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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap 8 § 2

LokalgataGATA

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

Tekniska anläggningarE

Tillfällig vistelseO

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad

Utformning,  4 kap 16 § 1

f1 Fasad ska utformas i huvudsak med träpanel och med färgsättning
som överensstämmer med övrig bebyggelse i anläggningen.

f2 Tak ska vara av svart eller mörkgrå kulör.

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan

2.5 Högsta byggnadshöjd är 2.5 meter

Markens anordnande och vegetation,  4 kap 13 § 1
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n3 Markytan får inte hårdgöras
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2017-333

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser samt illustrationskarta, 2018-10-11
• Planbeskrivning, 2018-10-11 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, augusti 2018
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), juni 2018

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på 
samhällsbyggnadskontoret:
• Behovsbedömning, 2017-06-21
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

En detaljplan består av flera dokument. De finns listade på sidan 2. Detta dokument är planbeskriv-
ningen och är till för att underlätta förståelsen av planen. Här beskrivs planens bakgrund och syfte, 
samt vilka förutsättningar som finns på platsen. I planbeskrivningen beskrivs och motiveras också 
planens utformning och de planbestämmelser som valts. Slutligen beskrivs hur planen ska genom-
föras och vilka konsekvenser det får. I Plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om hur det ska 
gå till när kommunen tar fram detaljplaner. Nedan följer en kort beskrivning.

Planbesked
En markägare kan begära planbesked för att få prövat om kommunen anser det lämpligt att exploate-
ra ett markområde. Kommunens planhandläggare tar då fram fakta om fastigheten och önskemålen 
från exploatören och presenterar detta för politikerna. Kommunstyrelsen beslutar om det ska göras 
en detaljplan för området eller ej. 

Samråd
Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag fram till hur 
området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bibliotek 
som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen an-
nonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest av förslaget 
meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får lämna in skrift-
liga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i ett gransknings-
utlåtande efter granskningsskedet.

Granskning
Efter samrådet bearbetar planhandläggaren planen utifrån de synpunkter som kommit in och den 
reviderade planen ställs ut för granskning. Granskningsskedet går till på ungefär samma sätt som 
samrådet. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter. Alla synpunkter som kommit in 
under samråd och granskning sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. 

Antagande
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och se-
dan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under samrådet 
eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommunstyrel-
sen planen.

Överklagande
Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunk-
ter på planen senast under granskningen och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen.  
Det ska man göra senast tre veckor efter att beslutet om antagande satts upp. I vissa fall kan också 
Länsstyrelsen på eget initiativ pröva och upphäva planen.

Laga kraft
Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat eller 
när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan 
man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen.

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i södra Torekov (Solsidan) cirka 15 km från Båstad centrum. Området om-
fattar fastigheterna Påarp 8:83, 8:115 samt del av Påarp 10:6 och är ca 1,1 hektar (11 000 m2) stort. 
Marken är idag till största del bebyggd hotell- och konferensverksamhet.

Planområdet avgränsas av Makrillvägen i väst och syd, Koljavägen i öst samt Själaviksvägen i norr.

Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl syftar till att möjliggöra en utvidgning av befintlig hotell- och 
konferensverksamhet (Torekov hotell) inom mark som idag är planlagd och ianspråktagen för bo-
stads-, hotell samt konferensändamål.

Planområdet är beläget i sydvästra Torekov, se nedanstående bild samt sida 8, och avgränsas av Ma-
krillvägen i väst och syd, Koljavägen i öst samt Själaviksvägen i norr. Planområdet omfattar cirka 1,1 
ha (11 000 m2).

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då försla-
get inte innebär betydande påverkan på miljön. 

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheterna Påarp 10:6, 8:83 samt 8:115 är i privat ägo. 
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Ägaren av fastigheten Påarp 8:83 m.fl har intresse av att utveckla hotellverksamheten. Förslaget 
till utvecklingsplaner innehåller en utökning av antalet hotellrum samt konferensutrymme inom 
anläggningen, på redan ianspråktagen yta men som enligt nuvarande plan har en annan utform-
ning. 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 
användas för uthyrning inom verksamheten. Stugorna har sitt ursprung 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 utformningen av det man vill komplettera hotellanläggningen 
med och av denna anledning har fastighetsägaren ansökt om planändring.

Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl syftar  därmed till att möjliggöra utvidgning av befintlig hotell- 
och konferensverksamhet inom mark som idag till största del är planlagd och ianspråktagen för bo-
stads-, hotell samt konferensändamål.

Efter samråds- och granskningsskedet
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2018-03-15 till och med 2018-04-27. Då 
planförslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både samråd 
och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse 
har  således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå beaktats och i möjligaste mån tillgodosetts i 
granskningsförslaget. Planförslaget har efter samråd reviderats och förtydligats i några avseenden. 
Bland annat har planbeskrivningen förtydligats avseende dagvattenhantering inom planområdet, 
avfallshantering samt kompletterats med kapitlet Ekosystemtjänster. Plankartan har justerats avse-
ende prickmark mot Makrillvägen inom planområdets sydvästra hörn, dvs Påarp 8:83). Längs res-
terande del av Makrillvägen österut (Påarp 8:115) är prickmarken oförändrat 2,0 m. Prickmarken 
mot gata föreslås nu vara 3,0 m istället för 3,5 respektive 4,0. Förändringen bedöms rimlig bl.a med 
anledning av ringa trafik samt med hänsyn till prickmarken om 2 m längs resterande del av Markrill-
vägen. Plankartan har även kompletterats med en planbestämmelse om att marken inom den nya 
parkeringsytan i nordväst ska möjliggöra infiltration av dagvatten. I övrigt har enbart justeringar av 
redaktionell art gjorts.

FB-webb Torekov 8:83

0 m 50m 100m

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Ungefärlig avgränsning 
av planområdet
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Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2018-08-15 till och med 2018-09-14 
med ovanstående kompletteringar och förtydliganden.

