. Däremot försöker förvaltningen se till så 
rast och återhämtning kan tryggas kontinuerligt under dagen. 
 
Mot bakgrund av att detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat.  
 
 
Kommunledningskontoret  Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Förslagsställaren.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2019-09-10. 
 
Samråd har skett med: 
Vård och omsorg.  
 
 





 Tjänsteskrivelse  
 

  

1 (1) 

 
Datum: : 2019-10-30. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000091/2019-100 
 
 

Svar på motion - Översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda loka-
ler 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad.  
 
2. Teknik och service beaktar motionen i sitt inventeringsarbete.   
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet motionerade den 29 januari 2019 att  kommunen genomför en översyn av regler 
och avgifter för lån av kommunägda lokaler och att utgångspunkten ska vara att ingen hyra ska 
utgå.  
 
Motionen tangerar ett pågående utredningarbete där teknik och service har fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att inventera alla lokaler i Båstads kommun som är lämpliga att hyra/låna ut 
till föreningar. I inventeringen kommer teknik och service att utreda eventuella kostnader för 
att hyra lokalerna. Mot bakgrund av beslutet som kommunstyrelsen fattade 2019-03-13 så 
föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad och att Teknik och service beaktar motion-
en i sitt inventeringsarbete.       
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Teknik och service.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-03-13 § 46 
Motion, 2019-01-29. 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service.  
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Datum: : 2019-12-05. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000866/2017-380 
 
 

Svar på motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och  
upprustning av idrottshallar 

 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av lokalförsörjningsplanen.   

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Liberalerna motionerade den 21 augusti 2017 om att Båstads kommun ska ta fram en hand-
lingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar i kommunen. De vill genom denna 
plan se hur behoven av inomhustider ser ut i de olika kommundelarna, vilken typ av som akti-
viteter som främst efterfrågas och vilka typer av aktiviteter som kan bli aktuella i framtiden 
samt vilka behov som finns av arenor för inomhusseriespel för olika idrotter, idag och i framti-
den.  
 
Motionärernas förslag tangerar förvaltningens intentioner då en lokalförsörjningsplan kom-
mer att arbetas fram under första kvartalet 2020 i samband med budgetprocessen. När denna 
plan är på plats kommer förvaltningen ha en tydlig bild över hur förvaltningen bör arbeta med 
kommunens idrottshallar. Denna plan kommer att besvara motionärernas frågeställningar och 
förenkla arbetet med att ge kommunens idrottsföreningar de bästa möjliga förutsättningarna 
för att verka i Båstads kommun.  
 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt att 
motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av lokalförsörjningsplanen.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-08-21. 
Teknik- och service.  
 
Samråd har skett med: 
Teknik- och servicechef. 
 



BÅST.t\OS i<OMMt!N 
Komrnunstyrel$"'1 

MOTION 2017 -06- 2 1 . 
Dn~.f.~.~RG6/ 
fl ett r!W. .t .. :::JR.Qs1111111ua 

INOMHUSHALLAR I VÅR KOMMUN 

Våra idrottsföreningar gör ett fantastiskt arbete med att engagera och fostra våra barn och 

ungdomar i sina verksamheter. Det är inte bara en bra fritidsverksamhet som görs utan 

föreningarna lägger grunden till en god livsstil med motion och rörelse flera gånger i veckan. 

För att föreningarna ska kunna bedriva verksamhet året om är de beroende av tillgången på 

inomhushallar. I anslutning till våra skolor finns idrottshallar och de används mycket flitigt av 

främst våra idrottsföreningar men även privatpersoner och företag. Dessutom finns 

föreningsägda hallar i Båstad och Grevie. 

Behovet av halltider ökar och kön till de mest attraktiva tiderna är lång. Dessutom finns 

behov av tider för seriespel och tävlingar för bland annat innebandy. 

En del idrottshallar är i stort behov av upprustning/renovering och en åtgärdsplan för dessa 

hallar måste tas fram. 

Vi Liberaler vill att: 

Kommunen tar fram en handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar i vår 

kommun. 

För detta behövs en kartläggning av behoven, såsom 

- hur ser behoven av inomhustider ut i de olika kommundelarna? 

- vilken typ av aktiviteter efterfrågas främst och vilka typer av aktiviteter kan bli aktuella i 

framtiden? 

- vilka behov finns av arenor för inomhusseriespel för olika idrotter, idag och i framtiden? 

Båstad augusti 2017 

~R~ 
Thomas Anäersson Mats Lundberg 
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Datum: 2019-12-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000663/2019 – 900 
 

Firmateckning - kommunens firma 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Ekonomichef, teknik- och servicechef eller kommundirektör undertecknar köpekontrakt, 
köpebrev, gåvo- och bytesavtal, arrendeavtal samt leasingavtal.  
 
2. Ekonomichef eller kommundirektör tecknar kommunal borgen samt undertecknande  
av lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån, i samråd med kommunstyrelsens  
ordförande.  
 
