
 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    
1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2018  KSau 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018 

 KSau 4 

3.  Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott under 
2018 

 KSau 5 

4.  Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2018  KSau 6 

5.  Detaljplan för Repslagaren 22 m fl - Begäran om planbesked Emma Johansson KS 7-48 

6.  Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. i Torekov Henrik Eliasson KSau 49-117 

7.  Detaljplan för granskning Heden - Etapp 3 (Hemmeslöv 10:10) Camilla Nermark KSau 118-
159 

8.  Detaljplan för Möllhult 1:3 -  Begäran om planbesked Olof Selldén KS 160-
164 

9.  Upprätta planprogram för ny återvinningscentral på 
Bokesliden/Killerödsvägen  

Olof Selldén KF 165-
172 

10.  Förstudie - förskola Västra Karup Sofia Boivie KS 173-
187 

11.  Arrende i Torekovs hamn (kompletteras senare) Jan Bernhardsson KS 188-
194 

12.  Riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 

Susanna Almqvist KF 195-
213 

13.  Exploateringsavtal för del av Grevie 25:1 Susanna Almqvist KS 214-
222 

14.  Förslag till utformning av Köpmansgatan Hans Paganus KS 223-
232 

15.  Förslag uppvärmningsalternativ Förslövs skola Sofia Boivie KS 233-
235 

16.  Underhåll av offentlig konst Helene Steinlein KSau 236-
240 

17.  Bryggor i Torekov – Gåvobrev (kompletteras senare) Elin Ax KS - 

18.  Ändring av delegationsordning KS/P010 - Beslut om uppsägning av 
personliga skäl/avsked av övrig personal  

Philipp Seuffer KS 241-
256 

 
 
Båstad den 14 augusti 2018 
 

Datum:                 Tisdagen den 21 augusti 
Plats och tid:      Astrakanen, kl 09:00 
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Bo Wendt 
ordförande 

Philip Norrman  
Sekreterare 
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Tjänsteskrivelse

180206\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2018-08-14 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 001376/2017 – 903 

Val av justeringsperson 

Förslag till beslut 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson (S).

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (C).

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 28 augusti kl. 17:00.

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justerings-
personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och  
justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommun-
fullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella 
protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 

Kommunkontoret  
Philip Norrman, nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse

180206\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2018-08-14 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 001377/2017 – 903 

Godkännande av dagordningen 

Förslag till beslut 

1. 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 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 

Kommunkontoret  
Philip Norrman, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180206\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-08-14 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 000029/2018 – 903 
 
 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde  
besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet. 
 
 
 
Kommunkontoret  
Philip Norrman, nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse

180208\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2018-08-14 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 000030/2018 – 900 

Informationspunkter 

a) Planavdelningens samarbete med NSVA (Kristina Bell)

b) Löneläget inom skolan (Philipp Seuffer och Margaretha Ekelund-Svensson)
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Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Datum: 2018-06-21 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000966/2016 - 315 

Detaljplan för Repslagaren 22 m fl – beslut om antagande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
1. Förslag till detaljplan för Repslagaren 22 godkänns för antagande.

Sammanfattning av ärendet 
Planförslag för Repslagaren 22 har varit utställt för granskning. Nästa steg i planprocessen är 
antagande av detaljplanen. 

Bakgrund 
Båstad Tennis och Hotell AB har 15 februari 2016, med komplettering 15 juli 2016, inkommit 
med en begäran om planbesked för Repslagaren 22 m.fl. fastigheter. För att möjliggöra de till-
byggnadsförslag som berör hotellet samt legalisera de avvikelser som redan har gjorts behöver 
en ny detaljplan upprättas.  

Samråd hölls under tiden 9 oktober 2017 – 17 november 2017. Inkomna synpunkter samman-
ställdes och kommenterats i en samrådsredogörelse och planhandlingarna reviderades.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 mars 2018 § 47 att godkänna planförslaget för 
att ställas ut för granskning. Granskning hölls under tiden 4 april 2018 – 2 maj 2018. Efter 
granskningen har inkomna synpunkter sammanställts i ett granskningsutlåtande (bilaga 4) och 
mindre revideringar av planhandlingarna (bilaga 1-3) har gjorts utifrån inkomna synpunkter. 
Dialog har förts med berörda grannar gällande revideringarna. 

Aktuellt 
Mindre revideringar har gjorts efter granskningen och nästa skede i planprocessen är att anta 
detaljplanen. 