Inkomna synpunkter under granskningsskedet har inte föranlett några större justeringar av plan-
förslaget inför antagandet. Planbeskrivningen förtydligas och kompletteras dock med ett kapitel 
rörande masshantering inom planområdet, befintlig trafiksituation på Själaviksvägen samt att Te-
lia Sonera Skanova Access AB så lång som möjligt önskar att behålla befintliga kabelanläggningar i 
nuvarande läge. Planbeskrivningen har även kompletterats med skäl till enskilt huvudmannaskap. 
Plankartan har förtydligats med att kommunen ej är huvudman för allmän platsmark samt högsta 
tillåtna totalhöjd på befintlig byggnad inom planområdet. Dessutom har U-område (markreservat 
för ledningar) på plankartan utökats (inom prickmark) för att säkra hela Bjäre krafts kabelstråk. 
Utöver ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna såsom  t ex text 
under rubriken ”Efter samråds- och granskningsskede”, omdöpning av planhandlingar från ”Gransk-
ningshanding” till ”Antagandehandling”.
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del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

Planbesked  för  del  av  Påarp  8:83  m.fl  fastigheter  i  Torekov  beviljades av kommunstyrelsen 
2017-05-03 § 125. 

Översiktsplan/FÖP (fördjupad översiktsplan)
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som befintlig bebyggelse.

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

För  Torekov  finns  det  en  fördjupning av översiktsplan (FÖP) antagen av kommunfullmäktige 
2007-09-26, §108. I denna anges marken lämplig för ”privat service, handel befintlig samt privat 
service, handel planerad”.
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Planområdets 
läge

Planen är förenlig med översiktsplanens samt den fördjupade översiktsplanens intentioner. 
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Utdrag ur Torekov FÖP antagen av KF
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Planområdets 
läge
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Antagandehandling 2018-10-11
                       del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1356 samt 1571, som vann laga kraft 1979-02-21 respektive 
2005-03-03. Planerna har ingen genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt plan-
område är ”Bostads-, handel och konferensändamål” (BC), ”Hotell- och konferensändamål” (C), ”Tek-
nisk anläggning” (E) samt park/plantering. 

Utdrag ur gällande detaljplan , 1571, laga kraft 2005-03-03

Inom BC-området (markerat med orange) längs Makrillvägen är enplanshus med en högsta bygg-
nadshöjd om 3 m avseende huvudbyggnad och 2.5 m avseende gårdsbyggnad tillåtet. Högsta till-
låtna taklutning för huvudbyggnad är 23 grader. Högsta tillåtna våningsantal respektive bygg-
nadshöjd inom C (markerat med rött) varierar mellan 1-2 våningar. Inom C-området är det tillåtet 
att uppföra byggnader med en  högsta byggnadshöjd och totalhöjd om mellan +27 till +28 möh 
(meter över havet) respektive +28,4 till +30,5 möh (meter över havet).

Inom planområdet pekas också mark för parkering samt äng (grönyta) ut. Längst i nordväst är 
marken planlagd som park/plantering.

Bostadsbebyggelsen utanför planområdet, norr om Själaviksvägen samt öster om Koljavägen, får 
uppföras i en våning och med en högsta byggnadshöjd om 3,0 meter, 2,6 meter för huvudbyggnad 
respektive gårdsbyggnad/uthus eller liknande. 

Bevarandeplan
Båstads kommun har en bevarandeplan från 1997. Denna är utgiven av kulturnämnden i Båstad, i 
samarbete med Kristianstads läns museum. Planområdet ingår ej i bevarandeplanen.

Ungefärlig avgränsning 
av planområdet
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Antagandehandling 2018-10-11
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

Kulturmiljövårdsprogram
Planområdet berörs ej av det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet.

Planområdet är beläget inom ”Kulturmiljöstråk” i Länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram från 
2007. Stråket kallas även Per Albin-linjen, vilket syftar på den befästningslinje som uppfördes längs 
den sydsvenska kusten under andra världskriget. 

Planområdet är även beläget inom ”Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne”. Som motiv för bevaran-
de anges att ”Torekov bevarar karaktären av 1800-talets fiske- och sjöfartsamhälle. Den såväl i skala 
som i utformning väl bibehållna bebyggelsen är liksom gatunätet av högt kulturhistoriskt värde. Tore-
kov har idag karaktären av turist- och badort. Badhuset från 1870-talet är av betydelse för samhället.”

Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogram eftersom planområdet inte ligger i 
närheten av några värn, försvarsbefästningar eller Torekovs bykärna.

Miljöprogram
Båstad kommuns Miljö- och Energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. Planförslaget överensstämmer med Båstad kommuns Miljö- och Energi-
program 2012-2022 bl a genom att förtätning sker på redan i anspråktagen mark vilket medverkar 
till en hållbar utveckling och hushållning av mark.
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Antagandehandling 2018-10-11
                       del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. (Kapitel 3 behandlar riks-
intressen, kapitel 4 behandlar områden med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som finns 
i dem, kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormer, MKN.) Planens genomförande bedöms endast inne-
bära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen, eftersom 
planen endast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området in-
går också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksintresse 
för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Planförslaget bedöms förenligt med riksintressen då det endast 
omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktagen för bebyggelse.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna syftar 
till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlem-
skap i EU. De gäller ett antal olika ämnen som förorenar luften och som därför inte får förekomma i 
större mängd. För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara 
uppfyllda.  

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell information 
om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Bå-
stads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Denna plan 
bedöms inte förändra den situationen.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Normerna är uppdaterade 
och fastställda under 2017. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenföre-
komst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitets-
normer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för kemisk 
och kvantitativ status. Eftersom det är mycket svårt att nå god status för en del vattenförekomster 
finns vissa möjligheter till undantag. 

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. 

Ytvattenförekomst   Ekologisk status  Kemisk status

Skälderviken, SE562000-123800 Måttlig    God

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status

Bjärehalvön, SE625674-131386 Otillfredsställande  Otillfredsställande

Tabell över vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan (www.
vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för Sverige (www.viss.lst.se).

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Åtgärder behövs för att förbättra statusen hos flera av vattenförekomsterna. Det kan dock inte åstad-
kommas genom denna detaljplan, utan kräver andra åtgärder. Det är dock viktigt att planen inte 
bidrar till att försämra vattenkvalitén. Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms genom detta planför-
slag inte påverkas negativt. Planförslaget möjliggör utvidgning av befintlig hotell- och konferensverk-
samhet inom mark som idag är planlagd och i anspråktagen för bostads-, hotell samt konferensän-
damål. Antal ökade fordonsrörelser inom området bedöms rimliga. I samband med utvidgningen 
ianspråktas en mindre grönyta, med ringa djur- och naturvärde, i direkt anslutning till befintlig verk-
samhet för att möjliggöra parkering. Mark inom och i anslutning till planområdet kommer att möjlig-
göra infiltration av dagvatten då del av mark ej får hårdgöras (vilket styrs av planbestämmelse). Allt 
dagvatten (från fastigheterna Påarp 8:83 och 8:115) leds via ledningar till infiltrationsmagasinet där 
infiltration (dvs rening) sker. Övrig mark inom och i anslutning till planområdet möjliggör infiltra-
tion av dagvatten.