3. Exploateringsingenjör eller kommundirektör undertecknar exploaterings- och  
servitutsavtal.  
 
4. Kommundirektör, ekonomichef, teknik- och servicechef, HR-chef eller kanslichef tecknar 
kommunens firma i övriga förekommande fall inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
 
5. Tecknande av handlingar i ärenden beslutade av kommunstyrelsen ska alltid, inom  
ramen för principen två i förening, även undertecknas av kommunstyrelsens ordförande  
eller vid dennes förfall kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. 
 
6. Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020 och kommunstyrelsens beslut från den 
14 september 2011 § 221 upphävs därmed. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med undertecknande av avtal, överenskommelser etc. efterfrågas ofta firma-
tecknare för kommunen. Firmatecknare är en civilrättslig term som inte tas upp i kommunal-
lagen. Detta till trots har många kommuner utsett firmatecknare för att underlätta hanteringen.  
 
Då den nuvarande bestämmelsen om firmateckning i Båstads kommun har ett antal år på 
nacken, samt att förvaltningsorganisation, titlar etc. ändrats sedan dess, finns behov av att 
uppdatera beslutet angående kommunens firmatecknare. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  Olof Nilsson, kanslichef  
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschefer, ekonomichef, HR-chef, kanslichef, kommunkansli, 
ekonomiavdelning. 
 
Samråd har skett med: 
Kommundirektör, ekonomichef, exploateringsingenjör, SKL - Avdelningen för juridik. 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad

BAsTADS KOMMUN

Ekonomiutskottet
Kommunstyrelsen

EU
KS

§ 113
§ 221

2011-08-31
2011-09-14

dnr. KS 994/11 -900

12
12

Firmateckning - kommunens firma

Ärendebeskrivning Då verksamhetsområdet verksamhetsstöd från och med den 1 oktober kommer
att Ingå I verksamhetsområdet kommunledning, behöver gällande beslut om fir
mateckning uppdateras.

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från chefen för kommunkansliet Jens Odevall, bilaga.

Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunstyrelsens beslut 2011-02-09, § 42, upphävs.

2. Kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, 1:e vice ordföran
de, bemyndigas att å kommunens vägnar med kontrasignation av;

Ekonomichefen, teknik och servicechefen eller kommunchefen under
teckna köpekontrakt, köpebrev, gåvo- och bytesavtal samt arrendeavtal.

- Exploateringschefen eller kommunchefen underteckna exploaterings
och servitutsavtal.

Ekonomichefen eller kommunchefen teckna kommunal borgen samt un
dertecknande av lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån.

Kommunchefen, ekonomichefen, teknik och servicechefen, personalche
fen, kanslichefen eller kommunsekreteraren teckna kommunens firma i
övriga förekommande fall inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

3. Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2011.

KS 110914
Beslut Kommunstyrelsen beslutar:

1. Ekonomiutskottets förslag bifalles.

justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande
au/pres

;m 1 1



BÅSTADS KOMMUN 

Datum: 2011-07-27 
Handläggare Jens Odevall 
Dnr: 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Verksamhetsornrådeschefer, ekonomichef, personalchef och kommunkansliet 

Firmateckning - kommunens firma 

I (I) 

Då verksamhetsområdet verksamhetsstöd från och med den 1 oktober kommer att ingå i 
verksamhetsområdet kommunledning, behöver gällande beslut om finnateckning upp
dateras. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Kommunstyrelsens beslut 2011-02-09, § 42, upphäves. 
2. Kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, 1 :e vice ordförande, be
myndigas att å kommunens vägnar med kontrasignation av; 

- ekonomichefen, teknik och servicechef eller kommunchefen underteckna köpekon
trakt, köpebrev, gåva- och bytesavtal samt arrendeavtal. 

- Exploateringschefen eller kommunchefen underteckna exploaterings- och servitutsav
tal 

- ekonomichefen eller kommunchef teckna kommunal borgen samt undertecknande av 
lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån. 

- kommunchef, ekonomichefen, teknik och servicechefen, personalchefen, kanslichefen 
eller kommunsekreterare teckna kommunens firma i övriga förekommande fall inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

3. Detta beslut träderi kraft den 1 oktober 2011. 

Båstad enligt ovan 

Jens Odevall 
Chef kommunkansliet 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-12-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lena Törnros 

Dnr: KS 00xxx/2019 - xxx 

 
 

Förslag  till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Förslag till intern kontrollplan 2020 för verksamheter under kommunstyrelsens ansvar god-
känns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 stadgas att respek-
tive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respek-
tive verksamheter. Kommunstyrelsen har därför att varje år anta en kontrollplan för verksam-
heten inom sitt ansvarsområde för det kommande året. 
 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för kommunstyrelsens an-
svarsområde för 2020. Varje verksamhetsområde har fått i uppdrag att se över och göra upp-
dateringar av kontrollmoment för den verksamhet som faller under kommunstyrelsens an-
svarsområde.  
 
Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2020 är upprättat i enlighet med förslaget till 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga verksamhetsområdeschefer inom kommunstyrelsens ansvarsområde,  
kommunrevisionen, Ekonomiavdelningen, Kansliet, IT-avdelningen., Upphandlingsavdelning-
en, HR avdelningen.   
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan för 2020 för kommunstyrelsen. 
Bruttorisklista för kommunstyrelsen 
Bilaga 1 Rutin för kontroll av FB Webb 
Bilaga 2 Rutin för kontroll av fastighetsbeteckning 
Bilaga 3 Anvisningar upprättande av internkontrollplan - diarieföring av planprocesser 
 
 

Båstad och 2019-12-02 
 

 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 

 



Anvisningar upprättande av internkontrollplan
Rutin/System
Beskriv den rutin, process eller det system som kontrolleras.

Kontrollmoment
Beskriv kontrollmomentet?

Kontrollansvar
Vilken tjänst/titel har ansvaret för att kontrollen utförs?

Frekvens
Hur ofta och vid vilka tillfällen skall kontrollmomentet genomföras?

Metod
Beskriv vilken metod som skall tillämpas för att utföra kontrollmomentet. D.v.s, beskriv hur ni 
går till väga för att utföra kontrollen.

Rapportering till
Vem skall den kontrollansvarige rapportera till att kontrollmoment utförts enligt beslutade 
frekvens och metod samt vilket resultat kontrollen givit.

RV-Analys

Ange för varje kontrollmoment den nivå på skala 1-5 för ”Väsentlighet” som beskriver vilken 
påverkan på verksamheten/kostnaden det skulle medföra om ett fel uppstår samt ange den 
nivå på skala 1-5 för ”Risk” som beskriver vilken sannolikheten är för att ett fel kan uppstå. 

Ange även VR-tal för varje kontrollmoment enligt befintlig matris för bedömning av risk och 
väsentlighet vid intern kontroll.

Kommentar
Komplettera med ev. ytterligare kommentar för att förtydliga eller tillföra annan betydelsefull 
information.

Motivering till val av kontrollmoment
Om ni vill ha kvar ett kontrollmoment från tidigare år motivera varför ni anser att det skall vara 
kvar. Om ni väljer ett nytt kontrollmoment, motivera varför ni väljer det.
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Rapportering VR
till Analys

1 Representation
Kontroll av korrekt hantering 
av intern och extern 
representation

Ekonom 3 ggr/år Stickprov i Proceedo Ekonomichef
V=4
R=4
V/R=16

Systematisk uppföljning av ställda krav avseende 
representation

2 Utbetalning i Procapita
Kontroll att utbetalning går 
till rätt mottagare med rätt 
mottagarkonto

Ekonom 3 ggr/år Stickprov i Procapita Ekonomichef
V=5
R=5
V/R=25

Brister  uppdagade under 2019

3 Försäkringar
Att kommunen inte anmäler 
försäkringsskador och missar 
ersättning

Ekonom 2 ggr/år

Avstämning av 
polisrapporter och 
interna 
skaderapporter

Ekonomichef
V=4
R=4
V/R=16

Kontroll är viktig för säkerställan av att 
försäkringsfrågor hanteras korrekt vad gäller 
självrisker, interna rapporter, polisanmälningar och  
anmälningar till försäkringsbolag

4 Upphandlingsrutiner Regler, kontroll att det följs Upphandlare 1 ggr/år Stickprov i Inyett Upphandlingschef
V=4
R=5
V/R=20

Det finns brister inom våra inköps- upphandlings- och 
avtalsuppföljningsprocesser och vi har påbörjat 
arbetet med att ifrån grunden inventera, skapa 
struktur och bygga upp rutiner kring samtlliga ovan 
nämnda områden Därför är varken 2018 års 
uppföljning och 2019 års kontrollplanspunkter för 
upphandling ej applicerbara. Det finns inte systemstöd 
för att mäta bakgrundsparametrarna enligt 
definitionen på kontrollplanspunkterna för 
upphandling.

5
Utbetalning av 
ersättningar till 
förtroendevalda

Kontroll av att sökt 
ersättning överenstämmer 
med utbetald ersättning

Nämndsekreterare 2 ggr/år

2 stickprov på sökt 
ersättning 
kontrolleras 2 
månader efter att 
den är inskickad till 
HR-servicecenter för 
utbetalning

Kanslichef
V=4
R=3
V/R=12

Kommunstyrelsen beslutade 2017 om införandet av 
kontrollmomentet på grund av felaktigt utbetalde 
arvoden. Förvaltningen ser fortsatt behov av att 
kontrollera så att rätt arvoden utbetalas

6 Expediering av beslut

Kontrollera att expediering 
av beslut har skett till rätt 
personer/organisationer och 
i god tid

Nämndsekreterare 2 ggr/år

2 stickprov på 
ärenden. Kontrollera 
i diariet att 
expediering har ägt 
rum till vem och när