Konsekvenser av beslut 

Miljökonsekvensanalys 
Se planbeskrivningen (bilaga 1). 

Samhällsbyggnad 
Emma Johansson, planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
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2 (2) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planbeskrivning
2. Plankarta
3. Illustrationskarta
4. Utställningsutlåtande

Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef 
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Antagandehandling 2018-06-21
 Detaljplan för Repslagaren 22 m fl 

Detaljplan för 

Repslagaren 22 m fl 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Planbeskrivning

Antagandehandling 2018-06-21
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Antagandehandling 2018-06-21
  Detaljplan för Repslagaren 22 m fl 

PLANHANDLINGAR
Planens	diarienummer	är	B16-129

Detaljplanen består av:
• Plankarta	med	planbestämmelser,	2018-06-21
• Illustrationskarta	till	detaljplan,	2018-06-21
• Planbeskrivning,	2018-06-21(denna	handling)
• Fastighetsförteckning,	2018-03-20
• Grundkarta	(utgör	underlag	till	plankartan),	feb	2018
• Samrådsredogörelse,	2018-03-08
• Granskningsutlåtande,	2018-06-21

Följande handlingar ingår också i ärendet och fi nns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
• Behovsbedömning,	2017-09-22
• Geoteknisk	utredning,	2005-12-12
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Antagandehandling 2018-06-21
 Detaljplan för Repslagaren 22 m fl 
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Antagandehandling 2018-06-21
  Detaljplan för Repslagaren 22 m fl 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PLANHANDLINGAR ..............................................................................................................2

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN .............................................................................6

2. SAMMANFATTNING ....................................................................................................7

3. PLANDATA ........................................................................................................................7
Planområdets läge och storlek ...........................................................................................................7

Ägoförhållanden ......................................................................................................................................7

4. BAKGRUND OCH SYFTE ............................................................................................8

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ....................................................................9
Översiktsplan ............................................................................................................................................9

Detaljplan ...................................................................................................................................................9

Bevarandeprogram .............................................................................................................................. 10

Kulturmiljöprogram ............................................................................................................................ 10

Miljöprogram ......................................................................................................................................... 10

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN .........................................................11
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB ...............................................................................................11

Riksintressen .......................................................................................................................................... 11

Natura 2000 ........................................................................................................................................... 11

Miljökvalitetsmål .................................................................................................................................. 12

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft ......................................................................................... 12

Miljökvalitetsnormer för vatten .................................................................................................... 12

Strandskydd ............................................................................................................................................13

Behovsbedömning ............................................................................................................................... 14

7. FÖRUTSÄTTNINGAR ................................................................................................ 15
Bebyggelse .............................................................................................................................................. 15

Kommersiell, offentlig och social service .................................................................................... 16

Verksamheter ........................................................................................................................................ 16

Mark och vegetation ........................................................................................................................... 16

12



Antagandehandling 2018-06-21
 Detaljplan för Repslagaren 22 m fl 
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Antagandehandling 2018-06-21
  Detaljplan för Repslagaren 22 m fl 

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	 lera	dokument.	De	 inns	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	 inns	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)	 inns	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	med	standardförfarande.	I	samrådsskedet	tas	ett	första	förslag	fram	till	
hur	området	ska	utformas	och	planläggas.	Samrådsförslaget	ställs	ut	i	kommunhuset	och	på	det	bib-
liotek	som	ligger	närmast	planområdet.	Förslaget	skickas	också	till	berörda	myndigheter.	Kommu-
nen	annonserar	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	skriftliga	synpunkter.	

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.	De	synpunkter	som	kommer	in	
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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Antagandehandling 2018-06-21
 Detaljplan för Repslagaren 22 m fl 

Båstad
Västra Karup Östra KarupTorekov

Hallands 
Väderö

Grevie

Förslöv

Båstads kommun

Översiktskarta
0 m 2000 m 4000 m

N

Planområdets läge och storlek
Planområdet	är	beläget	i	Båstad,	ca	1	km	nordväst	om	Båstad	centrum.	Området	omfattar	fastig-
heten	Repslagaren	22	samt	delar	av	fastigheterna	Båstad	109:2	och	Badhusparken	1	och	är	ca	20	
000	m2	stort.	Repslagaren	22	innehåller	idag	hotell-,	tennis-	och	konferensanläggning.	Fastigheten	
Båstad	109:2	omfattar	gatumark.