Åtgärderna bidrar till att på sikt uppnå miljökvalitetsnormer för både luft- och vatten.

Vattentäkter
Planområdet är inte beläget inom eller angränsar till något vattenskyddsområde. Avståndet mel-
lan planområdet och det närmaste vattenskyddsområdet (Torekov samhälle, NVR-id 2012258) för 
grundvattentäkt i nordväst, är cirka 300 m. Dock är vattentäkten inte i bruk längre.

Vattenskyddsområde i Torekov, utrag ur VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Planområdets 
läge
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Strandskydd
Planområdet omfattas ej av strandskydd.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster definieras av Naturvårdsverket som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag 
till människors välbefinnande”. Det innebär allt det positiva som vi människor får från naturen och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra grupper: 

Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttor som naturen levererar och som är helt nöd-
vändiga för vår möjlighet att överleva. Det handlar till exempel om grödorna som växer på åkrarna, 
dricksvattnet och vinden som ger vindkraft.

Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och minska oön-
skade effekter. Exempel på detta är grönska som renar vatten och luft och bidrar till att minska buller, 
träd som bidrar med skugga och pollinerande bin som är helt avgörande för matproduktionen.

Kulturella ekosystemtjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Natu-
ren har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis kan en prome-
nad runt en öppen vattenyta eller i en park vara både avstressande och bidra med upplevelser. Vår 
upplevelse berikas av mångfald.

Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion.  De stödjande 
ekosystemtjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för de övriga grup-
perna av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som skapar ny jord för grödor 
att växa i, fotosyntesen som skapar syre och biologisk mångfald som ger både ökade möjligheter för 
pollinering och bidrar till att öka vårt välmående.

Ett grönt inslag i samhället kan bidra med flera olika ekosystemtjänster samtidigt. Ett äppelträd till 
exempel bidrar bland annat med luftrening, skugga och pollinering (reglerande), äpplen (försörjan-
de), hälsa och inspiration (kulturella) och fotosyntes (stödjande). 

Exempel på olika ekosystemtjänster presenteras i bilden nedan.
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Planförslaget bedöms ej påverka befintliga ekosystemtjänster negativt då det ej finns några ekosys-
temtjänster av betydelse inom planområdet idag.

Det finns behov att utöka den biologiska mångfalden i området. Detta kan ske t ex genom plantering 
av fler träd och buskar. Se exempel på föregående sida.

Behovsbedömning
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovsbedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens-
beskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:
• planförslaget överensstämmer med översiktsplanens och den fördjupade översiktsplanens in-

tentioner, 
• planen påverkar inte riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv,   
• ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

niskors hälsa och säkerhet,
• planförslaget påverkar inte skyddade kultur- och naturvärden varken internationellt, nationellt 

eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden,
• planförslaget berör inte områden av stor betydelse för hushållning med natur- och samhällsre-

surser nationellt eller lokalt,  

Dessutom bedöms området som lämpligt för utvidgning av befintlig hotell- och konferensanlägg-
ning eftersom planförslaget bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av redan 
ianspråktagen mark. Den föreslagna förändringen innebär utvidgning av befintlig verksamhet där 
befintligt tekniskt system samt infrastruktur kan utnyttjas.

Planområdet ligger nära exempelvis både naturområden, golfbana, tennis- samt fotbollsanläggning, 
vilket ger goda rekreativa möjligheter. I alla riktningar finns möjlighet till promenader, cykelturer 
och löprundor. En utbyggnad av befintlig hotell- och konferensanläggning bedöms generera fler be-
sökare samt arbetstillfällen i Torekov och därmed bidra till att skapa ett mer levande Torekov året 
runt.

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.

I ett tidigt yttrande (2017-07-06) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett genom-
förande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 
34 § plan- och bygglagen (2010:900).
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Bebyggelse
Historik - Torekov
Sjöfarare upptäckte tidigt Torekov och den skyddade havsviken med en naturlig liten hamn. 

I anslutning till hamnen i Torekov fanns det bebyggelse redan på 1200-talet. Det fanns också en 
liten marknadsplats där handel bedrevs mellan Bjärebefolkningen och besättningarna på skeppen. 
Kyrkan byggdes under tidig medeltid i romantisk stil och hade en särskild betydelse på Bjäre tack 
vare att Sankta Thora tidigt blev sjöfararnas speciella helgon.

Fram till mitten av 1800-talet var Torekov ett utpräglat fiskesamhälle. De gamla kaptensgårdarna, 
piren och fiskebodarna i hamnen, skjulet med sina namnbrädor från fartyg som förlist utanför 
Torekov och sjöfartsmuseet med sina tre kanoner vittnar än idag om byns storhetstid som sjöfarts- 
och fiskesamhälle.

Historik - Torekov hotell
De första delarna av Torekov Hotell stod klara 1980. I juli 2007 återinvigdes hotellet med 30 dub-
belrum, konferenslokal, reception, gym och aktivitetsrum. I maj 2008 öppnade ett nytt hotellhus, 
med två dubbelrum och en svit i varje hus. Totalt finns nu 54 rum (108 bäddar) inom Torekov ho-
tell. Hotellets konferensavdelning med lokaler, för både små och stora möten, genomgår ständiga 
förändringar för att erbjuda aktuell teknik och moderna hjälpmedel. I dagsläget finns 5 konfe-
renslokaler samt 4 grupprum. Restaurangen har plats för 130 gäster. I skrivande stund uppskattar 
Torekov hotell att anläggningen besöks årligen av cirka 19 000 övernattande gäster. Restaurangen 
besöks av cirka 40 000 restauranggäster/år.

Under våren 2010 blev Torekov Hotell en del av Scandinavian Resort där även Hotel Skansen och 
Sälens Högfjällshotell ingår. Konceptet bjuder på personlig service, hög kvalitet och unika miljöer 
där upplevelsen står i centrum.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Vy från Makrillvägen i väst mot hotellområdet
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I dagsläget sysselsätter Torekov hotell drygt 40 personer i sin verksamhet vilket gör dem till en av 
de största arbetsgivarna på orten.