Kanslichef
V=4
R=3
V/R=12

Viktigt att beslut expedieras, meddelas (33§FL), så att 
dessa kan verkställas (KL6:4)

7 Kontroll av utdrag ur 
belastningsregistret

Kontrollera att utrag är gjort 
och registrerats i WinLas HR-avdelningen 2 ggr/år Stickprov i WinLas HR-chef

V=4
R=3
V/R=12

Viktigt att utdrag ur registret görs innan anställning 
påbörjas

8 Kontroll av bisysslor

Kontrollera att det finns  
anmälningsblankett i 
personalkten av dom som 
angvit att de har bisyssla

HR-avdelningen 1 ggr/år Stickprov i WinLas HR-chef
V=4
R=3
V/R=12

Viktigt att samtliga medarbetare som anmäler bisyssla 
lämnar in blanketten till sin chef och sedan till HR-
avdelningen

Metod Motivering till val av kontrollmoment

Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen i Båstads kommun
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

Kommunledning
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Rapportering VR
till Analys

Metod Motivering till val av kontrollmomentRutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

9

Säkerställa att 
kontrollen inför 
löneutbetalningen 
struktureras och sker på 
ett likvärdigt sätt för att 
kunna följas upp 
politiskt 

Kontollera att 
avikandetjänsgöring, 
frånvaro mm är inlagt samt 
att löneposten är beviljad

HR-avdelningen 2 ggr/år Listor från Personec 
P HR-chef

V=5
R=3
V/R=15

Mycket viktigt kontroll då iskför lönskuld uppstår och 
att medarbetaren då blir återbatlningsskyldig för 
bruttolönen. Risk finns att den uppstår om inte 
kontroll görs att ex frånvaro läggs in i tid

10 Återställning av 
information

Kontrollera att det går att 
återställa en server från back-
up systemet

IT-driftsansvarige 1 gång/år
Återskapar 
information från 
backupsystemet

IT-chef
V=4 
R=3, 
V/R=12

Om information försvinner så får det stor påverkan 
och information behöver återställas. Det är låg risk att 
hårdvaran ska gå sönder då vi  har redundanta system 
risken är större att någon manuellt råkar ta bort 
information. Vi måste säkerställa att återskapande av 
information fungerar

Teknik och
service

1
Rutin utbetalning av 
investeringsbidrag till 
föreningar

Kontroll av investerings-
bidragen är utbetalade till 
rätt syfte

Fastighets- 
fritidshandläggare 1 ggr / år Stickprov Verksamhets-

områdeschef

V= 3
R= 3
V/R= 9

Att investeringen är genomförd enligt de krav som är 
ställda i investeringsbidraget som föreningen har 
erhållit. Kontrollen sker vid uppföljningen per 30 nov

2
Rutiner vid 
vattenavbrott och 
vattenbrist

Kontroll av rutiner för 
vattenavbrott eller 
vattenbrist är upprättade och 
efterföljs

Projektingenjör 1 ggr / år Stickprov Verksamhets-
områdeschef

V= 3
R= 4
V/R= 12

Att rutiner vid vattenavbrott eller vattenbrist saknas 
och därmed försörjningen av vatten hotas. Kontrollen 
sker vid uppföljningen per 31 aug

3 Rutiner vid specialkost
Kontroll av rutiner för 
matgäster som har behov av 
specialkost

Måltidschef 1 ggr / år Stickprov Verksamhets-
områdeschef

V= 4
R= 3
V/R= 12

Vid brister i informationsöverföring, dokumentation, 
kompetens eller praktisk hantering riskerar matgäster 
få felaktig kost vilket kan innebära allvarliga 
konsekvenser ur hälsosynpunkt. Kontrollen sker vid 
uppföljningen per 30 nov

4 Rutiner av 
egenkontroller

Uppföljning av genomförda 
egenkontroller inom måltid, 
lokalvård och för  fordon 
inom Räddningstjänst

Resp avd chef 1 ggr/år Stickprov Verksamhets-
områdeschef

V= 4
R= 3
V/R= 12

Vid brister i egenkontrollen riskeras verksamheten att 
inte bli utförd enligt ställda krav och lagstiftning. 
Kontrollen sker vid uppföljningen per 30 nov

5 Rutiner vid inköp
Kontroll att varan eller 
tjänsten är inköpt av avtalad 
leverantör

Fastighets- 
fritidshandläggare 1 ggr/år Stickprov Verksamhets-

områdeschef

V= 3
R= 3
V/R= 9

Att de avtal som finns med leverantörer följs. 
Kontrollen sker vid uppföljningen per 30 nov
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Rapportering VR
till Analys

Metod Motivering till val av kontrollmomentRutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens

1
Diarieföring av 
grundhandlingar i 
planprocessen

Kontroll att grundhand-
lingar i detaljplane- och 
översiktsplaneprocesserna är 
diarieförda i ByggR. 
Detaljplanerna ska även vara 
komplet-ta i planpärm samt i 
T: katalogen.
Se separat Bilaga 3 
"Anvisningar upprättande av 
internkontrollplan 
diarieföring i planprocesser"