Området	avgränsas	i	norr	och	öster	av	befintlig	fastighetsgräns	och	i	söder	och	väster	av	Kyrkoga-
tan	och	Lindallén.	

Syftet	med	denna	plan	är	att	möjliggöra	utveckling	och	utbyggnad	av	be intlig	hotell-	och	tennisverk-
samhet	och	samtidigt	bevara	områdets	kulturhistoriska	värden.

Kommunen	bedömer	att	det	inte	behöver	göras	någon	miljökonsekvensbeskrivning	(MKB).	

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten	Repslagaren	22	är	i	privat	ägo.	Fastigheterna	Båstad	109:2	och	Badhusparken	1	ägs	av	
Båstads	kommun.	
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Antagandehandling 2018-06-21
  Detaljplan för Repslagaren 22 m fl 

Båstad	Tennis	och	Hotell	AB	har	inkommit	med	en	begäran	om	planbesked	för	Repslagaren	22	m.fl	
fastigheter.	Området	omkring	hotell	Skansen	regleras	av	två	olika	detaljplaner	som	idag	är	 fullt	
utnyttjade.	Det	finns	ett	behov	av	att	bygga	ut	och	bygga	om	för	att	utveckla	verksamheten.

Huvudsyftet	med	detaljplanen	är	att	möjliggöra	utbyggnad	och	ombyggnad	inom	fastigheten	Rep-
slagaren	22	för	att	möjliggöra	en	utveckling	av	verksamheten	och	samtidigt	bevara	kulturmiljön.

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE
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Antagandehandling 2018-06-21
 Detaljplan för Repslagaren 22 m fl 

Planbesked	för	Repslagaren	22	m. l	beviljades	av	Kommunstyrelsen	2016-10-12	§	187.

Översiktsplan
En	översiktsplan	avser	en	kommuntäckande	plan	som	anger	hur	kommunens	markanvänding	ska	ut-
vecklas	på	sikt.	I	Båstads	gällande	översiktsplan	från	2008,	ÖP08,	anges	ingen	planerad	markanvänd-
ning	för	det	aktuella	planområdet	utan	be intlig	markanvändning	är	fortfarande	aktuell.	Område	för	
centrum	och	handel	sträcker	sig	längs	Hamngatan,	hela	vägen	ner	till	hotellets	äldsta	del,	”Skansen”.

Planen	är	förenlig	med	översiktsplanens	intentioner.	

Detaljplan
För	planområdet	gäller	 idag	detaljplan	1535	samt	detaljplan	1585,	som	vann	 laga	kraft	2000-11-
22	respektive	2006-09-11.	Ingen	av	detaljplanerna	har	någon	genomförandetid	kvar.	Gällande	be-
stämmelser	för	aktuellt	planområde	är	”Hotell-	och	konferensverksamhet”	för	fastighetens	norra	del	
och	”Tennisstadion”	för	resterande	del	av	fastigheten.	På	delar	av	området	för	”Tennisstadion”	anges	
även	användningen	hotell	och	konferens	och	i	områdets	västra	del	tillåts	även	bostäder.	För	de	delar	
av	Lindallén	och	Kyrkogatan	som	omfattas	av	planen	anges	 användningen	”Lokalgata”	 respektive	
”Gångfartsgata”.	Inom	planområdet	 inns	u-områden	dvs.	mark	som	ska	vara	tillgänglig	för	allmänna	
underjordiska	ledningar	samt	ett	x-område	dvs.	mark	som	ska	vara	tillgänglig	för	allmän	gång-	och	
cykeltra ik.	

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Gällande detaljplaner
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Antagandehandling 2018-06-21
  Detaljplan för Repslagaren 22 m fl 

Bevarandeprogram
Båstads	kommun	har	ett	bevarandeprogram	från	1997.	Detta	är	utgivet	av	kulturnämnden	i	Båstad,	
i	samarbete	med	Kristianstads	läns	museum.	Mycket	har	förändrats	i	kvarteret	Repslagaren	sedan	
bevarandeprogrammet	gjordes.	Programmet	beskriver	bostadshusen	 längs	Kastanjeallén	som	 lig-
ger	utanför	nu	aktuellt	planområde.	Även	tennisstadion	och	dess	betydelse	för	Båstad	lyfts	i	beva-
randeprogrammet	och	föreslås	låsas	till	platsen.	Bevarandeprogrammet	beskriver	även	byggnaden	
”Skansen”	som	mycket	viktig	för	miljön.	I	gällande	detaljplan	skyddas	byggnaden	med	en	varsam-
hetsbestämmelse.

