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Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Datum: 2017-04-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 000411/2017-315 

Ändring av detaljplan för Torekov 8:83 m fl, Torekov Hotell – Ansökan 
om planbesked 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen medger att nytt förslag till detaljplan för Torekov 8:83 m fl. får upprättas
samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad.

3. Detaljplanen inordnas med prioritet (2) i planavdelningens prioriteringslista.

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) ej behöver upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om ändring av detaljplan har inkommit för Torekov 8:83 m fl, Torekov Hotell. 

Bakgrund 
Ägarna av fastigheten Torekov 8:83 m fl. har intresse av att utveckla hotellverksamheten. För-
slaget till utvecklingsplaner innehåller en utökning av antalet hotellrum samt konferensut-
rymme inom, en av anläggningen, redan ianspråktagen yta men som enligt nuvarande plan har 
en annan utformning. Inom den yta där fastighetsägaren vill utveckla anläggningen och bygga 
nytt finns idag tre stycken mindre stugor som är i relativt dåligt skick och som inte, under de 
senaste åren, har kunnat avvändas för uthyrning inom verksamheten. Stugorna har sitt ur-
sprung från början av 1980-talet. Tanken är att riva de befintliga små husen och på denna yta 
bygga nytt. Nuvarande detaljplan från 2005 ger inte utrymme för den nya utforningen av det 
man vill komplettera hotellanläggningen med och av denna anledning ansöker fastighetsäga-
ren om planändring. 

Aktuellt 
Förslaget till utveckling av befintlig anläggning handlar om att komplettera med en ny byggnad 
i två våningar, innehållande fler hotellrum samt ytterligare konferenslokaler. Placeringen är 
direkt väster om restaurangen och den nya byggnaden föreslås också eventuellt sammanbygg-
gas med den befintliga delen som i dagsläget innehåller spa, restaurang och konferenslokaler. 
Förslaget förhåller sig, i skala och omfattning, till omgivande bebyggelse och bedömningen är 
att föreslagen förändring inte kommer att påverka omgivningen negativt. Hänsyn har tagits till 
viktiga siktstråk i omgivningen och inga utsiktsförhållanden påverkas för omkringliggande 
fastigheter. Tillkommande byggnadsvolym kommer inte heller att bli högre än befintlig bygg-
nad. Det handlar om utveckling av en anläggning inom redan i anspråktagen och detaljplane-
lagd mark. Samhällsbyggnad ser inget hinder för att pröva en ändring av detaljplanen utifrån 
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redovisade skisser som finns bilagda till planansökan utan förordar att en sådan prövning kan 
genomföras. 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Torekov 8:83, Torekov Hotell, inom 
Båstads kommun 
Bilaga 2. Skisser tillhörande ansökan 

Samråd har skett med: 
Planchef Olof Selldén 
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