I anslutning till hotellanläggningen finns ett utegym som även allmänheten har tillgång till. Inom 
planområdet finns även parkeringsytor samt en nätstation.

Ortofoto, Torekov hotell

0 m 50m 100m

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Hotell

P-plats
Utegym

Hotell

Hotell

Ortofoto över planområdet, , våren 2016

Utegym Hotell längs Makrillvägen (söder om poolområde)

P-platsUngefärlig avgränsning 
av planområdet
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Torekov hotell består av flera olika byggnader uppförda under olika tidpunkter. Antal våningar 
varierar mellan 1-2 våningar. De 3 stugor som avses rivas är, liksom intilliggande bebyggelse längs 
Makrillvägen, enplanshus.

Byggnader som 
avses rivas

Vy över hotellområdet från Själaviksvägen i norr

Bostäder 
Befintlig bebyggelse i anslutning till planområdet består av bostadsbebyggelse i form av både som-
marstugor och villor för permanent boende. Bostadsbebyggelsen i området är till största delupp-
förd i 1 våning. Enstaka är 1 ½ plan. Flertalet av bostadshusen uppfördes under 1980-1990-talet.

Torekov Hotell, hus som avses rivas i förgrund och SPA i 
bakgrund

Hus längs Makrillvägen (mitt emot hus som avses rivas)

Bostadsbebyggelse, korsningen Själaviksvägen /  Koljavägen Bostadshus, Koljavägen
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Kommersiell, offentlig och social service
Livsmedelbutiker och övrig kommersiell service såsom t ex restauranger, fastighetsmäklare, finns 
främst inom Torekovs centrala delar, cirka 1,6 km norr om planområdet. Torekov har för orten en väl 
utbyggd samhällsservice med bl a postombud, bibliotek, skola (Sandlyckeskolan F-6).

Verksamheter
Nolato AB, beläget cirka 1 km nordost om planområdet, är en större arbetsplats med stor regional 
betydelse.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken  inom  planområdet  utgörs  av  både  asfalterade / stenlagda  ytor samt gräsbevuxna grön-
ytor med inslag av buskar och enstaka träd mellan Torekov hotells olika byggnader. De asfalterade 
ytorna utgör parkeringsplats samt område för in- och utlastning av t ex varor. Inom grönområdet i 
öster är ett utegym beläget. Grönytan i öster syftar även till att ta om hand och infiltrera dagvatten.  
Marken inom planområdet sluttar i västlig riktning från +25 möh (meter över havet) till +22 möh. 
För översiktlig karta - se även ortofoto sida 16.

Ljusförhållandena är goda inom planområdet.

Grönyta inom planområdet i väst, utegym Grönyta mellan SPA och byggnader som avses rivas

Grön- och parkeringsyta inom planområdet i öst

Marken är delvis planlagd som park/plante-
ring i norvästra delen av planområdet, söder 
om Själaviksvägen. Marken är gräsbevuxen 
och har inslag av enstaka buskar.

Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, 
nyckelbiotoper eller hotade arter är kända 
inom området. Planområdet omfattas inte av 
skydd enligt 7 kap MB och är inte beläget inom 
område som bedömts som ekologiskt särskilt 
känsligt i kommunens översiktsplan/natur-
vårdsprogram.
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Markföroreningar har ej påträffats inom planområdet vid tidigare markarbeten.

Allmän plats
Del av planområdet i nordväst omfattar allmän platsmark i form av park/plantering. I övrigt 
gränsar planområdet till lokalgatorna Själaviksvägen, Koljavägen och Makrillvägen.

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd.

Översvämningsrisk
Någon översvämningsrisk med anledning av stigande havsnivå eller översvämmade bäckar förelig-
ger ej inom planområdet. Inga kända kapacitetsproblem på dagvattennätet.

Geotekniska förhållanden
Enligt en översiktlig jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning, består markens grund-
skikt av svallsediment och grus.

Svallsediment är avlagringar som bildats när havsströmmar, vågsvall och bränningar bearbetat 
en kust. I svallområdet sköljs de finare partiklarna bort och det grövsta materialet blir kvar som 
strandavlagringar av grovt grus, klappersten och block. Det något finare gruset samt sand förs ut 
strax utanför stranden och avlagras där. Svallsediment bildas fortlöpande längs kustområden, men 
det finns även svallsediment som härrör från istidens slutfas där de uppstod längs isälvar. Genom 
den postglaciala landhöjningen brukar dessa svallsediment återfinnas långt upp på land.

Någon geoteknisk undersökning är ej gjord. Då marken till största del redan är bebyggd bedöms av 
erfarenhet markanläggningsförhållandena vara goda. 

Marken inom planområdet är klassat som ett normalriskområde avseende förekomst av markradon.
Skredrisk föreligger ej.

Grönyta delvis inom nordvästra delen av planområdet
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Kulturmiljöer och fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området. Påträffas fornlämningar inom planområdet i sam-
band med markarbeten ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10§, Lagen 
om kulturminnen m.m.

Planområdet berörs ej av Båstads kommuns kulturmiljövårdsprogram (antaget av kommunfull-
mäktige 2000) eller Bevarandeprogram (antaget av kommunfullmäktige 1997).

Planområdet är beläget inom Kulturmiljöstråk (Skånelinjen Per Albin-linjen) och inom Särskilt 
värdefulla kulturmiljöer i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram (2007).

Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den också kallas efter dåvarande statsministern Per Albin
Hansson, började byggas år 1939 och skulle fungera som en befästningslinje längs den södra kus-
ten. Skånelinjen sträckte sig från Båstad till Vieryd i Bromölla kommun och skulle förhindra min-
dre båtar, sjöstridsvagnar och trupper att nå land. Som motiv för bevarande anger Länsstyrelsen 
att försvarslinjen är en unik företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är 
viktiga delar i den helhet som Skånelinjen utgör.

Som motiv för Särskilt värdefull kulturmiljö bevarande anger Länsstyrelsen: ”Torekov bevarar ka-
raktären av 1800-talets fiske- och sjöfartsamhälle. Den såväl i skala som i utformning väl bibehållna 
bebyggelsen är liksom gatunätet av högt kulturhistoriskt värde. Torekov har idag karaktären av tu-
rist- och badort. Badhuset från 1870-talet är av betydelse för samhället.”

Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogram eftersom planområdet inte ligger i 
närheten av några värn, försvarsbefästningar eller Torekovs bykärna.

 

Om kartan  

SGUs kartvisare
Jordarter 
1:25 000–1:100 000

 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
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Gator och trafik
Trafikförsörjning till planområdet, och fastigheten Påarp 8:83 och 8:115, sker från Själaviksvägen 
samt Makrillvägen via Eneborgsvägen. Högsta tillåtna hastighet på Själaviksvägen och Makrillvägen 
är 40 respektive 30 km/h. Området trafikeras främst av boende i området samt besökare och varu-
transporter till Torekov hotell.

Under granskningsskedet framkom att det av boende i området att hastighetsbegränsningen 40 
km/h avseende Själaviksvägen inte alltid respekteras. Då vägarna i området omfattas av enskilt hu-
vudmannaskap har vägföreningen full rådighet att utföra exempelvis hastighetsdämpande åtgärder.

Parkering
Besökare till Torekov hotell parkerar inom fastigheterna Påarp 8:83 och 8:115.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 505 mot Förslöv och nr 523 mot Båstad. Närmsta hållplatser är 
lokaliserade till Södra vägen och Slättarödsvägen, båda  cirka 1,3 kilometer från planområdet. Buss 
505 har avgångar varje timme medan buss 523 har 5 avgångar/vardag anpassade efter skolans 
tider. Närmsta tågstation är belägen i Förslöv ca 13 km från planområdet. Till Båstads nya tågsta-
tion är avståndet ca 17 km.

gc-banor och andra leder

0 m 350m 700m

Planområdets 
läge

GC-bana / 
cykelled

Ny sträckning av Kattegattleden, markerad med röd linje Befintligt gång- och cykelstruktur

Ny sträckning av 
Kattegattleden

Gång- och cykeltrafik
Separata gång- och cykelbanor som förbinder 
området med ortens övergripande nät finns i an-
slutning till planområdet. Se bild till höger. I skri-
vande stund har beslut tagits om att Kattegattle-
den ska dras om vilket innebär att leden kommer 
att anläggas från Båstad via Torekov mot Grevie 
och söderut, se nedanstående bild. Omdragning-
en innebär att leden går via Torekov Hotell.
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Teknisk försörjning
El och telefoni
Bjäre Kraft och TeliaSonera Skanova har kabelanläggningar inom och i direkt anslutning till planom-
rådet.

Brandvattenförsörjning
Tre brandposter finns placerade i anslutning till planområdet (Makrillvägen och Själaviksvägen).

Dricks- och spillvatten
Planområdet i sin helhet ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun. Fastigheten 
Påarp 8:83 och 8:115 är idag anslutna till det kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenled-
ningsnätet. Efter en första granskning av NSVA bedöms kapacitet finnas för att ytterligare utbygg-
nad. Den tekniska infrastrukturen är väl utbyggd i området.

Påarp 8:83 har idag 3 uppsättningar av vatten- och spillvattenserviser eftersom det står tre hus 
där. Vanligtvis har varje fastighet en servisuppsättning. Vid fastighetsbildning/nybyggnation så 
bör åtminstone två av servisuppsättningarna tas bort, eventuellt alla tre om den nya byggnaden 
kopplas på befintliga ledningar inom Påarp 8:115. Borttagning av serviserna bekostas av fastig-
hetsägaren.

Dagvatten
Fastigheterna inom planområdet, dvs Påarp 8:83 och 8:115, tillhör verksamhetsområde för dag-
vatten. Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från 
exempelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vatten-
drag. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter 
som t.ex. kan förorena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand 
på ett sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. 

På fastigheten Påarp 8:115 finns ett större infiltrationsmagasin för dagvatten, Anläggningen tillhör 
VA-kollektivet och ligger inom u-område.

Fastigheterna inom planområdet ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten, men det är i dags-
läget bara Påarp 8:115 som är anslutet till dagvattennätet. För Påarp 8:83 tas dagvatten omhand 
lokalt inne på fastigheten.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom  Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg.
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Bebyggelse
Användning 
Användningen av mark avseende del av Påarp 10:6 samt Påarp 8:83 och 8:115 föreslås ändras från 
”park-/plantering”, BC (bostads-, hotell- och konferensändamål) respektive C (hotell- och  konferen-
sändamål) till O (tillfällig vistelse). Användningen ”Tillfällig vistelse” är en generell användningsbe-
stämmelse som tillämpas för områden för alla typer av tillfällig övernattning (dvs bl a hotell) samt 
konferenslokaler. I användningen ingår även sådan verksamhet som kompletterar den tillfälliga vis-
telsen, som t ex parkering, restaurang, spa, gym och lekplats. Även de personalutrymmen som be-
hövs ingår.

Inom planområdet längs Makrillvägen finns ett befintlig transformatorstation inom mark avsett för 
E (tekniska anläggningar) och avses kvarstå.

8. PLANFÖRSLAG
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Placering och utformning
De föreslagna nya byggnaderna i väst är anpassade i höjd och volym för att bl a bibehålla siktlinjer 
samt en enhetlig utformning med hänsyn till de befintliga byggnaderna.

Fasad mot söderut mot Makrillvägen

Fasad mot Makrillvägen och västerut mot havet

Den nya bebyggelsen ska utföras i huvudsak med träpanel och med färgsättning som överensstäm-
mer med övrig bebyggelse i anläggningen, takfärgen ska vara svart eller mörkgrå. Utformningen reg-
leras genom planbestämmelserna f1 och f2, se även sida 25 samt plankarta.
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För befintlig hotell- och konferensdel tillåts en högsta byggnadshöjd om +27,0 möh (meter över ha-
vet) till +28,0 möh och totalhöjd om +29,7 till +30,5 möh - beroende på placering inom planområ-
det. Högsta nockhöjd på befintlig byggnad inom planområdet är uppmätt till +30,08 möh. I det nya 
planförslaget regleras totalhöjderna avseende hotell- och konferensbyggnaderna - vilket är samma 
totalhöjder som enligt gällande detaljplan (1571). Detta innebär att den nya bebyggelsen ej kommer 
att vara högre än den befintliga som är uppmätt till +30,08 möh.

En högsta byggnadshöjd om 2,5 m avseende transformatorstationen är tillåtet. Även den byggnads-
höjden är samma som enligt gällande detaljplan.