Handläggare/ 
administratör på 
planavdelningen

Roterande uppdrag 
mellan 
handläggarna

En gång per 
halvår

Granskar de planer 
som vunnit laga 
kraft sedan 
föregående kontroll 
för detaljplane-
processen samt de 
delmål som uppnått 
senan föregående 
kontroll för 
översiktsplaneproce
ssen

Verksamhets-
områdeschef

V=3
R=3
V/R=9

Viktigt att alla moment i planprocesserna diarieförs 
korrekt för att bibehålla tydlighet och transparens i 
processerna och gentemot medborgaren. 
Kontrollmomentet kvarstår eftersom det är väsentligt 
och behöver fortsatt kontrolleras

2 Kontroll av internt 
karttittskåp FB webb

Kontrollera att kartans 
funktioner och innehåll 
fungerar och är korrekt. Se 
"Bilaga 1-Rutin för kontroll 
av FB webb.docx"

Roterande uppdrag 
för handläggare på 
geodataavdelnigen

Minst 1 
gång/år

Stickprov av 
kartlager och 
funktioner i kartan, 
Se "Bilaga 1-Rutin 
för kontroll av FB 
webb.docx"

Verksamhets-
områdeschef

Påverkan varierar 
beroende på 
vilken funktion 
som eventuellt 
brister. Generellt 
gäller att: V=3 R=3 
V/R=9

Viktigt att innehållet i kartan är korrekt så att 
handläggarna får rätt information

3 Kontroll av innehållet i 
fastighetsförteckningar

Kontrollera att 
informationen i 
fastighetsförteckningarna 
blivit korrekt: se "Bilaga 2-
Rutin för kontroll av 
Fastighetsförteckning.docx"

Roterande uppdrag 
för handläggare på 
geodataavdelnigen

Minst 1 
gång/år

Stickprov av 
kartlager och 
funktioner i kartan, 
Se "Bilaga 2-Rutin 
för kontroll av 
Fastighetsförtecknin
g.docx"

Verksamhets-
områdeschef

Påverkan varierar 
beroende på 
vilken funktion 
som eventuellt 
brister. Generellt 
gäller att: V=3 R=3 
V/R=9

Viktigt att innehållet i fastighetsförteckningen är 
korrekt så att utskick som görs i samband med 
planarbete är korrekt och når alla som har rätt att få 
den

4 Översyn av 
nybyggnadskarta (NBK)

Att se över produktion och 
innehåll i produkten. Bilaga 2-
Rutin för kontroll av 
nybyggnadskarta.docx

Kart/GIS-
handläggarna.

Löpande 
under året, 
rapporteras 
halvårsvis 
till VoC

Samråd med 
berörda aktörer, 
analys och 
utveckling

Verksamhets-
områdeschef

V=3 
R=3
V/R=9

Ny kontrollpunkt! Viktigt att informationen i NBK är 
ändamålsenlig och korrekt, då den är ett viktigt 
underlag för projektering och genomförande av 
byggnationer

5 Rutin för  fakturering av 
plan- och kartavgifter

Kontroll av att fakturering 
skett

Administratör och 
handläggare Kvartalsvis Stickprov på 2 st 

ärenden
Verksamhets-
områdeschef

V=3 
R=4
V/R=12

Fakturering är väsentligt och vi ser ingen anledning att 
utöka eller förändra rutinen

6 Rutin för kontering av 
intäkter och kostnader

Kontroll av att både 
inkommande och utgående 
fakturor konteras rätt i 
enlighet med kodplanen

Administratör och 
handläggare Kvartalsvis

Stickprov av två 
intäkts- och två 
kostnadsposter

Verksamhets-
områdeschef

V=3
R=4
V/R=12

Att konteringen blir korrekt är väsentligt för att 
underlätta och genomföra en korrekt uppföljning av 
ekonomin. Kontrollmomentet kvarstår

Samhällsbyggnad



Väsentlighet Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:
Mycket allvarlig 5 Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa
Allvarlig 4 Uppfattas som allvarliga för intressenter och kommuner
Kännbar 3 Uppfattas som besvärande för intressenter och komrnunen
Lindrig 2 Uppfattas som liten av såväl intressenter som av kommunen
Försumbar 1 Är obetydlig för de olika lntressenterna och kommunen

Risk Sannolikhetsnivåer för fel:
Mycket sannolik 5 Det är mycket sannolikt att fel ska uppstå
Sannolik 4 Det är sannolikt  att fel uppstår
Möjlig 3 Det flnns risk för att fel ska uppstå
Mindre sannolik 2 Risken är mycket llten att fel ska uppstå
Osannolik 1 Risken är praktiskt taget obefintlig att fel skall uppstå

Matris för bedömning av risk och väsentlighet vid intern kontroll

Väsentlighet
Mycket allvarlig 5 10 15 20 25
Allvarlig 4 8 12 16 20
Kännbar 3 6 9 12 15
Lindrig 2 4 6 8 10
Försumbar 1 2 3 4 5

Osannolik Mindre 
sannolik

Möjlig Sannolik Mycket 
sannolik

Risk



Bilaga: Metod kontroll "Regler för upphandling"

Rutin/System
Regler för upphandling

Kontrollmoment
1. Avtalstrohet - Svarar på hur avtalstrogna Båstads kommun är sina ramavtalsleverantörer totalt sett, per varugrupp (samt på verksamhetsnivå). 80% är bra!
2. Direktupphandling - Svarar på hur många otillåtna/tillåtna direktupphandlingar som gjorts, det sammanlagda värdet på dessa, samt var/hur de är dokumenterade (om annat än Tendsign).