Kulturmiljöprogram
I	 länsstyrelsens	kulturmiljöprogram	 listas	 ”Båstad	 -	 Norrvikens	 trädgårdar”,	 där	planområdet	 in-
går,	bland	”Särskilt	värdefulla	kulturmiljöer	i	Skåne”.	Motiven	för	bevarande	är	enligt	länsstyrelsens	
beskrivning	 att	 området	 belyser	 faserna	 i	 ett	 kustsamhälles	 utveckling	 från	medeltida	 stad	 över	
1700-1800-talens	köpmans-	och	bondesamhälle	 till	det	 sena	1800-talets	 och	1900-talets	 rekrea-
tionsort.	Det	 kulturhistoriska	 intresset	 är	 knutet	 till	 såväl	 stadsplan	 som	bebyggelsemönster	och	
byggnadernas	utformning.	Nobels	villstad	och	tennisstadion	är	element	som	beskrivs	i	kulturmiljö-
programmet.

Planområdet	ingår	även	i	kulturmiljöstråket	”Per	Albin-linjen”,	som	är	en	försvarslinje	med	 lera	värn	
uppförda	under	1939-1940.	Några	värn	 inns	inte	inom	planområdet.

Miljöprogram
Båstad	kommuns	miljö-	och	energiprogram	2012-2022	anger	mål	och	riktlinjer	för	att	skapa	ett	håll-
bart	samhälle.	Frågor	som	tas	upp	och	som	berör	detaljplanen	är	hantering	av	dagvatten,	effektiv	och	
hållbar	energianvändning	samt	att	minimera	buller	från	tra ik	i	bebyggt	och	i	strandnära	områden.	

Skansen
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Antagandehandling 2018-06-21
 Detaljplan för Repslagaren 22 m fl 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget	bedöms	som	förenligt	med	Miljöbalkens	3,	4	och	5	kapitel.	Planens	genomförande	be-
döms	inte	innebära	påverkan	på	riksintressena	för	friluftsliv,	rörligt	friluftsliv	och	kustzonen	samt	
marginell	 påverkan	 på	 riksintresse	 för	 kulturmiljö,	 eftersom	 planen	 endast	 omfattar	 ett	 mindre	
markområde	som	redan	är	ianspråktaget	av	bebyggelse.	Stöd	för	utveckling	av	verksamheterna	 inns	
i	Båstads	kommuns	översiktsplan	då	den	framhäver	turismens	värde	för	kommunen	och	att	tennisen	
är	starkt	förknippad	med	Båstad.

Riksintressen
Hela	planområdet	berörs	av	riksintresse	för	kulturmiljövård	Båstad	[L:K	32]	(stadsmiljö	med	prä-
gel	av	medeltid	och	1900-talets	rekreationsliv)	enligt	3	kap	6§	MB.	Riksintressets	värden	består	av		
stadsmiljö	med	prägel	av	medeltid	och	1900-talets	rekreationsliv.	Det	syns	bland	annat	genom	ett	
delvis	bevarat	medeltida	gatunät	och	den	medeltida	Mariakyrkan,	den	småskaliga	bebyggelsen	som	
speglar	 köpmans-	och	kustsamhället	under	1700-	och	1800-talen	 samt	 villor	och	pensionat	 från	
1900-talets	rekreationsort.	Det	centrala	läget	i	kommunen	som	Båstad	tennis	idag	besitter	är	som	
företeelse	unikt	och	av	kulturhistoriskt	värde.	Skansen,	med	dess	verksamheter,	och	tennisområdet	
utgör	en	unik	miljö	som	speglar	en	viktig	del	i	ortens	identitet	och	utveckling	som	turistort.	Det	är	
därför	av	stort	kulturhistoriskt	intresse	att	verksamheterna	kan	bibehållas	och	ut	vecklas	på	platsen	
även	i	framtiden.

