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Detaljplan för fastighet Sunnan 10 mfl i Torekov  
– Begäran om Planbesked 
 

Ärende 
Företrädare för Promus Livsmedelsfastigheter AB, Fredrik Brodin har 2012-09-06 in-
kommit med planansökan för att kunna möjliggöra nytt småstadstorg med livsmedels- och 
diverse handel, förtätning av flerbostadshus, park och kultur mm, enligt skiss 2011-12-18 
med ursprung i Leaderprojektet Torekov Året Runt.   
Skissen innehåller centrumbildning som tar utgångspunkt i att befintlig ICA-butik rivs och 
ersätts av bostadsbebyggelse. Miljöstation flyttas för att samordnas med befintlig bensin-
station. Torg och park anläggs mellan platsen för befintlig miljöstation och befintliga Fa-
briken/Vitlingen 16 som tillskapar ett nytt kvalitativt stadsrum till Torekov med belägg-
ning, plantering, belysning, vatten, möblering mm med nära parkeringsmöjligheter.  
 

Nya lokaler inrymmer förbättrade möjligheter för befintlig livsmedelshandel som integre-
ras med bostäder, övriga verksamheter och handel. Torgrummet förbinds med ett par-
krum som tar utgångspunkt i befintlig gröning. Parken får stadsparks-karaktär med bo-
städer, men också byggnad för kulturändamål som får dynamisk placering och arkitekto-
nisk signifikans att definiera både torget och stadsparken.  
 

Litorinavägen får stadsmässig karaktär med trädrader, gc-väg, trottoarer, gatuparkering 
och busshållplats. Bebyggelsen uppgår till tre och fyra våningar. Stadsbildningen föreslås 
förbättra utbudet av handel, service, kultur och boende samt tillföra området liv och rö-
relse, som kan verka året-runt i komplement till hamnkvarteret och övriga Torekov.  
 

Bakgrund 
Ny detaljplan ersätter delar av gällande detaljplaner nr 1393, nr 1183 och nr 1542 samt 
upptar del av fastighet 98:42 som idag ej är detaljplanerad. Detaljplanens grundidé be-
döms överrensstämma med intentionerna i gällande översiktsplan ÖP08 samt fördjupad 
översiktsplan FÖP Torekov 2007-08-09.  
Planansökan tar utgångspunkt i det arbete som arkitekterna Sia Johnson och Janne Ahlin, 
mfl utvecklat tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare mfl i Torekov i ett s.k. 
Leaderprojekt, ett EU-baserat projekt för landsbygdsutveckling. 
Kommunen beviljade Leaderprojektet medel enligt medfinansieringsintyg 2012-05-10, 
dvs löner och andra kostnader för att upprätta en ny detaljplan på önskemål från pro-
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jektet, vartefter planavdelningen kunnat verka som stöd i projektets utveckling och för-
ankringsprocess där Sia Johnson och Janne Ahlin varit drivande.  
Processen inleddes med workshop med studenter från arkitektskolan i Lund ledde seder-
mera efter förankring med fastighetsägare och näringsliv, däribland föreståndare Magnus 
Eriksson för befintlig ICA-handel och sökande, till den skiss som nu ligger till grund för 
detaljplanen.  
 

Kommunens politiker har fått återkoppling vid plankommittemöte 2011-09-06 och vid 
möte med Samhällsbyggnadsutskottet 2012-03-26. Torekovs Byaråd har fått återkoppling 
2011-10-18 och 2012-04-17. Berörda tjänstemän inom exploatering, plan, tekniska, miljö 
mfl i kommunen har rådfrågats löpande från juli 2010 till dags datum. Leader-projektet 
kommer avslutas vid kommande årsskifte 2012/2013 vilket gör att detaljplanearbetet i 
sin fortsättning kommer följas av Torekovs Byaråds representanter Sia Johnson och Ingrid 
Nygren.  
 

Skissen visar att föreslagen centrumutveckling upptar del av privat lantbruksfastighet 
Torekov 98:42, sökandes fastighet Sunnan 10 (dagens ICA-butik), Bjärekrafts fastighet 
Brisen 1 samt del av kommunal fastighet Torekov 98:1.  
 

Sökande har ingått i optionsavtal med fastighetsägare till Torekov 98:42 om fastighetsköp 
som villkoras av planens antagande. Promus (Sökanden), ICA-handlaren och formella hy-
resgästen ICA Sverige är införstådda med att ny lokal vid nya torget inte kan ha en nämn-
värt högre grundhyra som överstiger den idag gällande. Mot bakgrund av detta görs nu 
ansökan om planläggning, vilket inkluderar den kommunala fastigheten. På den kommu-
nala fastigheten avses relation mellan kultur-, bostads- och parkändamål prövas närmare i 
planarbetet. 
Ärendet skrivs nu fram som en utvidgning av befintligt ärende som tog utgångspunkt i 
skrivelse om medfinansieringsintyg 2010-05-10.  
 

Ställningstagande 
Planavdelningen föreslår att detaljplanläggning, enligt Sia och Jannes skiss 2011-12-18, 
prövas. Med hänsyn till att detaljplaneändring avser förändringar inom planområde för 
gällande detaljplaner men också planläggning av icke planlagd mark bedöms planarbetet 
kunna prövas enligt normalt planförfarande.  
I planarbetet skall förutsättningar för vatten och avlopp, princip för dagvattenhantering 
samt utformningsprogram för torg, bebyggelse, park, väg, vatten samt inredning och be-
lysning i dessa miljöer mm behöva utredas och förankras med Torekovs Byaråd med av-
sikt att knytas till planens genomförande.  
 

 
Förslag till beslut 
Ekonomiutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
1.  Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Sunnan 10 mfl får upprättas 

samt att samråd får hållas. 
2.  Detaljplanen upprättas på den sökandes bekostnad. 
3. Detaljplanen inordnas i planavdelningens prioriteringslista och ges prioritet 2. 
4. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe-

skrivning (MKB) behöver upprättas. 
5. Utformningsprogram upprättas som del av detaljplanen. 
6. Exploateringsingenjör får i uppdrag att förbereda förslag till exploateringsavtal 
 
 
 

   ………………………. 
       Jeppe Appelin 
       Planarkitekt ASCA  
       Arkitekt SAR/MSA 
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