Kontrollansvar
Upphandlare

Frekvens
December årligen

Metod

1. Avtalstrohet

Avtalstrohet totalt=Ta fram lista på alla transaktioner gällande varor och tjänster under året. Dividera totalsumma för avtalsleverantörer med totalsumma icke avtalsleverantörer. (förslagsvis i Inyett)
Avtalstrohet per varugrupp=Välj slumpmässigt ut 4 SNI-koder. 2 för varor och 2 för tjänster (förslagsvis i Inyett). 
Avtalstrohet på verksamhetsnivå=kräver att transaktionerna (ver nr) går att härleda till olika verksamheter.

2. Direktupphandling och 
dokumentation

Ex.

Leverantör kontraktsvärde förfarande dokumenterad via

Leverantör 1 350 000 odir ej dok

Leverantör 2 200 000 dir ej dok

Leverantör 3 etc…. 100 000 dir Diabas

Sa kontraktsvärde 650 000

Rapportering till
Ekonomichef, kommunchef?

V/R Analys
Avtalstrohet: V=3, kännbar R=3, Möjlig =9
Direktupphandling och dokumentation: V=3, kännbar, R=4 Sannolik =12

Kommentar
Komplettera med ev. ytterligare kommentar för att förtydliga eller tillföra annan betydelsefull information.

Ta fram statistik över samtliga leverantörerav varor och tjänster. Sortera bort alla avtalsleverantörer.  Kontrollera förfarande och dokumentation för de 20 översta positionerna för icke-avtalsleverantörer. Presentera enl tabell:



Verksamhets
område

Risker Förtydligande Med i IK plan 2020 (Ja/Nej) V/R Motivering om nej

KLK Söka statliga bidrag Inte missa statliga bidrag Nej V5/R4 20 Kommunen har ett system för översikt av sökbara bidrag

KLK Konsekvensanalalys På beslut på minst 3-5 år Nej V3/R3 9

Under 2020 kommer ärendeberedningen att förändras, vilket 
möjliggör för förvaltningen att centralt upptäcka om det saknas 
konsekvensbeskrivningar i tjänsteutlåtande. Det arbetet kan i sin 
tur leda till att formerna för framtagande av tjänsteutlåtande 
revideras under året. Mot bakgrund av det kommer tillföras 
kvalitetskontroller i det ordinarie arbetet föreslås att 
kontrollmoment ej tillförs under innevarande år, utan att det tas 
upp för förnyad dialog inför 2021

KLK Upphandlingsrutiner Regler, kontroll att det följs Ja V4/R5 20

KLK Försäkringar Att kommunen inte anmäler försäkringsskador och missar ersättning Ja V4/R4 16

KLK Löneskuld
Kontrollerar chefer löneutbetalningar i dagsläget många fel vilket 
kräver mycket administration

Nej V4/R4 16 Intern arbetsrutin upprättas

KLK Sparade semesterdagar Kontroll för cheferna att semesterskulden inte ökar Nej V2/R3 6 Lågt riskvärde
KLK Ny leverantörer Fel bankgiro till ny leverantör - endast en som lägger upp Nej V5/R2 10 Direktåtgärd redan genomfört

KLK För många inköpare 
För många handlar för kommunens räkning utan att veta rutinerna 
kring detta

Nej V3/R4 12
Förändring av inköpsorganisation med bl a införande av 
inköpsgrupper inom respektive verksamhetsområde där ett av 
syftena är att minsak antalet inköpare

KLK Rekvisition
Presentkort ges som rekvisition, om butik inte har koll kan personen 
få pengar kontant istället

Nej V2/R2 4 Lågt riskvärde

KLK Momshantering Kontroll att rätt moms är dragen på fakturor Nej V4/R4 16
Extraåtgärd under 2019 kommer att ge resultat även för 2020. 
Följs upp internt

KLK Momsersättning
Kontroll att rätt momsersättning söks

Nej V4/R4 16
Extraåtgärd under 2019 kommer att ge resultat även för 2020. 
Följs upp internt

KLK Fakturor i Procapita Kontroll av fakturor försvårad Nej V2/R2 4 Direktåtgärd pågår överflyttning till Proceedo. Tidigare risk 25

KLK Utbetalning i Procapita Brister uppdagade 2019 Ja V5/R5 25

KLK Bisysslor
Kontrollera att det finns  anmälningsblankett i personalkten av dom 
som angvit att de har bisyssla.