Planområdet	ingår	även	i	sin	helhet	i	riksintresse	för	friluftsliv	(Bjärekusten-Skälderviken)	enligt	3	
kap	6	§	Miljöbalken	(MB)	samt	i	riksintresse	för	det	rörliga	friluftslivet	(Kullaberg	och	Hallandsåsen	
med	angränsande	kustområde)	enligt	4	kap	2	§§	MB.	Huvudkriterierna	för	riksintresset	för	friluftsliv	
handlar	om	områdets	särskilt	goda	förutsättningar	för	berikande	upplevelser	i	natur	och	kulturmil-
jöer,	friluftsaktiviteter	samt	vattenanknutna	friluftsaktiviteter.	Beskrivningen	av	riksintressets	vär-
den	är	generell	för	hela	Bjärehalvön	och	Skälderviken.	De	delar	som	berör	Båstads	hamnområde	är	
möjligheten	till	bad	på	den	iordningställda	badplatsen	samt	att	det	 inns	viss	möjlighet	till	vattenan-
knutna	aktiviteter	så	som	vindsur ing,	 iske	och	dykning.	Någon	precisering	av	riksintresseområdet	
för	det	rörliga	friluftslivet	 inns	inte	men	principerna	för	riksintresset	för	det	Rörliga	friluftslivet	är	
att	turismens	och	friluftslivets,	främst	det	rörliga	friluftslivets,	intressen	särskilt	ska	beaktas	vid	för-
ändringar.	Undantag	görs	för	utvecklingen	av	be intliga	tätorter	och	det	lokala	näringslivet.	

Riksintresse	för	Högexploaterad	kust	enligt	4	kap	1,	4	§§	MB	berör	hela	planområdet.	Av	lagtexten	
framgår	att	området	är	av	riksintresse	med	hänsyn	till	dess	natur-	och	kulturvärden.	Bestämmel-
sen	syftar	till	att	fritidsbebyggelse	och	andra	anläggningar	endast	får	uppföras	som	kompletteringar	
på	platser	där	det	redan	 inns	motsvarande	bebyggelse.	Undantag	från	riksintresset	bedöms	kunna	
göras	då	detaljplanen	innebär	tätortsutveckling	och	syftar	till	ett	mer	effektivt	nyttjande	av	redan	
ianspråkstaken	mark.

Natura 2000
Natura	2000-området	”Nordvästra	Skånes	havsområde”	med	syfte	att	skydda	tumlare	samt	sjöfågel,	
ligger	knappt	700	meter	nordost	om	planområdet.	Det	bedöms	inte	påverkas	av	ett	genomförande	
av	detaljplanen.

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Miljökvalitetsmål
Ett	genomförande	av	detaljplanen	påverkar	ett	antal	miljökvalitetsmål.	Generationsmålet	är	ett	in-
riktningsmål	för	miljöpolitiken	och	anger	inriktningen	för	den	samhällsomställning	som	behöver	ske	
inom	en	generation	för	att	miljökvalitetsmålen	ska	nås.	Det	innebär	att	till	nästa	generation	ska	vi	
lämna	över	ett	samhälle	där	de	stora	miljöproblemen	är	lösta,	utan	att	orsaka	ökade	miljö-	och	hälso-
problem	utanför	Sveriges	gränser.	Generationsmålet	är	utfärdat	av	Naturvårdsverket	och	de inierat	
av	Riksdagen.	

Övriga	miljömål	som	kan	påverkas	av	ett	genomförande	av	detaljplanen	är:
Grundvatten	av	god	kvalitet:	”Grundvattnet	ska	ge	en	säker	och	hållbar	dricksvattenförsörjning	samt	
bidra	till	en	god	livsmiljö	för	växter	och	djur	i	sjöar	och	vattendrag.”	-	Planförslaget	medför	ingen	för-
ändring	som	kan	påverka	miljömålet	negativt.
God	bebyggd	miljö:	”Städer,	tätorter	och	annan	bebyggd	miljö	ska	utgöra	en	god	och	hälsosam	livs-
miljö	 samt	medverka	till	 en	god	regional	och	global	miljö.	Natur-	och	kulturvärden	ska	 tas	till	vara	
och	utvecklas.	Byggnader	och	anläggningar	ska	lokaliseras	och	utformas	på	ett	miljöanpassat	sätt	och	
så	att	en	långsiktigt	god	hushållning	med	mark,	vatten	och	andra	resurser	främjas.”	Preciseringarna	
handlar	bland	annat	om	ett	sammanhållet	och	hållbart	perspektiv	på	sociala,	ekonomiska	samt	miljö-	
och	hälsorelaterade	frågor.	De	handlar	även	om	att	det	kulturella,	historiska	och	arkitektoniska	arvet	
i	form	av	värdefulla	byggnader	och	bebyggelsemiljöer	samt	platser	och	landskap	bevaras,	används	
och	utvecklas	-	Detaljplanen	syftar	till	att	möjliggöra	utveckling	av	en	verksamhet	som	är	viktig	för	
Båstads	historiska	och	kulturella	kontext.	En	bestämmelse	om	att	material	och	färgsättning	inte	får	
förvanskas	och	att	ny	bebyggelse	ska	anpassas	till	den	be intliga	införs	för	att	bevara	områdets	ka-
raktär.	Byggnaden	Skansen	får	en	bestämmelse	om	skydd	av	kulturvärden.