Inom mark längst västerut föreslås en högsta totalhöjd om +30,0 möh (meter över havet).

Sektion mot Makrillvägen

Den första etapputbyggnaden bedöms kunna inrymma cirka 14 hotellrum samt lokaler för lobby, 
konferens, yoga på våning 1 och 2 samt teknik- och förrådsutrymme i källarplan, se ovanstående 
skiss.

Parkering ska anordnas på egen fastighet. Mark inom den östra delen av planområdet samt den nya 
parkeringen i nordväst ska möjliggöra infiltration av dagvatten. Marken i öster är avsedd för plante-
ring och får ej hårdgöras. Den nya parkeringsytan omfattas ej av planbestämmelsen plantering och 
kan med dagens teknik och olika material nästintill hårdgöras men ändå uppfylla en infiltrerande 

Mot inlandetMot havet

Förslag på planlösning, skiss 20170331

+30,08 möh

Makrillvägen

M
ak

ri
llv

äg
en



28

Antagandehandling 2018-10-11
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

funktion - därav de olika planbestämmelserna n2, n3 samt n4. Inom planområdets sydöstra del ska 
marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. På plankartan anges det området som 
”u”.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet sluttar österifrån mot väst med en höjdskillnad om cirka 2,5 m och är i 
dagsläget ianspråktaget för både byggnader, parkering samt grönytor avsett för bl a infiltration av 
dagvatten. Inom grönytan i nordost är ett utegym beläget som även allmänheten har tillgång till. Ute-
gymmet avses finnas kvar. I övrigt består marken av hårdgjorda alt gräsbeklädda ytor. Enstaka träd 
och buskar finns inom planområdet.

Det finns inga kända grundläggningsproblem i området.

Masshantering
För att minska miljöbelastningen bör varje projekt syfta till att man uppnår massbalans. Massba-
lansberäkningar bör utföras i tidigt stadie utifrån hushållning av naturresurser och för att minimiera 
omgivningsstörningar och transporter i samband med exploatering. Eventuella fyllnads- eller över-
skottsmassor bör inte transporteras långa sträckor. Fyllnadsmassor ska kontrolleras för man ska 
kunna ta reda på dess lämplighet för planerad utfyllnad och för att föroreningsbelastningen inom 
planområdet inte ökar.

Exploatören bedömer att ett visst sprängningsarbete kommer att krävas i samband med utbyggna-
den av en källarvåning. Sprängsten kommer att fraktas bort för att krossas och kan senare återan-
vändas som utfyllnad. Matjordslagret som  är minimalt då mark redan är bebyggd idag fraktas bort.    
Makadam under befintliga grunder  kommer att återanvändas som bärlager på den planerade par-
keringen. Övriga massor mellan matjord och berg kommer att, om de visar sig var av god kvalitet, 
användas till parkeringen.  

Allmän plats
Planområdet omfattar en smal remsa gatumark (GATA), dvs. allmän platsmark i den nordvästra de-
len. Remsan är ett resultat för att få en jämn och rak gata. Se gällande dpl sida 11 samt förslag till ny 
detaljplan, sida 25.

Geotekniska förhållanden
Se sidorna 21-22. En mer ingående geoteknisk utredning bedöms ej vara nödvändig då marken inom 
planområdet redan är bebyggd.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Några kända fornlämningar finns inte i området. Påträffas fornlämningar inom planområdet i sam-
band med markarbeten ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10 § i Lagen 
om kulturminnen m.m.

Planområdet berörs ej av Båstads kommuns kulturmiljövårdsprogram (antaget av kommunfull-
mäktige 2000) eller Bevarandeprogram (antaget av kommunfullmäktige 1997).

Planområdet är beläget inom Kulturmiljöstråk (Skånelinjen Per Albin-linjen) och inom Särskilt 
värdefulla kulturmiljöer i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram (2007), se sida 20-21.
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Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogrammet eftersom planområdet inte lig-
ger i närheten av några kända värn, försvarsbefästningar eller på något sätt påverkar den karaktä-
ristiska bebyggelsen eller badhuset i centrala Torekov. Planförslaget bidrar till att föra traditionen 
om bad (SPA) i Torekov, vidare.

Gator och trafik
Planförslaget bedöms genera en viss ökad mängd biltrafik. Ökningen bedöms i förhållande till nuva-
rande verksamhet rimlig.

Två utfarter tillåts från fastigheten Påarp 8:115 mot Själaviksvägen. Utfartsförbud gäller från fastig-
heten Påarp 8:115 mot Koljavägen och delvis mot Makrillvägen. I övrigt begränsas inte utfartsmöjlig-
heter utan kan placeras där det är lämpligt ur trafiksäkerhetsaspekt. Utfartsförbuden är samma som 
de enligt gällande detaljplan (dpl 1571).

Parkering
Parkering ska ske på den egna fastigheten inom kvartersmark för O (dvs Tillfällig vistelse). Plan-
förslaget möjliggör cirka 30 nya parkeringsplatser inom planområdet. De nya parkeringsplatserna 
tillsammans med det befintliga bedöms täcka Torekov hotells parkeringsbehov.

Kollektivtrafik
Planförslaget bedöms ha en ringa påverkan på befintlig kollektivtrafik. En utbyggnad av Torekov 
hotells verksamhet möjliggör fler  arbetstillfällen samt fler besökare/turister. Troligtvis är det bara 
de anställda som nyttjar kollektivtrafiken i området då turisterna med stor sannolikhet färdas med 
egen bil eller cykel.

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget möjliggör att fler människor har möjlighet att nyttja de goda gång- och cykelvägarna 
samt Kattegattleden i anslutning till planområdet. En cykelparkering planeras inom planområdet i 
anslutning till entré.

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe-
terna att uppfylla dessa.

Risk
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet.

Buller
Riksdagen har fastslagit rikvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse vilket även inkluderar hotell. Riktvärdena är följande:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 60 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Från 2017 gäller 65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid 
fasader för bostäder om högst 35 m2

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
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Särskilda bullermätningar avseende biltrafik har inte utförts, men befintliga bullernivåer bedöms 
inte vara av sådan nivå att Riksdagens och Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller vid nybygg-
nation av bostadsbebyggelse, dvs även hotell, överskrids.