Ja V5/R2 10

KLK Representation Kontroll av korrekt hantering av intern och extern representation Ja V4/R4 16

TS Hantering av bränsle Kontroll på kommunens fordonsförbrukning Nej
Fordonsorgansisation med bla bränslehantering är under 
framtagande

TS Fastigheter Säkerhetsrutiner vid tillträde till kommunens lokaler Nej Rutiner finns och arbete pågår att säkerställsa dessa
TS Beredskapsrutiner Vinterväghållning, fastighet risker för halkolyckor Nej Rutiner finns och arbete pågår att säkerställsa dessa

TS Varmhållningsrutiner mat till boenden Varmhållning av leverans av mat Nej Finns med som del under rutiner egenkontroller

TS Smitta, brand mm i kök Produktionsbortfall av kök Nej Rutiner finns och arbete pågår att säkerställsa dessa
TS Lokalförsörjning Avsaknad av ändamålsenliga verksamhetslokaler Nej Lokalförsörjningsplan är under framtagande

TS
Rutin utbetalning av investeringsbidrag 
till föreningar

Kontroll av investerings-bidragen är utbetalade till rätt syfte Ja V3/R3 9

TS Rutiner vid vattenavbrott och vattenbrist
Kontroll av rutiner för vattenavbrott eller vattenbrist är upprättade 
och efterföljs

Ja V3/R4 12

TS Rutiner vid specialkost Kontroll av rutiner för matgäster som har behov av specialkost Ja V4/R3 12

Bruttorisklista Kommunstyrelsen



TS Rutiner av egenkontroller
Uppföljning av genomförda egenkontroller inom måltid, lokalvård och 
för  fordon inom Räddningstjänst

Ja V4/R3 12

TS Rutiner vid inköp Kontroll att varan eller tjänsten är inköpt av avtalad leverantör Ja V3/R3 9

SB Detaljplan Risk för felaktiga planer Nej Politiskt beslut, kan det var felaktigt?

SB Befolkningsprognos Kan den beslutas utifrån önskad uppnått befolkningsmål Nej
Finns inget rätt eller fel i en prognos. Vi har inga mål satta av 
politiken i befolkningsprognosen

SB
Diarieföring av grundhandlingar i 
planprocessen

Kontroll att grundhandlingar i detaljplane- och 
översiktsplaneprocesserna är diarieförda i ByggR. Detaljplanerna ska 
även vara komplet-ta i planpärm samt i T: katalogen.
Se separat Bilaga 3 "Anvisningar upprättande av internkontrollplan 
diarieföring i planprocesser" Ja V3/R3 9

SB Kontroll av internt karttittskåp FB webb
Kontrollera att kartans funktioner och innehåll fungerar och är 
korrekt. Se "Bilaga 1-Rutin för kontroll av FB webb.docx" Ja V3/R3 9

SB
Kontroll av innehållet i 
fastighetsförteckningar

Kontrollera att informationen i fastighetsförteckningarna blivit 
korrekt: se "Bilaga 2-Rutin för kontroll av Fastighetsförteckning.docx" Ja V3/R3 9

SB Översyn av nybyggnadskarta (NBK)
Att se över produktion och innehåll i produkten. Bilaga 2-Rutin för 
kontroll av nybyggnadskarta.docx Ja V3/R3 9

SB
Rutin för  fakturering av plan- och 
kartavgifter Kontroll av att fakturering skett Ja V3/R4 12

SB Rutin för kontering av intäkter och kostnad
Kontroll av att både inkommande och utgående fakturor konteras rätt 
i enlighet med kodplanen Ja V3/R4 12



Anvisningar upprättande av internkontrollplan

Risk
Beskriv den rutin, process eller det system som är en risk

RV-Analys

Ange för varje kontrollmoment den nivå på skala 1-5 för ”Väsentlighet” som 
beskriver vilken påverkan på verksamheten/kostnaden det skulle medföra 
om ett fel uppstår samt ange den nivå på skala 1-5 för ”Risk” som beskriver 
vilken sannolikheten är för att ett fel kan uppstå. 

Ange även VR-tal för varje kontrollmoment enligt befintlig matris för 
bedömning av risk och väsentlighet vid intern kontroll.

Med i Internkontrollplan 2020
Ja, nej

Motivering till varför man inte valt att ta med en risk i intern kontrollplanen
Motivera varför ni väljer att följa upp andra risker istället för de ni väljer 
bort



Rutin för kontroll av FB webb 

 
Rutin/System 
Geodata ajourför det karttittskåp (FB webb) som används internt av kommunens 
handläggare. Där presenteras information som kan vara till stöd för handläggningen inom 
olika verksamhetsområden.  Kartan består av bakgrundskartor med grundläggande 
kartinformation såsom vägar och byggnader samt verksamhetsspecifik information om tex 
detaljplaner, riksintressen, fornminnen, skolskjutshållplatser, parkskötsel mm  
Bakgrundskartan och dess funktioner ansvarar geodata för, medan den 
verksamhetsspecifika informationen har en tema-ägare på respektive verksamhetsområde 
som ansvarar för att deras information är korrekt.  