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	 inns	även	miljökvalitetsnormer	för	vatten.	Dessa	formuleras	på	olika	
sätt	beroende	på	vilken	typ	av	vattenförekomst	det	gäller.	För	ytvatten	(det	vill	säga	kustvatten,	sjö-
ar	och	vattendrag)	 inns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	ekologisk	status.	För	grundvatten	
inns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	kvantitativ	status.	Målet	var	att	alla	vattenförekom-
ster	skulle	ha	uppnått	god	status	(både	kemisk	och	ekologisk/kvantitativ)	den	22	december	2015.	
Eftersom	det	blir	mycket	svårt	för	en	del	vattenförekomster	 inns	vissa	möjligheter	 till	undantag.		
Normerna	är	uppdaterade	och	fastställda	under	2017.
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Ett	antal	vattenförekomster	skulle	kunna	påverkas	av	eventuella	föroreningar	från	planområdet.

Ytvattenförekomst	 Ekologisk	status	 Kemisk	status	
Laholmsbukten	(SE563330-124600)	 Måttlig	 Uppnår	ej	god

Grundvattenförekomst	 Kvantitativ	status	 Kemisk	status
Bjärehalvön	(SE625674-13186)	 Otillfredsställande	 Otillfredsställande

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

Strandskydd
Planområdet	berörs	inte	av	strandskydd	idag	då	gällande	detaljplan	är	framtagen	enligt	PBL	1987:10.	
Då	detaljplanen	tas	fram	enligt	PBL	2010:900	återinträder	strandskyddet	för	en	mindre	del	i	plan-
områdets	norra	hörn.	Strandskyddet	kommer	därmed	behöva	upphävas	på	kvartersmark.	Aktuellt	
område	är	redan	idag	ianspråkstaget	och	bebyggt	och	saknar	betydelse	för	strandskyddets	syften.	
Vidare	resonemang	och	särskilda	skäl	för	upphävande	av	strandskyddet	redovisas	på	sidan	24.

Planområdet markerat med röd linje, område där återinträtt strand-
skydd upphävs markerat med vit skraffering.

21



Antagandehandling 2018-06-21
  Detaljplan för Repslagaren 22 m fl 

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	intentioner.
• Planen	möjliggör	endast	utveckling	av	be intliga	verksamheter,	på	mark	som	redan	nyttjas	av

verksamheterna.
• Riksintressena	kulturmiljö	påverkas	måttligt	och	utveckling	av	verksamheterna	anses	nödvändig

för	att	de	ska	 innas	kvar	i	sitt	centrala	läge	och	kopplingarna	till	Båstads	histroriska	utveckling
ska	behållas.

• Ett	genomförande	av	detaljplanen	bedöms	inte	innebära	några	ökade	störningar	på	omgivningen
eller	för	människors	hälsa	och	säkerhet.

• Miljökvalitetsnormerna	riskerar	inte	att	överskridas.

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

I	sitt	samrådsyttrande	instämmer	länsstyrelsen	i	kommunens	bedömning	att	en	miljökonsekvensbe-
skrivning	inte	behöver	upprättas.
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Bebyggelse
Historik 
Planområdet	ligger	i	gränsen	mellan	den	äldre	stadskärnan	med	gatuhusbebyggelse	och	medeltida	
gatunät	 respektive	 villakvarteren	med	 sina	 friliggande	 byggnader,	 omgivna	 av	 häckar	 och	 träd.	
Båstad	har	utvecklats	i	flera	faser	från	medeltida	stad		över	1700-	och	1800-talens	köpmans-	och	
bondesamhälle	 till	 det	 sena	 1800-talets	 	 och	 1900-talets	 rekreationsort.	 Här	 uppfördes	 hotell,	
pensionat,	 restauranger,	 sommarvillor	och	 andra	 funktioner	kopplade	 till	 turismverksamheten.	
Tennis	är	något	som	förknippas	med	Båstad	och	tennisens	framväxt	hänger	ursprungligen	sam-
man	med	turistnäringen.	Redan	på	1880-talet	spelades	tennis	i	Badhusparken,	strax	intill	nu	ak-
tuellt	planområde.	