Trafiken på Själaviksvägen, vilken är den främsta bullerkällan avseende fordonstrafik  uppgår till 
mindre än 250 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik) enligt Trafikverkets NVBD (Nationella Väg Data-
bas, med en högsta tillåtna hastighet om 40 km/h.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet är anslutet till befintligt elnät.

Båstads Miljö- och Energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar en-
ergianvändning. Båstads kommuns 5 lokala övergripande mål handlar om vatten, natur- och ekosys-
tem, energi och klimat, transporter samt bebyggd miljö. Planförslaget bedöms förenligt med bland 
annat målet ”Bebyggd miljö” då planförslaget möjliggör förtätning inom redan ianspråktagen mark.

El och telefoni
El och telefoni är anslutet till det befintliga ledningsnätet. Befintligt el- och telefoninät bedöms vara
tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör.

Dricks- och spillvatten
Befintlig bebyggelse är anslutet till det befintliga ledningsnätet för vatten och spillvatten. Befint-
ligt VA-system bedöms vid en första granskning av Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB (NSVA) 
vara tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör. Krävs större 
eller fler serviser in till fastigheten bekostas detta av fastighetsägare. Fastighetsägaren bekostar även 
borttagning av de serviser som blir överflödiga i samband med fastighetsbildning/nybyggnation. För 
ledningar inom kvartersmark ansvarar fastighetsägare.

Brandvattenförsörjning
Tre brandposter finns placerade i anslutning till planområdet (Makrillvägen och Själaviksvägen) vil-
ket vid en första bedöming bedöms tillräckligt. Samråd med räddningstjänsten kommer att ske.

Dagvatten
Fastigheterna ligger inom verksamhetsom-
råde för kommunalt dagvatten.

Vid ändring av mark och byggnader inne på 
fastigheten är det viktigt att höjdsättning görs 
så inga instängda områden (lokala lågpunk-
ter) bildas där vatten kan samlas och orsaka 
skador på egendom.

En förutsättning för byggnation inom plan-
området är att dagvatten fördröjs inom egen 
fastighet. På grund av den framtida ökade ne-
derbörden som klimatförändringarna kom-
mer att innebära krävs att man vid varje ny 

Principskiss över dagvattenhantering inom den del av planområdet utbyggnad planeras

P-yta som möjliggör
infiltration av dagvatten

Underjordiska 
dagvattenkassetter

Dagvatten leds till 
dagvattenledning i gata
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detaljplan skapar utrymme i ledningsnätet för aktuella framtida förtätningar genom att fördröja dag-
vatten. Det är särskilt viktigt att dagvatten från de trafikerade ytorna fördröjs eftersom det minskar 
föroreningstransporten via dagvatten till vattendraget och havet. Fördröjningskrav ställs i enlighet 
med NSVA:s ”Dagvattenpolicy  Båstad” som är antagen av kommunfullmäktige 2015. Fördröjning 
kan ske genom exempelvis någon eller några följande lösningar: damm, svackdike, torra nedsänkta 
översvämningsytor, underjordiskt magasin, raingarden (nersänkt rabatt) eller skelettjord vid träd 
och plattsättning. Exempelbilder finns i dagvattenpolicyn.

Innan byggnation påbörjas ska samråd ske med NSVA för att finna lämpliga åtgärder och lösningar 
på dagvattenhanteringen. Alla dagvattenlösningar ska godkännas av NSVA.

Vid nybyggnation enligt illustrationskarta bedöms en fördröjningskapacitet om 30 m3 krävas. Intres-
sent planerar att anlägga underjordiska dagvattenkassetter för att fördröja dagvattnet innan det leds 
vidare i kommunal dagvattenledning i Makrillvägen. Den nya parkeringsytan i nordvästra delen av 
planområdet ska möjliggöra infiltration av dagvatten.

Avfallshantering
I kommunens Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 är ett av målen ”Minskad 
resursanvändning och ökad återvinning”, målet innebär ökad återvinning och återbruk i hela kom-
munen. Andelen avfall ska minimeras. Avfallet ska källsorteras och matavfallet ska gå till biogaspro-
duktion.

Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. 
Bland annat bör avfallsutrustning för fastighet placeras nära anslutning till körbar väg (som är minst 
5,5 m bred).

Vid byggnation i form av t ex hotell- och konferensverksamhet  förordas gemensamt avfallsutrymme. 
Var ett avfallsutrymme ska placeras måste noga övervägas. Närhet till restaurang, trafiksäkerhet, 
barnsäkerhet och arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar placeringen. Byggare uppmanas ta 
kontakt med NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) i tidigt stadie för planering av avfallshante-
ring.
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Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Dessutom bedöms området som lämpligt för utveckling av befintlig hotell- och konferensanlägg-
ning eftersom planförslaget bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av redan 
ianspråktagen mark. Den föreslagna förändringen innebär utveckling av befintlig verksamhet där 
befintligt tekniskt system samt infrastruktur kan utnyttjas.

Planområdet ligger nära exempelvis både naturområden, golfbana, tennis- samt fotbollsanläggning, 
vilket ger goda rekreativa möjligheter. I alla riktningar finns möjlighet till promenader, cykelturer 
och löprundor. 

En utbyggnad av befintlig hotell- och konferensanläggning bedöms generera fler besökare samt ar-
betstillfällen i Torekov och därmed bidra till att skapa ett mer levande Torekov året runt.

9. KONSEKVENSER
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Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfor-
dras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (PBL2013/14 CU:13). Samråd 
genomförs under våren 2018 och granskning förväntas ske under sommar/höst 2018. Antagande 
bedöms kunna ske under 2018.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är ej huvudman för allmän plats inom och i anslutning till planområdet.

Inom området råder enskilt huvudmannaskap gällande de intilliggande gatorna Själaviksvägen och 
Makrillvägen. Allmän platsmark / gatumark inom planområdet ingår i gemensamhetsanläggningen 
GA:8 som ansvarar för driften.

Det primära skälet för att huvudmannaskapet i området ska vara enskilt är att det för befintlig och 
omgivande bebyggelse råder enskilt huvudmannaskap. En avvikande lösning inom aktuellt planom-
råde skulle därmed ur ett allmänt drifts- och kostnadsperspektiv vara ofördelaktigt. Enligt praxis 
som utvecklats de senast åren är enskilt huvudmannaskap möjligt även i områden för exempelvis 
permanentboende.

