
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Datum: Torsdagen den 22 oktober 2020 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   

1.  Val av justeringsperson Johan Peterson KSau 

2.  Godkännande av dagordning Johan Peterson KSau 

3.  Markanvisningstävling, del av Hemmeslöv 5:9 Susanna Almqvist KF 

4.  Tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 Susanna Almqvist KS 

5.  Tillägg till köpeavtal - Hemmeslöv 10:209 Susanna Almqvist KS 

6.  Tillägg till köpeavtal - Östra Karup 6:26-6:37 Susanna Almqvist KS 

7.  Planuppdrag för centrala Båstad Klara Harmark-Peters KS 

8.  Avskrivande av detaljplaneuppdrag för sydkusten Klara Harmark-Peters KS 

9.  Informationsärenden 

A. Återvinningstjänsten, NSR:s VD Ulf Molén och renhållningschef Cecilia 
Holmberg  

B, Sportbank, fastighets- och fritidschef Hans Paganus 

C, Kantstenen på Köpmansgatan, fastighets- och fritidschef Hans Paganus 

D, Familjen Helsingborgs reviderade infrastruktur- och 
kollektivtrafikstrategi, översiktsplanerare Hanna Seger och planchef Olof 
Selldén 

E, Kostnader för SIS-hemmen och familjehem, IOF-chef Lena Täringskog 

F, Ekonomisk månadsuppföljning för september, ekonomichef Elisabet 
Edner 

Johan Peterson KSau 

10.  Begäran om Båstads kommuns ställningstagande om Båstadhems 
investering i fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4, Sandbäcksområdet i 
Förslöv 

Elisabet Edner KS 

 
 
Båstad den 15 oktober 2020 
 
 

Johan Olsson Swanstein 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-10-15 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000010/2020 – 100 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Inge Henriksson (BP).  
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Bo Wendt (BP). 
 
3. Protokollsjusteringen äger rum den 26 oktober kl. 13:30. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsperso-
nen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justeringsper-
sonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 
 
Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfull-
mäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella 
protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: 2020-06-10 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000011/2020 – 100 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Datum: 2020-09-25 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000653/2020 – 200 
 
 

Markanvisningstävling, del av Hemmeslöv 5:9 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Godkänna upprättat förslag till inbjudan till markanvisningstävling för del av fastigheten 
Hemmeslöv 5:9. 
 
2. Lämna teknik och service i uppdrag att starta och genomföra tävlingen, i enlighet med inbju-
dan till markanvisningstävling. 
 
3. Godkänna föreslaget markpris om 350 kr/kvm. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun äger mark som genom detaljplan prövats lämplig för verksamheter i form av 
detaljhandel, kontor mm. Det 11 000 kvm stora markområdet är beläget mellan Inre kustvägen 
och järnvägen, strax intill entré Båstad och utgör en del av fastigheten Hemmeslöv 5:9. 
 
Markområdet är en viktig tillgång för Båstads kommun och den byggnation som uppförs här 
ska hålla en hög arkitektonisk nivå och harmonisera med övrig bebyggelse längs Inre 
Kustvägen. Detaljplanen medger många möjligehter till användning av marken och byggrätten 
är väl tilltagen.     
 

 
 

lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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För att på bästa sätt tillvarata markområdets potential och kommunens ambitioner föreslår 
teknik och service att en markanvisningstävling genomförs. Markanvisningstävlingen ger 
kommunen möjlighet att påverka utveckling av platsen genom att tydligt kommunicera vad 
som förväntas av den som vill tävla om, och ha förutsättningar att vinna, option till marken.  
 
Avseende önskad användning av markområdet har några förslag till utveckling redan tidigare 
behandlats inom kommunen, varav ett resulterade i ett optionsavtal. Kommunens tidigare 
ställningstagande kan konkretiseras till en inriktning;  

- den byggrätt som detaljplanen medger ska nyttjas väl  
- tilltänkt byggnation ska möjliggöra etablering av flera olika verksamheter/ändamål för 

att säkerställa en långsiktigt hållbar användning av området.  
Båstads kommun har inte analyserat vilka verksamheter/ändamål som kan vara lämpliga att 
etablera på platsen varför teknik och service föreslår att kommunen ger intressenterna 
oinskränkt utrymme att själva undersöka och redogöra för vilka verksamheter/ändamål som 
tillsammans kan utgöra en fungerande helhet.  
 
Teknik och service har tillsammans med avdelningen för samhällsbyggnad och kommunens 
företagslots arbetat fram ett förslag till inbjudan till markanvisningstävling.   
Markanvisningstävlingen föreslås offentliggöras genom mail till kommunens intressenter, 
genom en annons i Byggvärlden och genom kommunens andra kommunikationskanaler. 
Tävlingen förslås startas i oktober 2020 och avslutas i februari 2021, varpå inkomna 
tävlingsbidrag utvärderas av tjänstemannajury. Tilldelningsbeslut tags i sedvanlig ordning av 
kommunstyrelsen.  
 
I inbjudan till markanvisningstävling delges intressenterna att priset för marken är 350 
kronor/kvm. Marken är genom tidigare beslut i kommunfullmäktige prissatt till 225 
kronor/kvm, utefter en självkostnadsprincip. 
Kommunfullmäktige har genom flertalet separata beslut om försäljning av kommunala 
fastigheter, exempelvis Båstad Hemmeslöv 5:56, följt förvaltningens rekommendation att  
överlåta kommunal mark till marknadsmässiga priser.  
Förslagen prissättning om 350 kronor/kvm är motiverad utifrån markområdets läge och 
byggbarhet.  

 
Bakgrund 
Detaljplan för området vann laga kraft den 8 november 2019. Området har titigare varit 
anvisat till MIMS invest AB som tillsammans med COOP hade för avsikt att etablera sig på 
platsen. Anvisningen resulterade inte i försäljning. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Förevarande förslag till beslut ger kommunen möjlighet att inbringa en mängd goda förslag till 
användning av platsen och tillfälle att finna en framtida samarbetspart/köpare till 
markområdet.   
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut genererar en kostnd för annonsering i byggvärlden om 10 500 
kronor. Kostnaden förs på exploateringsprojekt 8018.  Teknik och service anser denna kostnad 
befogad då byggvälden är en välrenommerad branschtidning som når intressenter vi genom 
egna kanaler inte får kontakt med.  
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Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
1. Avdelningen för samhällsbyggnad 
2. Företagslots, Pathricia Hansson 
3. NSVA, Fredrik Jönsson 
4. Södra Hallands Kraft 
5. Trafikverket, Jan-Fredrik Wahlin 
6. Ekonomikontoret, Elisabet Edner 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till inbjudan till markanvisningstävling för del av Hemmeslöv 5:9 
 
Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad, företagslots, NSVA, Trafikverket 
 
 



INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING

ENTRÉ BÅSTAD ETAPP 3

2020-10-12
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   Inbjudan
Vill ni genomföra ett av de mest spännande fastig-
hetsprojekten i Båstads kommun? Båstad är ett av 
Sveriges absolut starkaste besöksmål med närhet 
till både Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Nu finns 
möjlighet att bygga i ett av kommunens mest attrak-
tiva och expansiva områden.

Markområdet har ett unikt läge med närhet till både 
E6:an och Båstads nya tågstation. I anslutning till 
området kommer också cirka 2500 bostäder och 
lokaler för centrumverksamhet att byggas fram till 
2030.

Som en del av genomförandet av Vision 2030 utlyser 
Båstads kommun härigenom en markanvisningstäv-
ling för Entré Båstad, etapp 3. Markanvisningsom-
rådet har en generös byggrätt och möjliggör olika 
slags användningar, som till exempel verksamhet, 
detaljhandel samt kontor. Det markanvisade områ-
det är ungefär 11 000 kvm stort och är placerat i an-
slutning till Båstads främsta infart. 

Tävlingen är öppen för intressenter som har god för-
måga att genomföra projekt enligt de förutsättning-
ar som presenteras i inbjudan. Som intressent är du 
mån om att vara en del av helheten och din föreslag-
na verksamhet kommer att komplettera och stärka 
Båstads redan blomstrande näringsliv.

Tävlingsförslagen ska vara kommunen tillhanda se-
nast den 5 mars, 2021, kl. 12.00

Varmt välkommen att bli en del av framtidens Bå-
stad.

Vi ser fram emot att ta del av ert bidrag!

Båstads kommuns vision 2030

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang.

Båstad i Sverige

BÅSTAD

Göteborg

Malmö
Köpenhamn

Halmstad

E6 E4

Västkustbanan

Karlskrona

E22

Jönköping



Entré Båstad

Petersberg
Inre Kustvägen

Hallandsvägen
VästkustbananMarkanvisnings-

område



   Området, läget och kommunikation
Det ungefär 11 000 m2 stora markområdet som tävlas ut har ett unikt läge i Båstad precis vid infarten till 
samhället, i direkt anslutning till både Inre Kustvägen och Hallandsvägen. Markområdets läge ser du nedan. 

Hallandsvägen förbinder centrala Båstad med E6 i öster. Hallandsvägen är vältrafikerad året runt, årsdygn-
strafiken är ca 8 300 fordon och under sommarhalvåret trafikeras vägen av uppemot 20 000 fordon per dygn.

Inre Kustvägen är en ny och viktig länk mellan det ”gamla Båstad” och det nya som växer upp runt Båstads nya 
station. Inre Kustvägen förbinder även ett omfattande exploateringsområde i Laholms kommun till Båstad. 
Inre Kustvägen är för närvarande relativt lågtrafikerad, med färre än 2 000 fordon per dygn. Båstads kommun 
bedömer dock att trafiken kommer att öka väsentligt i takt med att påbörjad bostadsexploatering i anslutning 
till Inre Kustvägen färdigställs. 