Skansen	uppfördes	1877	som	spannmålsmagasin	i	anslutning	till	den	då	tämligen	omfattande	ut-
skeppningen	av	spannmål	från	Båstads	hamn	men	är	nu	en	del	av	hotell-	och	konferensanläggning-
en.	När	grunden	till	tennisanläggningen	lades	på	1920-talet	byggdes	det	gamla	magasinet	om,	och	
har	sedan	dess	haft	varierande	funktioner	som	kasino,	kafé	och	konditori	till	dagens	restaurang-,	
hotell-	och	konferensverksamhet.	

Både	 Hotell-	 och	 konferensanläggningen	 och	 tennisanläggningen	 utvecklas.	 Den	 stora	 tillbygg-
naden	av	hotellet	samt	havsläktaren	gjordes	2000.	Även	tennisanläggningen	har	byggts	 till	och	
kompletterats.	2006	byggdes	landläktaren,	kongresshallen	och	garaget	samtidigt	byggdes	även	ett	
antal	mindre	hus,	 inrymmande	hotellrum,	vilka	ramar	in	 tennisanläggningen	och	 förstärker	det	
medeltida	gaturummet.

Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
Planområdet	 ligger	 inom	 fornminnesområde	 stadslager.	Det	är	 ett	medeltida	 stadsområde	med	
förmodade	kulturlager.	Ett	synligt	spår	är	det	medeltida	gatunätet.	Byggnaderna	som	kantar	gatan	
i	den	här	delen	av	Båstad	är	dock	inte	medeltida	utan	uppfördes	efter	den	stora	branden	1870.	
Byggnaderna	är	placerade	i	gatulinjen	och	uppförda	i	tegel,	sten	och	puts.	Byggnaderna	på	Kyrko-
gatan	7	och	9,	direkt	söder	om	planområdet,	uppfördes	i	början	av	1860-talet	som	smedboställe	
respektive	smedja.	Det	innebär	att	de	är	uppförda	före	den	stora	branden	1870.

Direkt	 väster	om	planområdet	 ligger	 ”Nobels	 villastad”	 som	uppfördes	kring	 sekelskiftet	1900.	
Området	utgörs	av	stora	villor	i	skiftande	stilar.	Tanken	med	området	var	det	skulle	fungera	som	
fritidshus	för	sommargäster.

Planområdet	domineras	av	tennisstadion	med	tillhörande	byggnader	och	är	präglat	av	de	två	se-
naste	 århundradenas	 turism	och	 friluftsliv.	 Inom	planområdet	är	det	bara	 Skansen	 som	har	 ett	
kulturhistoriskt	värde.

Bostäder 
Inom	planområdet	finns	inga	permanenta	bostäder	utan	möjligheterna	till	boende	utgörs	av	hotel-
lets	anläggning.	Möjligheten	till	permanenta	bostäder	finns	enligt	gällande	detaljplan	i	planområ-
dets	västra	del.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR
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Kommersiell, offentlig och social service
Planområdet	ligger	knappt	150	meter	norr	om	Båstads	torg,	en	knutpunkt	med	handel	och	service.	
Ca	1	km	sydost	om	planområdet	ligger	torget	Lyckan	som	även	det	är	en	knutpunkt	med	handel	och	
även	offentlig	service	så	som	bibliotek.

Verksamheter
Inom	planområdet	 inns	Hotel	Skansen	med	330	bäddar	fördelat	i	en	större	hotellbyggnad	och	några	
friliggande	 hotellvillor	 och	 -lägenheter.	 Hotellverksamheten	 omfattar	 även	 konferensverksamhet,	
spa,	restaurang	och	tennisanläggning.	Skansen	har	totalt	180	årsanställda.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken	i	planområdet	utgörs	av	hotell-,	konferens	och	tennisanläggningen.	Den	största	delen	av	
marken	är	hårdgjord,	övrig	mark	är	gräsbevuxen	av	trädgårdskaraktär.	Området	innehåller	inga	
intresseområden	vad	gäller	flora,	fauna,	nyckelbiotoper	eller	hotade	arter.	Planområdet	omfattas	
inte	av	skydd	enligt	7	kap	MB	och	är	inte	beläget	inom	område	som	bedömts	som	ekologiskt	sär-
skilt	känsligt	i	kommunens	översiktsplan/naturvårdsprogram.