10. GENOMFÖRANDE

FB-webb Torekov 8:83

0 m 50m 100m

10:6

Schematisk bild över fastighetsreglering. Del av Påarp 10:6 fastighetsregleras samman med Påarp 8:83 alt 8:115

Inom det nya området är exploatören ansvarig för projektering och utbyggnad av all teknisk infra-
struktur, samt iordningställande av kvartersmark.
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GA samt ledn rätt

0 m 40m 80m

Ledningsrätt

Båstad Påarp
 GA:8

Ledningsrätt (markerat med blått) samt Båstad Påarp GA:8 (markerat med grönt)

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
All mark inom planområdet är privatägd. Fastighetsägare till Påarp 8:83 och 8:115 avser köpa del av 
Påarp 10:6 enligt överenskommelse, markerad med röd streckad linje i ovanstående karta, sida 33.

Ett genomförande av detaljplanen innebär att del av fastigheten Påarp 10:6 fastighetsregleras sam-
man med t ex fastigheten Påarp 8:83 alt 8:115. Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar 
samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Servitut, ledningsrätt
Servitut eller ledningsrätter upprättas för underjordiska ledningar inom kvartersmark som är ”u”-
markerade i detaljplanen. Eventuellt kan detta ske genom komplettering av befintliga servitut och 
ledningsrätter. 

Inom planområdet finns ledningsrätt för att säkerställa Bjäre Krafts nätstation samt tillhörande ka-
blar inom fastigheten Påarp 8:115 (markerad i nedanståend bild).

Gemensamhetsanläggning
Fastigheterna Påarp 8:83 och 8:115 ingår i befintlig gemensamhetsanläggning Båstad Påarp GA:8 
(markerad i bild nedan). Gemensamhetsanläggningens ändamål avser vägar och grönområden med 
fotbollsplan och förvaltas av Torekov-Solsidans samfällighetsförening.

Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar genom sitt andelstal för förvaltning-
en av anläggningen (dvs Båstad Påarp GA:8). Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal 
m.m fastställs i ett anläggningsbeslut. 

Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten även om de andelstal som ska gälla för fördel-
ning av kostnaderna för den i gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens utförande (byg-
gande) och drift (förvaltning). Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal.
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Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst med hänsyn till 
den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i gemensamhetsanläggningen. 
Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt främst med hänsyn till den om-
fattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen.

Med anledning av att del av Påarp 10:6, som nu är allmän platsmark och ingår i Båstad Påarp GA:8, 
kommer att göras om till kvartersmark (O - tillfällig vistelse) kommer en omprövning av befintlig 
GA:8 att behöva göras. Konsekvenserna av detaljplanen innebär en ökad användning av gemensam-
hetsanläggningen och att andelstalet i gemensamhetsanläggningen behöver ändras, te x för att tra-
fikmängden ökar till fastigheten pga fler gäster. Vid den omprövning som krävs för att ändra om-
fånget på gemensamhetsanläggningen kan också andelstalet för fastigheterna ändras samtidigt.
Andelstalet kan också ändras genom en överenskommelse om ändring av andelstalet som Lantmä-
teriet också kan pröva.

Ekonomiska konsekvenser p.g.a omprövningen är att fastighetsägare till den fastighet som frigörs 
av belastningen ska betala ersättning till ägarna av de fastigheter som deltar i gemensamhetsanlägg-
ningen. Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriför-
rättningar.

Ekonomiska frågor
Gatu- och parkområde, utanför och delvis inom, sköts redan idag av en gemensamhetsanläggning 
(Båstad Påarp GA:8). Ersättning betalas ut enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. En utbyggnad 
av detaljplanen föranleder därmed ej att Teknik och service driftbudget för gatuunderhåll behöver 
utökas.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Om detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arkeolo-
gis undersökning osv krävs vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas det av berörd markä-
gare.

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken bekostas av berörd markägare.

Anläggningsavgift för VA kan tillkomma vid nybyggnad/tillbyggnad enligt gällande taxa. Fastighetsä-
garen bekostar borttagning av överflödiga serviser till Påarp 8:83, samt eventuellt omläggning av 
serviser till en större dimension om så skulle krävas.

Planavtal
Planavtal är upprättat med Torekov Partners AB angående plankostnader, såsom t ex tekniska ut-
redningar, grundundersökningar, arkeologisk utredning, grundkarta, fastighetsförteckning etc vilka 
Torekov Partners AB ska stå för. 

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. För bebyggelse på fastigheterna Påarp 8:83 och 
8:115 uttas ingen planavgift i samband med bygglovprövning.



36

Antagandehandling 2018-10-11
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

Tekniska frågor
Allmän platsmark
En smal remsa allmän platsmark ingår i planområdet.

Vatten och avlopp
Exploatören ansvarar för eventuell utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive dagvattensys-
tem) inom planområdet. Önskas andra servisdimensioner än de befintliga så bekostas det av fastig-
hetsägaren, enligt Båstads kommuns VA-taxa.

Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att se till att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller innehålls och att Bover-
kets råd följs och ska stå för alla kostnader för bullerskydd. 

El, tele, internet
Bjäre kraft och TeliaSonera Skanova Access AB har kabelanläggningar inom och i anslutning till plan-
området och de kan komma att beröras av planens genomförande. Eventuella flyttningar eller andra 
åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/fastig-
hetsägaren.
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Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. Efter granskningen kan planhandläggaren 
göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och sedan lämna över förslaget till politikerna. De 
som lämnat synpunkter under samråd och/eller granskning får en underrättelse inför antagandet. 
Därefter antar eller avslår kommunstyrelsen detaljplanen. Beslut om att anta planen sätts upp på 
kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunkter på planen senast under granskningen 
och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen. Det ska man göra senast tre veckor efter 
att beslutet om antagandet satts upp. I vissa fall kan också länsstyrelsen på eget initiativ pröva och 
upphäva planen.

Planen vinner laga kraft när överklagandetiden gått ur och ingen har överklagat eller när eventuella 
överklaganden har prövats och slutligen avslagits.

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Camilla Nermark på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Roger Larsson, samhällsbyggnadschef
• Lisa Rönnberg, f.d samhällsbyggnadschef
• Olof Selldén, planchef
• Kristina Bell, översiktsplanerare
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
• Sara Sandberg,  f.d kart- gis ingenjör
• Malin Svensson, kart- gis ingenjör
• Tina Eriksson, miljöchef
• Sara Borglin, NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB)

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark    Olof Selldén
Planarkitekt     Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN


