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2016-09-15 
 
 
Handläggare: Henrik Eliasson 
Dnr: B16-129 
Till: Kommunstyrelsen via KSAU 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Plan (Carina Ericsson) samt Kommunledningskontoret (Per Selldén)  
 
Samråd har skett med: 
Per Selldén, Exploateringsingenjör 
Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef  
Roger Larsson, Stadsarkitekt 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen:  
Bilaga 1: Ansökan om planbesked 
Bilaga 2: Skiss över tillbyggnadsförslagen 
Bilaga 3: Skisser på ny entré till Hotell Skansen  
Bilaga 4: Skiss på om- och tillbyggnad av lastintag 
 
 

Detaljplan för Repslagaren 22 m fl, Båstads kommun – Begäran om 
planbesked 
 
Ärende 
Planuppdrag för upprättande av detaljplan för utbyggnad av befintlig hotell- och 
tennisverksamhet. 
 
Bakgrund 
Båstad Tennis och Hotell AB har 2016-02-15, och komplettering 2016-07-15, inkommit 
med en begäran om planbesked för Repslagaren 22 m.fl. fastigheter. Området omkring 
hotell Skansen regleras av fyra olika detaljplaner där en del avsteg har gjorts från dessa för 
mindre kompletteringar sedan detaljplanernas antagande. Hotell Skansen har även bifogat 
en skiss över olika framtidsplaner och tillbyggnadsförslag för omgivande verksamheter, se 
bilaga 2, men då själva planansökan enbart berör hotellet är det detta som kommer 
behandlas i detta planbesked. För att möjliggöra de tillbyggnadsförslag som berör hotellet 
samt legalisera de avvikelser som redan har gjorts behöver en ny detaljplan upprättas.  
 
Området är ca 20000 m² stort och består idag av en hotellanläggning med restaurang och 
tennisstadion. Området ligger i centrala Båstad i anslutning till hamnen och avgränsas av 
Hotell Skansens anläggningar nordväst om Kyrkogatan. När en ny detaljplan upprättas är 
det lämpligt att avgränsa området efter gällande detaljplan, det är därför rimligt att 
avgränsa planområdet efter gränserna för detaljplan 1535 och 1585. Till Hotell Skansens 
anläggningar hör även byggnaden inom detaljplan 1563 men då det inte föreslås några 
förändringar inom denna del finns det heller ingen anledning att ändra den detaljplanen.  
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I bilaga 3 och 4 visas förslag på en utbyggd entré för att möjliggöra att större sällskap får 
plats vid receptionen, samt om- och tillbyggnad av hotellets lastintag. De övriga 
tillbyggnadsförslaget som berör hotellet är att lösa parkeringsproblematiken, studera 
angöring och trafiklösning, utbyggnad av kongresshall, bygga in plan 2 på byggnaden mot 
den västra tennisplanen, tillbyggnad på hotellets tak, orangeri vid entrén, utbyggnad av 
spa med utepool samt att pröva en flytt av fastighetens avgränsning i norr. Dessa 
tillbyggnadsförslag återfinns i bilaga 2. Omfattningen och utformningen av förslagen 
kommer närmare utredas i detaljplanen.  
 

 

Gällande detaljplaner och avgränsning av planområdet 
 
Området berörs av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6§ MB, högexploaterad 
kust och kustzon enligt 4 kap 4§ MB, rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2§ MB samt friluftsliv 
enligt 3 kap 6§ MB. Området berörs inte av strandskydd idag men då detaljplanen ändras 
kommer strandskyddet återinträda och behöver därmed upphävas på nytt när 
detaljplanen antas.  
 
ÖP08 anger området som befintlig markanvändning och centrum/handel. I 
översiktsplanen framhävs turismens värde för Båstads kommun och att tennisen är starkt 
förknippad med kommunen. För kommunens del är det därför viktigt att möjliggöra att 
befintliga verksamheter kan fortsätta utvecklas.  
 
Ställningstagande 
Föreslagna förändringar överensstämmer med översiktsplanens intentioner och är viktiga 
för att turismen ska kunna fortsätta utvecklas i kommunen. I detaljplaneprocessen får 
frågorna om de olika tillbyggnadsförslagen, strandskyddet och riksintressena utredas. Mot 
bakgrund av ovanstående föreslås att detaljplan upprättas för Repslagaren 22 m.fl. 
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Förslag till beslut 
KSAU föreslår Kommunstyrelsen besluta:  

 
1.  Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Repslagaren 22 m.fl. 

får upprättas samt att samråd får hållas. 
2.  Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 
3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens 

prioriteringslista. 
4.           Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en   

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 
 
  

 
 
BÅSTADS KOMMUN 
Samhällsbyggnad 
 
 
 
Henrik Eliasson  
Planarkitekt    
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