Översiktskarta

FB-webb östra karup o båstad

0m 400m 800m

Inre KustvägenHemmeslöv
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Markområdets läge

Entré Båstad

Det är lätt att ta sig med allmänna kommunikationsmedel till platsen, eller varför inte med cykel eller till fots? 
Båstads järnvägsstation ligger ca 1000 m väster om tävlingsområdet. Markanvisningsområdet trafikeras av 3 
olika busslinjer.
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   Båstad växer i anknytning till det anvisade området
Båstads kommuns nyligen antagna översiktsplan, ÖP2030, har ett starkt fokus på hållbarhet och goda livs-
miljöer. Vi vill utveckla våra samhällen långsiktigt, vilket kan innebära att samtidigt både nyttja och värna 
våra unika värden. Genom vår översiktsplan vill vi skapa förutsättningar för företagare och entreprenörer 
att utveckla sina idéer och verksamheter. Samtidigt ska en hållbar ortsutveckling främjas som möjliggör fler 
mänskliga möten. En tätare bebyggelse skapar förutsättningar för goda gång- och cykelmiljöer och mindre 
bilberoende. På sikt ser vi hur Hemmeslöv, stationsområdet och området vid Entré Båstad blir allt mer sam-
manlänkade. Här finns förutsättningar för vardagsmotion, ett minskat bilberoende och attraktiva platser att 
vistas på.

Datum:  2020-09-22
Skala:  1:10000

200 m

Översiktskarta - Båstads och Laholms kommuns översiktsplaner
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Pågående detaljplaner samt utbyggnader
I Båstad pågår planläggning och utbyggnad av flera nya områden i anslutning till Båstads nya station samt 
Entré Båstad.

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av några detaljplaner:

1. del av Hemmeslöv 6:2 m.fl. fastigheter, Petersberg, i Båstad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering av blandad bebyggelse i form av till exem-
pel centrumverksamheter, parkering, bostäder, skola samt befästa naturmark längs Stensån och intill Hem-
meslövssjön inom planområdet. Området har en för Båstad sett hög exploateringsgrad. Cirka 300 bostäder 
kommer att byggas här till år 2030. Planerad byggstart är 2022/2023.

2. del av Hemmeslöv 5:14 m.fl. fastigheter, Tuvelyckan etapp 1, i Båstad

Detaljplanen fick laga kraft den 7 juni 2016 och möjliggör en blandstad med olika funktioner såsom t ex bo-
städer, centrumverksamhet, förskola och vård. Cirka 320-350 bostäder kommer att byggas här fram till år 
2030. Bebyggelsen är under uppförande.

Översiktskarta
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Markanvisningsområdet - vy från väst

Markanvisnings-
område

1.

5.

2,3, 4.

1.

Centrumverksamhet
Bostäder
P-hus

Entré Båstad

Bostäder

Skola och/eller 
bostäder

Petersberg

H
allandsvägen

Västkustbanan

Inre Kustvägen

Tuvelyckan

Stensån

3. del av Hemmeslöv 5:14 m.fl. fastigheter, Tuvelyckan etapp 2 (område B & C), i Båstad

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra och skapa en blandstad med olika funktioner såsom t ex 
bostäder, centrumverksamhet, vård, förskola, parkering, rekreation, kulturnaturområde etc för att därmed 
skapa ett levande och tryggt område. Cirka 550 bostäder kommer att byggas här fram till år 2030. Förväntad 
byggstart är 2023/2024.

4. del av Hemmeslöv 5:14 m.fl. fastigheter, Tuvelyckan etapp 2 (område A), i Båstad

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av verksamheter som fungerar bullerdäm-
pande för bakomliggande bostäder och även ger ett estetiskt tilltalande uttryck. Detaljplanen (som ej ännu 
har vunnit laga kraft) avses möjliggöra verksamheter i olika former med begränsad omgivningspåverkan. 
Detaljplanen ska också möjliggöra byggnation av ett parkeringshus med inslag av handel i anslutning till 
stationshuset. Den planerade byggstarten för verksamheter norr om stationen är år 2023. Byggstart för par-
keringshus är inte planerad ännu. 

5.  del av Hemmeslöv 5:9, Entré Båstad etapp 2, i Båstad

Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa ny verksamhetsmark i anslutning till Entré Båstad (etapp 1). Om-
rådet kommer att innehålla mindre tomter med begränsad byggrätt som troligen tilltalar mindre verksamhe-
ter kopplade till service eller tillverkning snarare än handel. Planerad byggstart 2022/2023.
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  Övergripande förutsättningar och information
Båstads kommun har höga ambitioner för markområdet vilket innebär höga krav på byggnadernas utform-
ning och exteriör. Kommunen vill att den nya bebyggelsen anpassas till befintlig och planerad bebyggelse 
längs Inre Kustvägen både gällande färgsättning, ljussättning. Inom fastigheten ska även en trädallé  längs 
Inre Kustvägen anläggas.

Inspirationsbild - 2M2, längs Inre Kustvägen,  
beräknad byggstart våren 2021

Inspirationsbild - befintlig byggnation, Beslag & Design, 
längs Inre Kustvägen

Inspirationsbild -  Padelhall längs 
Inre Kustvägen, beräknas klar höst 2020

Viktigt är också att man från den kommunala gång- och cykelvägen som angör markområdet kan färdas på ett 
skyddat sätt till tänkta byggnader.

Kommunen är angelägen om att föreslagen byggnation rymmer verksamheter som snarare kompletterar 
befintliga än konkurrerar med dem. För en långsiktig hållbarhet ser kommunen att föreslagen byggnation 
innehåller en mix av verksamheter/ändamål. Du som intressent måste därför framför allt skapa dig en god 
uppfattning om Båstads näringsliv men även inhämta information om vilka verksamheter som finns etablera-
de i regionen, utanför kommunens gränser.  

Det markanvisade området bär en generös byggrätt och kommunen vill att den tillvaratas på bästa tänkbara 
vis. 

Intill området ifråga har kommunen avsatt ett område för byggnation av en drivmedelsstation. Inom detta 
område kan även etablering av en mindre matservering bli aktuell. Området har markerats med X i detaljpla-
nen på följande sida. 



191009

191108

KS

1692

Utdrag ur plankarta 1692, laga kraft 2019-11-08, ej skalenlig

se  även länk: http://bastad.engelholm.se/Filer/Bastad/Planer/1692.pdf.

X.

In/utfart

Möjlighet 
till mindre 
in/utfart

Markanvisnings-
område

Markområdet är planlagt. Gällande detaljplan för markområdet är 1692 - Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 m.fl. 
(f.d. 6:2) i Hemmeslöv, Båstads kommun. Sammanfattningsvis möjliggör detaljplanen olika slags använd-
ningar såsom detaljhandel, kontor och verksamher till en högsta nockhöjd om 16 meter inom mark som ej 
är prickad. Markanvisningsområdet omfattas även av utformnings- och utförandebestämmelser angående 
skyltars placering, lägsta golvhöjd och säkerhetsåtgärder med anledning av närheten till farligt godslederna 
Västkustbanan och Hallandsvägen. Se plankarta 1692 för mer detaljerad beskrivning.

Detaljplan i digitalt format finns att tillgå via Båstads kommuns hemsida: länk.....

Anslutning till kommunalt VA kan ske från två olika anslutningspunkter. Information om höjd på ledningar 
och principer för dagvattenfördröjning lämnas på förfrågan av kommunens driftsbolag NSVA. Kontaktinfor-
mation finns på www.nsva.se.

Prissättningen på marken som anvisas är 350 kr/m2. 

Byggnation ska påbörjas senast 18 månader efter att markanvisningsavtal upprättats. Köpeavtal tecknas när 
bygglov sökts och erhållits för tilltänkt byggnation. 

Kommunen bekostar avstyckning. Bildande av gemensamhetsanläggning för infart och andra gemensamma 
anordningar ombesörjs och bekostas av tillträdande, berörda fastighetsägare. 

Underlagsmaterial till markanvisningstävlingen nås via Båstads kommuns hemsida: länk.....
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  Detta ska ditt tävlingsförslag innehålla

  

• Beskrivning av tilltänkt byggnation ur ett 
kretsloppsperspektiv. 

• Representativa fasader och  sektioner av 
byggnader (A3, PDF).

• Vy / perspektiv-bild över föreslagen 
bebyggelse inom området från entrén till 
Inre kusvägen och längs Inre Kustvägen 
(A3, PDF).

• SketchUp-modell över aktuellt  område i 
enkel vit volymskiss där våningsantalen 
är markerade, utan materialtexturer 
(skp-f il).

• Uppgifter om inlämnare av förslag: Bo-
lag, organisationsnummer, kontaktper-
son och kontaktuppgifter. 

• Registreringsbevis, högst 3 månader 
gammalt.

PM Projektförslag (A3, PDF, skp-fil)
• Hur passar ditt förslag ett framtida ”nä-

ringslivs-Båstad”? En marknadsanalys.

• Hur bidrar ditt förslag till en positiv 
utveckling av Båstad ur ett hållbarhets-
perspektiv? Ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt. 

• Samarbetspartners och/eller hyresgäs-
ter. Det är viktigt att samarbeten har 
konkretiserats för att säkerställa genom-
förandet. 

• Beräkning av tillvaratagen BTA.

• Förenlighet med gällande detaljplan.

• Hur dagvatten ska fördröjas inom mark-
anvisningsområdet.

• Anläggningar inom markanvisningsom-
rådet, avsedda för fotgängare och cyklis-
ter.

• Hur området angörs av bilister och trans-
portfordon.

Vä
st

ku
st

ba
na

n

Hallandsvägen

In
re

 K
us

tv
äg

en

Markanvisningsområde



  
   Markanvisningsprocessen

1. Inbjudan till markanvisningstävling godkänns av  kommunstyrelsen och tävlingen   
 påbörjas i november 2020. 

2. Tävlingen är öppen för deltagande till och med 2021-03-05. 

3. Inkomna förslag utvärderas av tjänstemannajury under mars 2021.

4. Vinnare utses av kommunstyrelsen i april/maj 2021. 

5. Vinnare erbjuds att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun. Maj 2021.

6. Köpeavtal tecknas när kommunens avtalspart sökt och erhållit bygglov för    
 byggnation. Oktober 2021.

Vi vill lära oss!
Ett slutmöte kommer att arrangeras när byggnaden är färdig och kombineras i tid och plats 
med det formella slutsamrådet enligt PBL. Syftet med det förlängda mötet är att gemensamt 
utvärdera processen och vad den resulterat i. 

Har båda parter levererat enligt intentioner och avtal? Hur har samarbetet gått? Kan vi ge 
varandra goda referenser?

Petersberg

Ste
nså

n

Båstads 
hamn



   
   Förbehåll

Båstads kommun förbehåller sig rätten att 
besluta vilket förslag som bäst passar det 
markanvisade området och att inhämta 
referenser om tävlande vad gäller tidigare 
projekt och solvens.

Inlämning
Utformningsförslag ska vara Båstads 
 kommun tillhanda senast 2021-03-05, kl 
12.00. 

Tävlingsförslag ska sändas till:

Bastads.kommun@bastad.se

   
   Frågor

Vid eventuella frågor kontakta:

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

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

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

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

Tävlingsförslag ska 

vara kommunen

tillhanda senast 

2021-03-05, 

kl 12.00
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Datum: 2020-10-06 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000301/2020 – 200 
 
 

Tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 med grund i justerad beräk-
ning av antal nyttjade BTA inom fastigheten från 5 635 kvm till 4364,55 kvm, innebärande att 
köpeskillingen för fastigheten ändras från 5 635 000 kronor till 4 364 550 kronor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har ingått köpeavtal med GBJ Heden 1 AB avseende fastigheten Båstad  
Hemmeslöv 10:209. Köpeavtalet upprättades mellan parterna den 29 juni 2020.  
Då köpeavtalet upprättats till följd av ingånget markanvisningsavtal och däri överenskomna 
villkor har köpeskillingen beräknats på antal nyttjade BTA inom rubricerad fastighet. Uppgifter 
om antal nyttjade BTA har inhämtats från ansvarig bygglovshandläggare inför tecknande av 
köpeavtal.  
BTA är ett begrepp som betyder bruttototalarea. I bruttototalarean ska inte så kallad öppen-
area medräknas. Begreppet öppenarea omfattar; balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, 
taktäckt uteplats, öppet garage och liknande ytor.  
Det antal BTA som levererats att utgöra grund för beräkning för köpeskilling innehöll öppen-
area, vilket således utgör grund för att ändra överenskommen köpeskilling för överlåten fastig-
het. För att kunna genomföra en sådan ändring måste ett tillägg till köpeavtal upprättas skrift-
ligt mellan parterna och godkännas av kommunstyrelsen. Detta framgår av § 13 i upprättat kö-
peavtal.  
Korrekt antal BTA har räknats fram av kommunen i samförstånd med GBJ Heden 1 AB och ett 
förslag till tillägg till köpeavtal har tagits fram av teknik och service. GBJ Heden 1 AB har redan 
erlagt köpeskilling för rubricerad fastighet vilket innebär att kommunen med stöd av upprättat 
tillägg till köpeavtal ska återbetala 1 283 450 kronor av erlagd köpeskilling senast den 15 no-
vember 2020. 
 

Bakgrund 
Den 10 juni 2020 godkändes upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Hemmeslöv 10:208 
av kommunstyrelsen.  
Den 13 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen förslag till markavisningsavtal-Heden etapp III, 
delområde 1 och 4. Markanvisningsavtalet ingicks med GBJ Bostadsutveckling AB. 
Den 9 januari 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området He-
den, etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petters-
sons arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling.  
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar-
kanvisningsavtal med kommunen.  
 
Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom-
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417/2017-135) 
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för Båstads samhälle. 
 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut föranleder att kommunen får intäkter för fastigheten Hem-
meslöv 10:108 om 4 351 550 kronor, 2020, istället för prognostiserade 5 635 000 kronor.  
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
2. GBJ Heden 1 AB, Per Sandberg 
3. NSVA, Lina Falk 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Upprättat köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 
2. Förslag till tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 

 
Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad, GBJ Heden 1 AB 
 
 



Tillägg till Köpeavtal 

Detta tillägg avser justering av köpeskilling i tecknat köpeavtal mellan Båstads kommun och 
Santhem Heden AB (559235-4525) avseende fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:208.  
Köpeavtalet ingicks mellan parterna den 2020-06-07. 

 
Överenskommen köpeskilling för fastigheten Hemmeslöv 10:208 har beräknats med grund 
i antal nyttjade BTA * 1 000 kronor. Köparen har till säljaren erlagt överenskommen 
köpeskilling. 
Nyttjade antal BTA har redovisats inför avtalstecknande av bygglovsavdelningen. Det 
uppdagades efter att parterna ingått köpeavtalet och köpeskilling erlagts att antalet 
redovisade BTA omfattar så kallad öppenarea, vilket inte är att definiera som BTA.  

 
I köpeavtalets § 13 står angivet hur eventuella tillägg till köpeavtalet ska hanteras för 
att utgöra bindande avtalsinnehåll mellan parterna. Tillägg ska upprättas skriftligen 
mellan parterna och de ska godkännas av kommunst yrelsen. 

 
Detta tillägg till tecknat köpeavtal innebär att säljaren (Båstads kommun) och Köparen 
(Santhem Heden AB) överenskommer om att köpeskillingen för fastigheten Hemmeslöv 
10:208 ska justeras att överensstämma med vad parterna i tidigare upprättat 
markanvisningsavtal överenskommit. Köpeskillingen ska motsvara 1 000 kronor per nyttjad 
BTA. Nyttjad BTA uppgår, efter att ha justerat bort tidigare medräknad öppenarea, till 
4 351,55 kvm.  

 
Säljaren ska således återbetala 1 283 450 kronor av erlagd köpeskilling till köparen senast 
den 15 november 2020.  

 
Bilagor; 

1. Köpeavtal för Hemmeslöv 10:208    
 
 

Detta tillägg till köpeavtal har upprättats i två exemplar varav säljare och köpare erhållit var 
sitt. 

 
 

För säljaren      För köparen 
Båstad 2020-       Växjö  2020- 
 
 
……………………………………………………………   …………………………………………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………   …………………………………………………………………. 

 
 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 
 
 

 
……………………………………………………………   ………………………………………………………………….



Köpeavtal BÅSTADS KOMMUN 
Kommunsty.r:elsen 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: Santhem Heden AB (559235-4525), Thelestads herrgård, 352 55 Växjö, nedan kallad 
köparen. 

§ 1 Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:208, följande text kallad 
fastigheten, till köparen under nedan angivna villkor i§§ 2-15. 

Fastigheten utvisas i nedan infogad karta. 

Båstad Hemmeslöv 10:208 
Distril..'1: Östra Kamp 

Riksuyckel: 121105586 Internnyckel: 121105586 · -............. 
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. . . . . . . 

Status: Levande 

Ajourdatum IM: 2020-02-05 

Ajourdatum FR: 2020-02-04 
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§ 2 Köpeskilling 

I 
10:2011 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling om 5 635 000 kronor, vilket motsvarar 1 000 
kronor/nyttjad BTA inom fastigheten. Nyttjad BTA motsvarar de antal BTA som återfinns i beviljat 
bygglov för fastigheten. 



§3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling erläggs senast 60 dagar efter att bygglov beviljats. Betalning sker mot 
faktura utställd av säljaren. Säljaren ska till köparen kvittera att köpeskilling kommit denne tillhanda 
så att köparen kan söka lagfart. 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när köpeskilling har erlagts i enlighet med§ 3. 

§5 Köpebrev 

Säljaren upprättar och överlämnar köpebrev till köparen när byggnadsskyldigheten § 10 har 

uppfyllts. 

§ 6 Markområdets skick 

Fastigheten överlåts fria från belastningar (gravationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter 
mm.), men för övrigt i befintligt skick. 

Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom om geotekniska förutsättningar, planbestämmelser 
mm. som är av betydelse för planerad qyggnation. 

§ 7 Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheten innan tillträdesdagen och köparen för skada på fastigheten 

efter tillträdesdag. 

§8 Förorening 

I det fall förorening påträffas inom fastigheten av den art som omöjliggör planerad användning ska 
köparen ges rätt att frånträda köpet, alternativt omhänderta föroreningen mot nedsättning av 
köpeskillingen. Om förorening påträffas ska säljaren omedelbart meddelas och ges full insyn i 
hanteringen för att nedsättning av köpeskilling ska kunna göras gällande. 

§9 Intäkter och kostnader 

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

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

§ 10 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheten men inte påbörjat byggnation inom fastigheten senast 12 
månader efter att bygglov lämnats faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska 
köparen har gjort stadigvarande grundläggningsåtgärder inom fastigheten för minst 50 % av planerad 

byggnation. 

§ 11 Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avgiften debiteras 

köparen av NSVA enligt för det tillfället gällande Va-taxa. 



§ 12 Övriga villkor 

1. Hemmeslöv är huvudmannaskapet för allmän plats enskilt. Fastigheten är ansluten till 
gemensamhetsanläggningen Hemmeslöv ga:20 med andelstalet 0,1, genom 
lantmäteriförrättning M19221. Andelstalet ska justeras genom ny lantmäteriförrättning eller 
genom särskild överenskommelse med Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening när 

byggnatio n färdigställts. 

2. I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 

prestationer ska återgå. 

3. I det fall detta avtal faller, faller även köparens option på fastigheten som följer av ingånget 

"Markanvisningsavtal- Heden etapp 111, område 1 och 4". 

4. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 

av kommunstyrelsen. 

§ 13 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 

parterna och godkänts av kommunstyrelsen. 

§ 14 Överlåtelse av avtal 

Köparen medges utan speciellt medgivande från säljaren att transportera detta köp till av köparen 
helägt bolag som bildats för bostadsprojektet. Säljaren ska delges innehållet i transportköpet innan 

det genomförs. 

§ 15 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall avgöras i allmän domstol. 

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

Båstad 2020- 0& . / 7 
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Datum: 2020-09-25 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000302/2020 – 200 
 
 

Tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:209 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:209 med grund i justerad beräk-
ning av antal nyttjade BTA inom fastigheten, från 7 518 kvm till 5 685,72 till, innebärande att 
köpeskillingen för fastigheten ändras från 18 795 000 kronor till 14 214 300 kronor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har ingått köpeavtal med GBJ Heden 1 AB avseende fastigheten Båstad Hem-
meslöv 10:209. Köpeavtalet upprättades mellan parterna den 29 juni 2020.  
Då köpeavtalet upprättats till följd av ingånget markanvisningsavtal och däri överenskomna 
villkor har köpeskillingen beräknats på antal nyttjade BTA inom rubricerad fastighet. Uppgifter 
om antal nyttjade BTA har inhämtats från ansvarig bygglovshandläggare inför tecknande av 
köpeavtal.  
BTA är ett begrepp som betyder bruttototalarea. I bruttototalarean ska inte så kallad öppen-
area medräknas. Begreppet öppenarea omfattar; balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, 
taktäckt uteplats, öppet garage och liknande ytor.  
Det antal BTA som levererats att utgöra grund för beräkning för köpeskilling innehöll öppen-
area, vilket således utgör grund för att ändra överenskommen köpeskilling för överlåten fastig-
het. För att kunna genomföra en sådan ändring måste ett tillägg till köpeavtal upprättas skrift-
ligt mellan parterna och godkännas av kommunstyrelsen. Detta framgår av § 13 i upprättat kö-
peavtal.  
Korrekt antal BTA har räknats fram av kommunen i samförstånd med GBJ Heden 1 AB och ett 
förslag till tillägg till köpeavtal har tagits fram av teknik och service. Med anledning av schema-
lagt beredningstillfälle i kommunstyrelsen innehåller föreslaget tillägg till köpeavtal även en 
justering av datum för köpeskillingens erläggande. Köpeskilling föreslås erläggas den 1 decem-
ber 2020.  
 

Bakgrund 
Den 10 juni 2020 godkändes upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Hemmeslöv 10:209 
av kommunstyrelsen.  
Den 13 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen förslag till markavisningsavtal-Heden etapp III, 
delområde 1 och 4. Markanvisningsavtalet ingicks med GBJ Bostadsutveckling AB. 
Den 9 januari 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området He-
den, etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petters-
sons arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling.  
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar-
kanvisningsavtal med kommunen.  
 
Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom-
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417/2017-135) 
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för Båstads samhälle. 
 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut föranleder att kommunen får intäkter för fastigheten 
Hemmeslöv 10:109 om 14 214 300 kronor kvartal 4,  2020, istället för prognostiserade 
18 795 000 kromor.   
 
 
 
Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
2. GBJ Heden 1 AB, Per Sandberg 
3. NSVA, Lina Falk 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat köpeavtal för Hemmeslöv 10:209 
Förslag till tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:209 
 
Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad, GBJ Heden 1 AB 
 
 



Tillägg till Köpeavtal 

Detta tillägg avser justering av köpeskilling i tecknat köpeavtal mellan Båstads kommun och 
Santhem Heden AB (559235-4525) avseende fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:209.  
Köpeavtalet ingicks mellan parterna den 2020-06-29. 

 
Överenskommen köpeskilling för fastigheten Hemmeslöv 10:209 har beräknats med grund 
i antal nyttjade BTA * 2 500 kronor. Nyttjade antal BTA har redovisats inför avtalstecknande 
av bygglovsavdelningen.  
Det uppdagades efter att parterna ingått köpeavtalet och köpeskilling erlagts att antalet 
redovisade BTA omfattar så kallad öppenarea, vilket inte är att definiera som BTA.  

 
I köpeavtalets § 13 står angivet hur eventuella tillägg till köpeavtalet ska hanteras för 
att utgöra bindande avtalsinnehåll mellan parterna. Tillägg ska upprättas skriftligen 
mellan parterna och de ska godkännas av kommunst yrelsen. 

 
Detta tillägg till tecknat köpeavtal innebär att säljaren (Båstads kommun) och köparen 
(Santhem Heden AB) överenskommer om att; 

 

 §2, Köpeskilling ska erläggas om 14 214 300 kronor.  

 §3, Köpeskillingen erläggs den 1 december 2020, varpå köparen också tillträder fastigheten.   

 
Bilagor; 

1. Köpeavtal för Hemmeslöv 10:209    
 
 

Detta tillägg till köpeavtal har upprättats i två exemplar varav säljare och köpare erhållit var sitt. 
 
 

För säljaren      För köparen 
Båstad 2020-       Växjö  2020- 
 
 
……………………………………………………………   …………………………………………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………   …………………………………………………………………. 

 
 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 
 
 

 
……………………………………………………………   …………………………………………………………………



Köpeavtal 
BÅSTADS KOMMUN 

kommunstyrelsen 

2020 -06- 0 I. 

Parter Dnr .k5.Q.Q.Q .'J.QZ/. . 
........ Z0.2. Q::: 1.(JJ. .. .. . 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: GBJ Heden 1 AB (559235-4541), Thelestads herrgård, 352 ~5 Växjö, nedan kallad 
köparen. 

§ 1 Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:209, följande text kallad 
fastigheten, till köparen under nedan angivna villkor i§§ 2-15. 

Fastigheten utvisas i nedan infogad karta. 

Båstad Hemmeslöv 10:209 
Distrikt: Öst.l'a Kamp 

Riksnyckel: 121105587 Internnyckel: 121105587 

§ 2 Köpeskilling 

Status: Levande 

Ajourdatum IM: 2020-02-05 

Ajourdatum FR: 2020-02-04 

·· ~ Hedhuset 
.........__.........._ 

....... 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling om 18 795 000 kronor, motsvarande 2 500 
kronor/nyttjad BTA inom fastigheten. Nyttjad BTA motsvarar de antal BTA som återfinns i beviljat 
bygglov för fastigheten. 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling erläggs den 1 november 2020. Betalning sker mot faktura utställd av 
sä ljaren. Säljaren ska till köparen kvittera att köpeskilling kommit denne tillhanda så att köparen kan 
söka lagfart. 



§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när köpeskilling har erlagts i enlighet med § 3. 

§ 5 Köpebrev 

Säljaren upprättar och överlämnar köpebrev till köparen när byggnadsskyldigheten § 10 har 

uppfyllts. 

§ 6 Markområdets skick 

Fastigheten överlåts fria från belastningar (gravationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter 

mm.), men för övrigt i befintligt skick. 

Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom om geotekniska förutsättningar, planbestämmelser 

mm. som är av betydelse för planerad byggnation. 

§ 7 Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheten innan tillträdesdagen och köparen för skada på fastigheten 

efter tillträdesdag. 

§ 8 Förorening 

I det fall förorening påträffas inom fastigheten av den art som omöjliggör planerad användning ska 

köparen ges rätt att frånträda köpet, alternativt omhänderta föroreningen mot nedsättning av 

köpeskillingen. Om förorening påträffas ska säljaren omedelbart meddelas och ges full insyn i 
hanteringen för att nedsättning av köpeskilling ska kunna göras gällande. 

§ 9 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten fram 

till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren. 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten efter 

tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

§ 10 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheten men inte påbörjat byggnation inom fastigheten senast 20 

månader efter att byggl.ov lämnats faller detta avtal. Byggnation är planerad att utföras i två etapper. 

För att byggnation ska anses påbörjad ska köparen har gjort stadigvarande grundläggningsåtgärder 

inom fastigheten för första etappen av planerad byggnation. 

§ 11 Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avgiften debiteras 

köparen av NSVA enligt för det tillfället gällande Va-taxa. 

§ 12 Övriga villkor 

1. Hemmeslöv är huvudmannaskapet för allmän plats enskilt. Fastigheten är ansluten till 

gemensamhetsanläggningen Hemmeslöv ga:20 med andelstalet 0,1, genom 
lantmäteriförrättning M19221. Andelstalet ska justeras genom ny lantmäteriförrättning eller 



genom särskild överenskommelse med Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening när 
byggnation färdigställts. 

2. I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå. 

3. I det fall detta avtal faller, faller även köparens option på fastigheten som följer av ingånget 
"Markanvisningsavtal- Heden etapp 111, område 1 och 411 • 

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

§ 13 Ändringar och tillägg 

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

§ 14 Överlåtelse av avtal 

Köparen medges överlåta detta köpeavtal till den bostadsrättsförening som köparen bildar för 
bostadsprojektet. Överlåtelsen ska godkännas skriftligen av säljaren för att kunna göras gällande 
mellan parterna. 

§ 15 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall avgöras i allmän domstol. 

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

Båstad 2020-

För säljaren 
// 

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

·······~ ·······~ ······· 
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Datum: 2020-10-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000324/2019 – 200 
 
 

Tillägg till köpeavtal, Östra Karup 6:26-6:37 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat tillägg till köpeavtal för fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Månviolen Projekt Ekonomisk förening har kontaktat teknik och service med anledning av det 
projekt som startats upp i Östra Karup på tolv av kommunens fastigheter i området Stinehov. 
Projektet avser byggnation av 12 parhus med upplåtelseform BRF och Månviolen Projekt Eko-
nomisk förening nu är mitt uppe i projektet mest kritiska fas, försäljningsskedet.  
 
För att projektet ska kunna fullföljas behöver försäljningsgraden vara över 70 %.  Föreningen 
har meddelat kommunen att bostadsrätterna inte sålt riktigt så fort som man räknat med initi-
alt. Föreningen vill därför förlänga försäljningstiden och skjuta på tillträdet för att inte försätta 
varken sig själva eller kommunen i en ofördelaktig situation.  
 
Teknik och service har därför, med stöd av § 11 ingånget köpeavtal, upprättat förslag till tillägg 
till köpeavtal. Det föreslagna tillägget ger Månviolen Projekt Ekonomisk förening förlängning 
av tiden fram till tillträde och således ytterligare några månader att sälja bostadsrätterna som 
man har för avsikt att bygga.  
Tillträdet till fastigheterna föreslås flyttas från den 1 november 2020 till den 1 mars 2021. 
Överenskommen köpeskilling erläggs på tillträdesdagen. Vidare föreslås dagen för fullgörande 
av byggnadsskyldigheten flyttas till den 1 augusti 2021.   
 

Bakgrund 
Den 12 februari 2020 godkände kommunstyrelsen upprättat förslag till köpeavtal, med tillhö-
rande överenskommelse om åtagande, för fastigheterna Östra Karup 6:26 – 6:37.   
Den 4 december 2019 godkände kommunstyrelsen förvaltningens förslag att tilldela Mariasta-
den projekt AB option på fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37.   
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. 
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för Båstads samhälle. 
 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut föranleder att dagen för köpeskillingen erläggande skjuts från 
råkenskapsåret 2020, till 2021. Kommunen erhåller således inte intäkter från försäljning av 
fastigheterna om 3 632 000 kronor förrän kvartal 1 2021.  
 
 
 
Teknik och service 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
1. Mariastaden Projekt AB, Johan Sjöstedt 
2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Olof Selldén och Roger Larsson 
3. NSVA, Lina Falk 
4. Ekonomiavdelningen, Jenny Hägglöf 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Förslag till tillägg till köpeavtal för Östra Karup 6:26-6:37. 
2. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37. 
 
 
 



Tillägg till Köpeavtal 

 

Den 5 mars 2020 ingick Båstads kommun (212000-0944) och Månviolen Projekt ekonomisk 
förening (769638-2832), köpeavtal avseende fastigheterna Båstad Östra Karup 6:26-6:37. 
Båstads kommun i egenskap av säljare och Månviolen Projekt ekonomisk förening i 
egenskap av köpare.  

 
I köpeavtalets § 11 står angivet hur eventuella tillägg till köpeavtalet ska hanteras för 
att utgöra bindande avtalsinnehåll mellan parterna. Tillägg ska upprättas skriftligen 
mellan parterna och de ska godkännas av kommunst yrelsen. 

 
Förevarande tillägg till köpeavtal upprättas i syfte att ändra datum för köpeskillingens 
erläggande och datum då byggnadsskyldigheten ska vara uppfylld. Ändringen berör således 
§§ 3 och 8 i ingånget köpeavtal.  
Säljaren (Båstads kommun) och köparen (Månviolen Projekt ekonomisk förening) 
överenskommer genom detta tillägg att; 

 § 3, Köpeskilling om 3 632 000 kronor ska erläggas den 1 mars 2021. Varpå köparen 
också tillträder fastigheterna.  

 § 8, Byggnadsskyldigheten ska vara uppfylld senast den 1 augusti 2021.  
 

Bilagor; 

1. Köpeavtal     
 
 

Detta tillägg till köpeavtal har upprättats i två exemplar varav säljare och köpare erhållit var 
sitt. 

 
 

För säljaren      För köparen 
Båstad 2020-       Askim  2020- 
 
 
……………………………………………………………   …………………………………………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………   …………………………………………………………………. 

 
 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 
 
 

 
……………………………………………………………   ………………………………………………………………….



Köpeavtal 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: Villa Johnsson Stinehov AB (559228-5943), nedan kallad köparen. 

§1 Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheterna Östra Karup 6:22-6:24, 
fastigheterna, till köparen under nedan angivna villkor i§§ 2-12. 

Fastigheterna utvisas i nedan infogad karta . 

§2 Köpeskilling 

följande text kallad 

För fastigheterna ska köparen erlägga en köpeskilling motsvarande 960 000 kronor. 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling ska erläggas senast den 1 juni 2020. Säljaren fakturerar köparen 
överenskommen köpeskilling. 



§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheterna när köpeskilling har erlagts enligt § 3 och bygglov erhållits för 3 
parhus på fastigheterna. 

§ 5 Markområdets skick 

Fastigheterna överlåts fria från belastningar (gravitationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter 
mm.), men för övrigt i befintligt skick. 

Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom om geotekniska förutsättningar, planbestämmelser 
mm. som är av betydelse för planerad byggnation. 

§ 6 . Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheterna innan tillträdesdagen och köparen för skada på 
fastigheterna efter tillträdesdag. 

§ 7 Intäkter och kostnader 

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

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

§ 8 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheterna men inte påbörjat byggnation senast den 30 november 2020 
faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska köparen har gjort stadigvarande 
grundläggningsåtgärder inom samtliga fastigheter. 

§ 9 Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avgiften debiteras 
köparen av NSVA enligt för det tillfället gällande Va-taxa. 

§ 10 Övriga villkor 

1. I Östra Karup är kommunen för närvarande inte huvudman för allmän plats. Fastigheterna är 
anslutna till gemensamhetsanläggningen Östra Karup ga:2 med andelstalet 1, en andel per 
fastighet. 

2. I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå. 

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

§ 11 Ändringar och tillägg 

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



§ 12 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall avgöras i allmän domstol. 

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

Båstad 2020- O I - IG Båstad 2019- \ 1.- Z.3 

Fredrik Johnsson 

n Bernhardsson, teknik och servicechef 
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Datum: 2020-10-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000731/2020 – 300 
 
 

Planprogram för centrala Båstad, Kv. Citadellet m.fl. 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Förslag till planprogram för centrala Båstad, Kv. Citadellet m.fl., Båstads kommun, Skåne län 
får upprättas och samråd får hållas.  
 
2. Medel för en trafikutredning inklusive parkeringsöversyn, av en beräknad kostnad på 
200.000 kronor, hämtas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter för 2021.  
 
3. Kostnaden för en översiktlig dagvattenutredning, av en beräknad kostnad på 400.000 kronor 
belastar ett exploateringskonto för planprogrammet hos Teknik och service.  
 
4. Planprogrammet inordnas med prioritet 1 enligt kommunens prioriteringslista. 
 
5. Planprogrammet bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför en strategisk miljö-
bedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. 
 
6. En politisk styrgrupp bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) 
tillsätts. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har inkommit med en planansökan för flertalet kommunalägda fastigheter i 
centrala Båstad tätort omkring torget Lyckan. Enligt ansökan har flera av fastigheterna bygg-
nader som inte är helt ändamålsenliga för verksamheten och behöver utvecklas. För att kunna 
utveckla tätorten är det angeläget att se över markanvändningen, olika funktioners lokalisering 
och möjligheter till förtätning inom centrala Båstad. Planområdet är utpekat som område för 
förtätning i kommunens översiktsplan. Planprogrammet tas fram som ett underlag inför kom-
mande detaljplaneläggning. 
 

Bakgrund 
Teknik och service har inkommit med en planansökan för flertalet kommunalägda fastigheter i 
centrala Båstad tätort omkring torget Lyckan. Det rör fastigheterna Citadellet 1 och 2, Plom-
monet 1 och 2, Malen 1:237, Dillen 2, Borren 11, 12 och 17 samt del av Båstad 109:2. Flera 
olika samhällsfunktioner och serviceinrättningar ligger inom dessa fastigheter, bland annat 
kom-munkontor, förskolor, skolor och bibliotek. 
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Kartbild över nordöstra delen av Båstads kommun med planområdet markerat med röd streckad linje.  

 
Enligt ansökan från Teknik och service har flera av fastigheterna byggnader som inte är helt 
ändamålsenliga för verksamheten. Det gäller exempelvis räddningstjänstens lokaler inom  
fastigheten Malen 1:237, kontorsbyggnaden inom Plommonet 1, förskolornas lokaler inom  
Plommonet 2, Musteriet inom Borren 12 och det före detta boendet för ensamkommande inom 
Borren 17.  Även torget Lyckan behöver rustas upp framöver. Inom området finns det ett  
behov av att utreda trafiken i korsningen Friluftsvägen/Köpmansgatan, säkra skolvägar och 
trafiksituationen utanför Strandängsskolan, längs Hundestedsvägen i syfte att öka säkerhet och 
tillgänglighet för oskyddade trafikanter samt mötet mellan olika trafikslag och trafikanter på  
parkeringsplatsen vid ICA, busstationen och kunskapscentrum Agardh.   
 
Planläggningen har stöd i gällande översiktsplan ÖP2030 där fastigheterna i centrala Båstad 
pekas ut för ”stadsbygd ny/ändrad” i syfte att pröva möjligheterna till förtätning med bostäder, 
handel och service. Det skapar förutsättningar för vidareutveckling av centrala Båstad som 
mötesplats och centrumnod. Planläggningen är förenlig med länsstyrelsens gransknings- 
yttrande över ÖP2030, då länsstyrelsen inte framför några synpunkter på det utpekade mark-
området eller förtätningen av samhället.  
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Kartutsnitt från översiktsplanen, ÖP2030, där det aktuella området i centrala Båstads tätort är markerat 
mörkbrunt. Området pekas ut för ny/ändrad stadsbygd med fokus på förtätning och utveckling av cent-
rumverksamhet.  

 
 
Aktuellt 
För att kunna utveckla tätorten är det angeläget att se över markanvändningen, olika funktion-
ers lokalisering och möjligheter till förtätning inom centrala Båstad. Det är dock inte enbart de 
kommunalägda fastigheterna som bör ingå i en planläggning utan även privatägda fastigheter, 
så att de större sammanhangen och frågor så som trafikflöden och allmänna platsers utform-
ning kan studeras vidare. Detta betyder också att det först bör tas fram ett planprogram innan 
detaljplaneläggning kan göras.  
 
Med ett planprogram kan områdets förutsättningar kartläggas och utgångspunkter för den 
kommande planläggningen beslutas. Eftersom det är av stort allmänt intresse hur kommunen 
avser planlägga de centrala delarna av Båstad tätort och då markanvändningen är komplex 
med flera olika fastighetsägare och intressenter, behöver detaljplaneläggningen föregås av ett 
planprogram. Planprogrammet blir ett underlag för de olika detaljplaner som sedan behöver 
tas fram. Ett planprogram tas fram enligt plan- och bygglagen. Ett samråd ska genomföras på 
samma sätt som för en detaljplan. 
 
Planprogramsområde 
Utöver de kommunalägda fastigheterna behöver de privatägda också tas med i planprogram-
met för att få en helhetsbild över till exempel trafikflöden, stråk och grönstrukturer, parke-
ringsbehov och dagvattenhantering.  
 
Under arbetet med planprogrammet kan planområdets avgränsning ändras.   
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Kartbild över centrala Båstads tätort där föreslaget planprogramsområde är utritat med röd streckad 
linje. Inom planprogramsområdet finns såväl kommunalägda som privatägda fastigheter.  

 
Syfte 
I översiktsplanen ÖP2030 pekas det aktuella området i centrala Båstad ut för ny/ändrad 
stadsbygd. Kvarteren har låg nyttjandegrad och det är därför önskvärt att se över möjligheter-
na till förtätning med fler bostäder och lokaler för service och handel, för att främja ett levande 
centrum som förmår attrahera boende så väl som besökare. Trafiksituationen är stundtals 
problematisk och i synnerhet barnens skolvägar behöver göras säkrare och tryggare. Vid 
Strandängsskolan skapar gaturummets utformning och mötet mellan de olika trafikslagen en 
osäker och otrygg upplevelse för många skolelever. Gång- och cykelvägen över torget Lyckan 
och under Köpmansgatan till Strandängsskolan, trafiksituationen på parkeringen/busstationen 
vid ICA där bussar, godstrafik, persontrafik och barn samsas om ytan, korsningen Friluftsvä-
gen/Köpmansgatan och Hundestedsvägen är ytterligare platser i gatunätet där andra trafik-
lösningar behöver åtgärdas.  
 
Process och styrning 
En politisk styrgrupp bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) 
föreslås leda arbetet. Det är viktigt att inledningsvis formulera tydliga utgångspunkter för 
planprogrammet. Eftersom intresset för planläggningen av centrala Båstad är stort behöver 
medborgardialoger hållas i ett tidigt skede så väl som under samrådet.  
 
Planprogrammet tas fram som ett underlag inför kommande detaljplaneläggning. Intressen-
ter/fastighetsägare som vill att en detaljplan ska tas fram behöver dock inkomma med en plan-
ansökan till Båstads kommun i vanlig ordning. Det är kommunstyrelsen som beslutar om plan-
besked.    
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Tidplan 
Arbetet med planprogrammet bedöms kunna påbörjas under 2021 med samråd i slutet av 
2021 och ett godkännande av planprogrammet 2022, se figur nedan. Då planprogrammet be-
döms vara av större vikt för kommunen bör kommunfullmäktige ta beslut om godkännande av 
planprogrammet.  

 
 
En första detaljplan bedöms kunna påbörjas i slutet av 2022 med samråd under 2023 och ett 
antagande av detaljplanen 2024. 
 
Planarbetet föreslås inordnas med prioritet 1 enligt kommunstyrelsens prioriteringsordning, 
eftersom planen syftar till att möjliggöra kommunal service och då Båstads busstation ligger 
inom planområdet där markanvändningen är bostäder, service, handel och annan verksamhet 
som är förenlig med bostäder.  
 
Underlag 
Inom ramen för planprogrammet behöver en rad olika frågor studeras. Det finns en del redan 
framtaget underlag att arbeta vidare utifrån, exempelvis inriktningsdokumentet för Båstads 
tätort (Dnr. B 2015-71).  
 
En översiktlig dagvattenutredning samt en trafikutredning där även omgivande vägnät och 
behovet av parkering ingår behöver tas fram. Dessa behöver arbetas fram externt.  
 
Förvaltningen kommer även behöva göra stråkstudier för att undersöka hur man förflyttar sig 
inom och till området och kartlägga rörelsemönster. Detta underlag tas fram av förvaltningen.  
 
Bebyggelsen och stadsmiljön inom planområdet bedöms inte vara kulturhistoriskt värdefull. 
En kulturhistorisk utredning bedöms därför inte behöva göras. Dock har kommunhuset samt 
Brännborns fastighet, där idag bl.a. Magasinet och Systembolaget ligger, kvaliteter som är tids-
typiska. Dessa byggnaders arkitektoniska kvaliteter behöver beaktas.  
 
Miljöpåverkan 
En undersökning har gjorts av om planprogrammet kan antas medföra en betydande miljöpå-
verkan. Undersökningen visar att genomförandet av planprogrammet kommer bidra till ett 
mer effektivt markutnyttjande med ökad användning av befintlig infrastruktur inom området. 
En förtätning av området kan också bidra till minskade transporter och bättre underlag för t ex 
kollektivtrafik. Dagvattenutredningen som planeras ska ligga till grund för förbättringar avse-
ende både kvalitet och kapacitet för dagvattenhantering och därmed minskad miljöpåverkan. 
 
Ekonomi 
Planprogrammet arbetas fram av personal vid Samhällsbyggnad i samverkan med tjänste-
personer från andra verksamhetsområden, exempelvis Teknik och service. Finansiering av de 
underlag som behövs beskrivs närmre under Konsekvenser av beslut – ekonomi.  
 
Efterföljande detaljplaner kan komma att möjliggöra utökade byggrätter som kan generera 
intäkter för kommunen.  
 
 

Uppstart & 

dialog 

2021 

Samråd 

2022 

Godkännande Laga kraft 

2022 2022 
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Kommande detaljplaner finansieras genom upprättande av planavtal med de fastighetsägare 
som har nytta av respektive detaljplan.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Förutsättningarna för samhällsservice och handel att utvecklas i Båstads centrum förbättras i 
och med planprogrammets helhetsgrepp om området. Förtätningsmöjligheter kan ge fler 
boende i centrala Båstad, något som gynnar ett levande, tryggt centrum och ger ett ökat 
kundunderlag, samtidigt som det bidrar till ett hållbart markutnyttjande. 
 
Verksamhet 
Med ett beslut om att arbeta fram ett planprogram för centrala Båstad, som syftar till att se 
över möjligheterna till förtätning med fler bostäder och lokaler för service och handel och att 
främja ett levande centrum som förmår attrahera boende så väl som besökare, efterlevs 
kommunfullmäktiges inriktningsmål:  
 
Fokusområde medborgaren, mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 
Fokusområde hållbar samhällsutveckling, mål 6: Båstads kommun erbjuder goda 
förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat.  
Fokusområde hållbar ekonomi, mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden – med god 
ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande.  
 

Ekonomi 
Ett beslut om att upprätta ett planprogram för centrala Båstad får konsekvenser för den kom-
munala ekonomin. De eventuella förtätningsmöjligheter och ökade byggrätter som planpro-
grammet kan resultera i, skulle skapa försäljningsbar mark som ger intäkter åt kommunen.  
 
Två externa utredningar behöver göras under arbetet med planprogrammet; en trafikutred-
ning inklusive parkeringsöversyn samt en översiktlig dagvattenutredning. Trafikutredningen 
bedöms kosta 200 tkr. Medel finns inte inom befintlig ram för 2021. Trafikutredningen föreslås 
finansieras genom medel från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter för 2021. Dag-
vattenutredningen bedöms kosta 400 tkr och föreslås finansieras genom ett exploaterings-
konto hos Teknik och service.   
 

Barnkonsekvensanalys 
Ett beslut om att upprätta ett planprogram för centrala Båstad ger tillfälle att skapa skolvägar 
och en trafikmiljö runt Strandängsskolan som är säkrare och tryggare för skolbarnen. Under 
arbetet med att ta fram planprogrammet kommer barn i olika åldrar vara viktiga att höra och 
samla in synpunkter från. Planprogrammet kommer att innehålla en barnkonsekvensanalys av 
planförslaget. 
 

Miljökonsekvensanalys 
En undersökning har gjorts av om planprogrammet kan antas få en betydande miljöpåverkan. 
Den visar att en rad frågor särskilt behöver beaktas i fortsatt planarbete men att en miljökon-
sekvensbeskrivning inte behöver upprättas i samband med planprogrammets framtagande. 
Frågor som är särskilt viktiga i det fortsatta arbetet är dagvattenproblematik inklusive vatten-
kvalitet, lågpunkter och översvämningsfrågan. Fortsatt att utreda i planprogrammet är till ex-
empel om markförorening finns, trafik- och bullersituationen, markstabilitet i skredkänsliga 
jordarter inom området samt konsekvenser av ett ökat resursutnyttjande på t ex vattenled-
ningsnät. Vissa frågor lämpar sig bättre att i mer detalj utreda i efterföljande detaljplaneske-
den. 
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Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Teknik och service 
Barn och skola 
Bildning och arbete 
Vård och omsorg 
Kommunledningskontoret 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan om planbesked från Teknik och service, daterad 2020-09-29. 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Olof Selldén, planchef 
Hanna Seger, vik. översiktsplanerare 
Jan Bernhardsson, chef för Teknik och service  
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
Marie Eriksson, gatu- och parkchef 
Inga-Britt Henriksson, chef för Barn och skola 
Elisabet Edner, ekonomichef 
 
 
 



Begäran om planbesked för fastigheter inom kvarteren Citadellet, Plommonet, 

Malen, Dillen, Borren och del av Båstad 109:2, Båstad, Båstads kommun 

 

I egenskap av fastighetsägare vill Teknik och service begära planbesked för fastigheterna 

Citadellet 1 och 2, Plommonet 1 och 2, Malen 1:237, Dillen 2, Borren 11, 12 och 17 och del av 

Båstad 109:2. Fastigheterna ligger centralt i Båstads tätort och innefattar flera viktiga 

samhällsfunktioner och serviceinrättningar så som kommunkontor, förskolor, bibliotek, 

räddningstjänst med mera. Gatunätet ligger inom fastigheten Båstad 109:2 och avsikten är att 

även de gator som omger och sammanbinder centrala Båstad ska kunna ingå i planläggningen i 

den mån det behövs. Kommunen är huvudman för gatunätet med undantag för de statliga 

vägarna Köpmansgatan, Ängelholmsvägen, Friluftsvägen och Hundestedsvägen.  

 

 

Kartbild över centrala Båstad. De aktuella kommunalägda fastigheterna är markerade med streckad linje. 

För mer information, se teckenförklaringen här nedan.  

 

 

Dillen 2: Kunskapscentrum Agardh 

Plommonet 1 och 2: Förskolor och kontor 

Del av Båstad 109:2: Torget Lyckan och gatunät 

Borren 11, 12, 17: Musteriet med mera 

Citadellet 1 och 2: Kommunkontor med mera 

Malen 1:237: Räddningstjänst 



Syftet med planansökan är att skapa förutsättningar för förtätning och/eller ändrad 

markanvändning inom vissa fastigheter samt att öka säkerheten, tillgängligheten och 

attraktiviteten på gator och torg. Inom flera av fastigheterna är byggnaderna inte alltid helt 

ändamålsenliga för verksamheten. Det gäller exempelvis räddningstjänstens lokaler inom 

fastigheten Malen 1:237, kontorsbyggnaden inom Plommonet 1, förskolornas lokaler inom 

Plommonet 2, Musteriet inom Borren 12 och det före detta boendet för ensamkommande inom 

Borren 17. Även torget Lyckan behöver rustas upp framöver. Det finns ett behov av att utreda 

trafiken i korsningen Friluftsvägen/Köpmansgatan, säkra skolvägar och trafiksituationen 

utanför Strandängsskolan, Hundestedsvägen i syfte att öka säkerhet och tillgänglighet för 

oskyddade trafikanter samt mötet mellan olika trafikslag och trafikanter på parkeringsplatsen 

vid ICA/kunskapscentrum Agardh.   

Som fastighetsägare ser Teknik och service ett behov av att planläggningen tar ett helhetsgrepp 

om utvecklingen av centrala Båstad. Frågor som bör lyftas rör t.ex. trafikflöden, utformningen av 

torg och andra allmänna platser samt säkra skolvägar för de många barn som passerar genom 

området dagligen.  

I inriktningsdokumentet för Båstads tätort (Dnr. B 2015-71) beskrivs de stora dragen för en 

möjlig utveckling av centrala Båstad. Kommunens intentioner för dessa centrala fastigheter 

beskrivs även i översiktsplanen för Båstads kommun, ÖP2030 där flera fastigheter, 

kommunalägda så väl som privatägda pekas ut för ”ny/ändrad stadsbygd”.  

Teknik och service anser att planarbetet bör startas upp snarast möjligt och prioriteras i relation 

till andra planläggningsprojekt då det är av stort allmänt intresse att skapa förutsättningar för 

utveckling av centrala Båstad och viktig samhällsservice.  

 

Jan Bernhardsson, Teknik och servicechef 

2020-09-29 
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Datum: 2020-10-13 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000955/2012 – 315 
 
 

Avskrivning av planuppdrag för orter på sydkusten, Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Avskriva planuppdraget om ändring av detaljplaner i Ängelsbäcksstrand, Segelstorps-strand 
och Ranarpsstrand (KS 2009-03-04 § 49). 
 
2. Avskriva planuppdraget om revidering av detaljplaner på sydkusten med prioritering av 
Glimminge plantering, Öllövsstrand (planområde 831) samt Storahult (KS 2009-04-08 § 79). 
 
3. Avskriva planuppdraget för fastigheten Öllöv 16:41 (KS 2012-09-12 § 242). 
 
4. Avskriva planuppdraget för fastigheten Ängelsbäck 5:61 (KS 2009-03-04 § 49). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2009 har förvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en översyn av befintliga 
detaljplaner i orter på kommunens sydkust. Syftet med översynen av detaljplanerna på syd-
kusten är att pröva möjligheten till utökade byggrätter. Kopplat till översynen finns även plan-
besked för fastigheterna Ängelsbäck 5:61 och Öllöv 16:41. När planuppdragen gavs hade de 
stöd i då gällande översiktsplan, ÖP08. Nu gällande översiktsplan, ÖP2030, har dock en annan 
strategisk inriktning där ingen ny mark för stadsbygd (bostäder m.m.) pekas ut längs sydkus-
ten. Där-för bedöms det inte längre vara aktuellt att revidera detaljplanerna i orterna på syd-
kusten i syfte att utöka byggrätterna. Planuppdragen bör avskrivas. 
 

Bakgrund 
Sedan 2009 har förvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en översyn av befintliga 
detaljplaner i orter på kommunens sydkust. Det gäller revidering av detaljplaner i Ängelbäcks-
strand, Segelstorpsstrand och Ranarpsstrand (Ä/S/R) (KS 2009-03-04 § 49), samt revidering 
av detaljplaner på sydkusten med prioritering av Glimminge plantering, Öllövsstrand (planom-
råde 831) samt Storahult (KS 2009-04-08 § 79). Inbakat i uppdraget att se över detaljplanerna 
för Ä/S/R finns ett positivt planbesked för fastigheten Ängelsbäck 5:61 (KS 2009-03-04 § 49, 
Dnr 1268/08-315). Kopplat till uppdraget att revidera detaljplanerna på sydkusten finns ett 
positivt planbesked för fastigheten Öllöv 16:41 (KS 2012-09-12 § 242, Dnr 955/12-315). 
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Kartbild över Båstads kommun. Orterna på sydkusten som ärendet gäller är markerade i kartbilden. 

 
Syftet med översynen av detaljplanerna på sydkusten var att pröva möjligheten till utökade 
byggrätter. För att det skulle vara möjligt behövde ett par planeringsförutsättningar utredas. 
Det gällde främst dagvattensituationen i orterna samt flygbuller från inflygningen till Ängel-
holms flygplats, som påverkade kuststräckan Ängelsbäcksstrand, Segelstorpsstrand och 
Ranarpsstrand (Ä/S/R). En dagvattenutredning för Bjärehalvöns sydkust togs fram av NSVA 
(Dnr. 201/11-500) som omfattade Ä/S/R samt Storahult. Ansvars- och kostnadsfördelnings-
frågor visade sig dock vara svårlösta. Som det ser ut idag är den bristande dagvattenhantering-
en ett hinder för ökade byggrätter, utbyggnad och förtätning av orterna. Vad gäller flygbullrets 
påverkan på möjligheten till utbyggnad, så är det bullerpåverkade området idag mycket 
mindre och omfattar inte längre orterna Ä/S/R. 
 

Aktuellt 
Ansökan om planläggning av fastigheten Öllöv 16:41 gäller delning av fastigheten till två fastig-
heter i syfte att bebygga dem med bostadshus. Fastigheten är detaljplanelagd för Bsp – mark 
avsedd för fritidsbebyggelse i friliggande byggnadssätt. Gällande byggnadsplan är från 1961, 
plan 831. Fastighetsägarna inkom i maj 2012 med en planansökan i syfte att kunna dela fastig-
heten i två tomter. Gällande byggnadsplan tillåter inte detta. I planen regleras tomtstorleken 
till minst 1500 m2. Lantmäteriet har meddelat att de inte kan fastighetsreglera i strid mot gäl-
lande detaljplan. 
 
I sitt positiva planbesked beslutade kommunstyrelsen (KS 2012-09-12 § 242) att fastigheten 
får detaljplaneläggas i samband med att planområde 831 (Öllövsstrand) revideras, men att 
ingen separat detaljplan görs. Kommunen ska bekosta en detaljplan för hela Öllövsstrand och 
sökande betalar full planavgift när bygglov beviljas. Då detta saknar stöd i ÖP2030 bör planbe-
skedet för fastigheten Öllöv 16:41 avskrivas. 
 
Fastighetsägaren till Öllöv 16:41 har möjlighet att inkomma med en ny planansökan som då 
bedöms utifrån gällande lagstiftning och översiktsplan. 

\ 

\ 

Öllövsstrand 
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Fastigheten Öllöv 16:41 är markerad med röd streckad linje.  
 
Ansökan om planläggning av fastigheten Ängelsbäck 5:61 gäller möjligheten att bebygga grön-
området inom fastigheten med bostäder. Grönområdet i fråga är detaljplanelagt för allmän 
plats; park, plantering eller område för friluftsbad. Gällande byggnadsplan är från 1967, plan-
område 829. En planansökan inkom 2004 från fastighetsägaren. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutade då att avvakta en ny översiktsplan. 2008 inkom en förnyad planansökan från fastig-
hetsägaren. I sin ansökan skriver fastighetsägaren att marken i vissa delar är mycket vatten-
sjuk varför man anser att den norra delen är bättre att bebygga.  
 
I sitt positiva planbesked beslutade kommunstyrelsen (KS 2009-03-04 § 49) att ändring av 
detaljplaner för Ä/S/R med förslag till begränsad ytterligare exploatering får upprättas, och att 
planarbetet bekostas med full planavgift vid bygglovstillfället. Då detta saknar stöd i ÖP2030 
och då dagvattensituationen inte är löst, bör planbeskedet för fastigheten Ängelsbäck 5:61 av-
skrivas.  
 
Fastighetsägaren till Ängelsbäck 5:61 har möjlighet att inkomma med en ny planansökan som 
då bedöms utifrån gällande lagstiftning och översiktsplan. 
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Fastigheten Ängelsbäck 5:61 är markerad med röd streckad linje.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att avskriva uppdragen om planläggning i syfte att utöka byggrätter i orterna på 
sydkusten, efterlevs översiktsplanens strategier som har fokus på förtätning och bebyggelse i 
de större tätorterna och bevarande av kusterna och landsbygdens natur- och kulturvärden. 
 

 
 



 
 

 

5 (5) 

 

Verksamhet 
Genom att avskriva uppdragen om planläggning i syfte att utöka byggrätter i orterna på 
sydkusten, kan verksamhetens resurser riktas mot mer prioriterade planläggningsprojekt. 
 

Ekonomi 
En revidering av detaljplanerna i syfte att utöka byggrätterna inom privatägda fastigheter 
skulle innebära kostnader för planarbetet och tillkommande utredningar. I och med beslutet 
kommer kostnaderna inte att belasta den kommunala ekonomin. Medlen kan istället läggas på 
planläggningsprojekt av större allmänt intresse. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Klara Harmark-Peters,  
Översiktsplanerare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Teknik och service 
Fastighetsägare till Ängelsbäck 5:61 
Fastighetsägare till Öllöv 16:41 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-12 (§ 242) 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2009-03-04 (§ 49) 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2009-04-08 (§ 79) 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, planchef 
Camilla Nermark, planarkitekt 
Susanna Almqvist, mark- och exploateringsingenjör 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Blad 
 
   

Justerandes signaturer  
Utskott/presidium 

 
 
 

KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

 

Ekonomiutskottet    2012-08-26  17 
Kommunstyrelsen    2012-09-12  49 
 
 
 
 
 

KS eu § 115 dnr.  KS 955/12 -315 
KS § 242 
 
 

Detaljplan för Öllöv 16:41 i Öllövsstrand, Båstads kommun  – Begä-
ran om planbesked 

 
Beskrivning av ärendet Ägarna till Öllöv 16:41 skulle vilja dela fastigheten i två fastigheter. Detta tillå-

ter inte gällande plan, eftersom fastigheterna skulle bli mindre än minsta til--
låtna tomtstorlek. Därför ansöker fastighetsägarna om att få göra en ny detalj-
plan för Öllöv 16:41. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Karin Stenholm daterad 2012-08-14, bilaga. 
 
 
Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1.  Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Öllöv 16 :41 får upp-
rättas samt att samråd får hållas. Det görs dock ingen separat detaljplan för 
enbart denna fastighet, utan planarbetet integreras i den översyn av hela de-
taljplanen i Öllövsstrand som ska göras.  

2.  Detaljplanen för hela Öllövsstrand upprättas på kommunens bekostnad. 
Fastighetsägarna betalar full planavgift när de beviljas bygglov. 

3. Detaljplanen inordnas i planavdelningens prioriteringslista med den priori-
tet som resten av detaljplanen i Öllövsstrand får. 

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

_____ 

KS 2012-09-12 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1.  Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Öllöv 16 :41 får upp-
rättas samt att samråd får hållas. Det görs dock ingen separat detaljplan för 
enbart denna fastighet, utan planarbetet integreras i den översyn av hela de-
taljplanen i Öllövsstrand som ska göras.  

2.  Detaljplanen för hela Öllövsstrand upprättas på kommunens bekostnad. 
Fastighetsägarna betalar full planavgift när de beviljas bygglov. 

3. Detaljplanen inordnas i planavdelningens prioriteringslista med den priori-
tet som resten av detaljplanen i Öllövsstrand får. 

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

_____ 
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BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 

2009-03-18 
2009-04-08 

13 
15 

KS au § 54 dnr. 257/09 -310 
KS § 79 

Kustutredningen 

Ärendebeskrivning Båstads kommuns bygg lovsavdelning har flertalet ansökningar om att få 
överskrida gällande byggrätt. Denna typ av ansökningar har varit konstant de 
senaste 30 åren och man ser ingen avmattning i utvecklingen mot större fritids
hus samt en ökande permanent bosättning i kustområdena. 

Beslutsunderlag Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2009-03-09 
Tjänsteskrivelse från bygg lovschef Torbjörn Ziegler. 

Förslag till beslut 

KS 090408 
Yrkanden 

Beslut 

justerandes signatur 
au/pres 

Planchef Per lwansson föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planavdelningen uppdrages att revidera gällande planer på sydkusten så att 
de svarar mot det förändringstryck till större hus och åretruntbosättning som 
finns i vissa av dessa områden. Prioriterade områden för översyn av planer 
med denna prioriteringsordning är Glimminge plantering och Öl lövsstrand 
(planområde 831) samt Stora Hult. 

Ulf Halmberg (M), Bertil Mattsson (BP) och Katarina Angel (FP): Bifall till ar
betsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planavdelningen uppdrages att revidera gällande planer på sydkusten så att 
de svarar mot det förändringstryck till större hus och åretruntbosättning som 
finns i vissa av dessa områden. Prioriterade områden för översyn av planer 
med denna prioriteringsordning är Glimminge plantering och Öllövsstrand 
(planområde 831) samt Stora Hult. 

ks/nämnd kf utdrags bestyrkande 

~ 
I 
Uit!v 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

justerandes signatur 
au/pres 

 
 
 
 

ks/nämnd kf utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2009-02-18 10 
Kommunstyrelsen    2009-03-04 16 

 
 
 
 
 
KS au § 28 dnr.1268/08 -315 
KS § 49 
 
 
Detaljplan Ängelsbäck 5:6 – ansökan om upprättande 

 
Ärendebeskrivning En begäran om planläggning av ovanstående fastighet inkom 2008-12-02 från 

fastighetsägaren Nils Nilssons dödsbo genom Bodil Jeppson. 
 
 Samma sökanden har inkommit med begäran om planläggning tidigare. An-

sökningar har behandlats i Miljö-, och byggnadsnämnden 2004-03-01. Den sö-
kande fick då beskedet att kommunen i princip var positiv till planläggning för 
bostäder på delar av det grönområde ansökan gällde men att beslut i frågan 
skulle avvakta antagandet av en ny översiktsplan (se tidigare beslut och tjäns-
teskrivelse). 

 
Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från planchef Per Iwansson. 

Förnyad ansökan om plans upprättande. 
 

Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

 
1. Ändring av detaljplaner för Ängelsbäckstrand/Segelstorpsstrand/ 

Ranarspsstrand (Ä/S/R) innehållande förslag till begränsad ytterligare ex-
ploatering får upprättas samt samråd får hållas. 

2. Detaljplanearbetet bekostas efter principen; full planavgift vid bygglovstillfäl-
let. 

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

4. Exploateringschefen får i uppdrag att upprätta förslag till exploateringsavtal 

_____ 

KS 090304 
Yrkanden Katarina Angel (FP), Bertil Mattsson (BP) och Ulf Holmberg (M): Bifall till ar-

betsutskottets förslag. 
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Ändring av detaljplaner för Ängelsbäckstrand/Segelstorpsstrand/ 
Ranarspsstrand (Ä/S/R) innehållande förslag till begränsad ytterligare ex-
ploatering får upprättas samt samråd får hållas. 

2. Detaljplanearbetet bekostas efter principen; full planavgift vid bygglovstillfäl-
let. 

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

4. Exploateringschefen får i uppdrag att upprätta förslag till exploateringsavtal. 

_____ 
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 Tjänsteskrivelse  
 

  

1 (1) 

 
Datum: 2020-10-06 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000009/2020 – 100 
 
 

Informationsärenden  
 
 
A. Återvinningstjänsten, NSR:s VD Ulf Molén och renhållningschef Cecilia Holmberg  
 
B, Sportbank, fastighets- och fritidschef Hans Paganus 
 
C, Kantstenen på Köpmansgatan, fastighets- och fritidschef Hans Paganus 
 
D, Familjen Helsingborgs reviderade infrastruktur- och kollektivtrafikstrategi, översiktsplane-
rare Hanna Seger och planchef Olof Selldén 
 
E, Kostnader för SIS-hemmen och familjehem, Lena Täringskog 
 
F, Ekonomisk månadsuppföljning för september, Elisabet Edner 
 
 
 
 
 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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... ett bättre sätt att bo 

BÅSTADS KOMMUN 
l<omrnuns'.yrelsen 

Till 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Båstads kommun 

2020 -10- 15 
Dnr.k.S.0.0.0.J:.9.J/. 
.... ... 1-.0. 0 .. -: . .1.05 .... 

Begäran om Båstads kommuns ställningstagande om Båstadhems investering i fastigheterna 
Slammarp 64:3 och 64:4, Sandbäcksområdet i Förslöv. 

I enlighet med §5, Bolagsordning för Båstadhem AB samt punkt 4 i Ägardirektiv för 
Båstadhem AB, begär Båstad hem härmed om Båstads kommuns ställningstagande inför 
bolagets investering i rubricerade fastigheter. 

Efter genomlysning och utredningar har Båstadhem AB kommit fram till att området är i 
stort behov av renovering, standardhöjning och modernisering. 

Upphandling har gjorts och investeringsvolymen för båda fastigheterna är 98 Mkr som 
fördelas under renoveringstiden som är planerad till 2-3 år från början 2021. 

Finansiering av investeringen är planerad att till största delen ske med bolagets eget 
kassaflöde med eventuell kortvarig upplåning inom befintlig borgensram. 

Båstad 2020-10-15 .--

t,~&n I sa~~s ordförande Birgitte Dahlin 
VD 
Båstadhem AB 

BASTADHEM AB Fridhemsv. 7 A 
Org.nr. 556527-7059 269 31 Båstad 

Telefon 
0431 750 30 

Bankgiro 
650 - 8428 
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