 
Kontrollmoment 

Kontrollera att kartans funktioner och innehåll fungerar och är korrekt. 

 
Kontrollansvar 

Kontroll utförs av handläggare på geodataavdelningen. 

 
Frekvens 

Minst 1 gång/år 

 
Metod 
Tre slumpmässigt utvalda lager i bakgrundskartan, samt tre verksamhetsspecifika lager 
kontrolleras. Lagrens aktualitet kontrolleras och stäms av med övrig information i 
metadatalistan. Kontakt tas med tema-ägare för att kontrollera att deras information är 
korrekt och att personen vet om vad det innebär att vara tema-ägare. 
Sökfunktionen och verktygen i kartan ska kontrolleras så att de fungerar. 

 
Rapportering till 

Chef för verksamhetsområdet. 

 
V/R Analys 

 

Påverkan varierar beroende på vilken funktion som eventuellt brister. Generellt gäller att: 
V=3 
R=3 
V/R=9 
 
 

 
Kommentar 

 

 Motivering till val av kontrollmoment 



Viktigt att innehållet i kartan är korrekt så att handläggarna får rätt information. 

 



Rutin för kontroll av Fastighetsförteckning 

 
Rutin/System 
Geodata upprättar fastighetsförteckningar till planavdelning vid upprättandet av nya 
detaljplaner. Det sker oftast i planens granskningsskede och uppdateras oftast någon gång 
under planprocessen. En fastighetsförteckning innehåller information över de fastigheter 
som berörs när en ny detaljplan ska upprättas. Information som finns med är bland annat 
information om fastighetsägare, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar samt servitut. 

 
Kontrollmoment 

Kontrollera att fastighetsförteckningen innehåller all den information som ska finnas med. 

 
Kontrollansvar 

Kontroll utförs av handläggare på geodata-avdelningen. 

 
Frekvens 

Minst 1 gång/år 

 
Metod 
Välj slumpmässigt ut två fastighetsförteckningar som har gjorts under året. Kontrollera att 
alla fastigheter som ska finnas med också gör det, både innanför och utanför planområdet. 
Information om beställningen ska finnas i ByggR. Kontrollera att alla rubriker finns med 
(att alla bitar av en fastighetsförteckning har gåtts igenom). Stäm av så att 
fastighetsförteckningen gjorts enligt manual. 

 
Rapportering till 

Chef för verksamhetsområdet. 

 
V/R Analys 

 

Påverkan varierar beroende på vilken funktion som eventuellt brister. Generellt gäller att: 
V=3 
R=3 
V/R=9 
 
 

 
Kommentar 

 

 Motivering till val av kontrollmoment 
Viktigt att informationen i fastighetsförteckningen är korrekt, så att utskick som görs i 
samband med planarbete blir rätt och att alla som har rätt att ta del av informationen får 
den.  

 



Anvisningar upprättande av internkontrollplan – 
diarieföring i planprocesser 
 

Rutin/System 
 
Kontroll av att beslutsdokumenten för planprocessen är diarieförda i ByggR.  
 

Kontrollmoment 

 
Dokument att kontrollera för detaljplan 
 
Kontrollera att tjänsteskrivelser med bilagor samt protokoll är diariefört i Bygg R, på T: 
katalogen samt i pärmen för varje av följande skeden. Kontrollen utförs på de planer som laga 
kraft sedan föregående kontroll. 
 
Kontrollmoment: 

 Planbesked 
 Samråd 
 Granskning/utställning 
 Antagande 
 Laga kraft  

 
 
Dokument att kontrollera för översiktsplan 
 
Kontrollera att tjänsteskrivelse med bilagor samt protokoll är diariefört i Bygg R i följande 
skeden, (om planen nått dessa delmål):  
 
Kontrollmoment: 

 Uppdrag om ny översiktsplan/aktualisering 
 Antagande av utvecklingsstrategier till grund för översiktsplan 
 Samråd 
 Granskning/utställning 
 Antagande 
 Laga kraft  

 
Kontrollansvar 
 

 

Handläggare/assistent på planavdelningen. 

 
Frekvens 
 

 

En gång per halvår, två ärenden per handläggare för detaljplaner. 

 
Metod 
 

Samtliga planarkitekter, översiktsplanerare samt assistent granskar två aktuella ärenden som 
någon annan än en själv är handläggare för.   

 



Rapportering till 
 
Samhällsbyggnadschefen 
 
V/R Analys 

V=3 
R=3 
V/R=9 

 

Motivering till val av kontrollmoment 
 

Viktigt att alla moment i planprocesserna diarieförs korrekt för att bibehålla tydlighet och 

transparens i processerna och gentemot medborgaren. 
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