Planområdet	sluttar	kraftigt	åt	norr.	Höjdskillnaderna	från	+4	möh	till	+17	möh	på	en	sträcka	av	150	
meter,	tas	upp	av	terrasser	och	etage	med	byggnader,	tennisbanor	och	torgytor.

Parker och torg 
Med	undantag	av	det	lilla	parkmarken	i	nordost	innehåller	planområdet	inga	allmänna	platser,	
men	har	ändå	ett	par	torgliknande	platser.	En	av	dessa	är	”Tennistorget”,	en	yta	mellan	Kon-
gresshallen	och	byggnaden	som	kallas	Cigarren.	Denna	är	plattbelagd	och	nyttjas	på	olika	sätt	
efter	verksamhetens	behov.	En	annan	är	ytan	i	anslutning	till	Kyrkogatan,	intill	centercourten.	
Den	torgbildningen	har	utformats	med	gatsten	 för	att	knyta	an	 till	Kyrkogatans	utformning.	
Även	denna	yta	är	flexibel	och	används	periodvis	som	parkering	och	periodvis	för	verksamhe-
tens	evenemang.	Ytterligare	en	torgbildning	ligger	framför	restaurang	Sand.	Denna	är	plattbe-
lagd	och	används	sommartid	som	uteservering.

Allmän plats
De	allmänna	platser	som	ingår	i	planområdet	utgörs	av	Kyrkogatan,	Lindallén	och	Hamngatan.

Vattenområden
Planområdet	ligger	intill	stranden	Skansenbadet	och	ca	100	meter	från	havet.	Strandskydd	kom-
mer	att	återinträda	för	en	mindre	del	av	planområdet	i	samband	med	planläggningen	och	behöver	
därför	upphävas	(se	ovan).

Översvämningsrisk
Planområdets	lägsta	punkt	ligger	4	meter	över	havets	normalnivå.	Det	innebär	att	risken	för	över-
svämning	i	samband	med	extremväder	i	kombination	med	havsnivåhöjningar	bedöms	vara	relativt	
liten.

Geotekniska förhållanden
En	geoteknisk	 utredning	gjordes	 2005	 i	 samband	med	 framtagandet	 av	nu	gällande	detaljplan.	 I	
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utredningen	beskrivs	de	be intliga	förhållandena	så	här:	Inom	området	består	de	naturligt	avsatta	
jordlagren	överst	av	strandbildningar	av	sand	och	grusmaterial.	Det	övre	materialet	är	 i	området	
ofta	omlagrat	på	grund	av	schakt-	och	fyllningsarbeten	i	samband	med	tidigare	anläggningar	och	ut-
byggnader.	Under	det	sandiga	lagret	följer	en	siltig	och	lerig	krita-urbergsmorän.	Moränens	sten-	och	
blockhalt	ökar	sannolikt	mot	djupet.	Området	har	generellt	goda	geotekniska	förutsättningar	med	
fasta	 jordlager	för	grundläggning	 i	och	på	mark.	Då	den	regionala	grundvattenströmmen	går	 från	
hallandsås	höjdpartier	ut	mot	havet,	bör	dock	beaktas	att	grovkorniga	skikt	kan	föra	tämligen	stora	
mängder	vatten,	vilket	kan	medföra	problem	med	grundvattensänkning	och	avvattning	för	grund-
läggningsarbeten	på	större	djup	än	2,5-	3	meter	under	markytan.

I	 samband	med	att	 det	underjordiska	 garaget	byggdes	 sänktes	 troligtvis	 grundvattennivån.	Det	
är	även	sannolikt	att	utskiftning	av	organiskt	material	samt	övriga	rekommendationer	utfördes	i	
enlighet	med	den	geotekniska	utredningen.

Planområdet	är	starkt	sluttande	och	de	delar	där	underjordiskt	garage	tillåts	ca	11	–	16	meter	över	
havet	varför	kommunen	gör	bedömningen	att	stigande	grundvattennivåer	till	 följd	av	ett	stigande	
hav	inte	torde	påverka	anläggningen.

För	området	föreligger	normal	radonrisk.	

Kulturmiljöer och fornlämningar
Planområdet	ligger	inom	fornminnesområde	”stadslager”.	Det	är	ett	medeltida	stadsområde	med	
förmodade	 kulturlager.	 Ett	 synligt	 spår	 är	 det	medeltida	 gatunätet.	 Inom	 fornlämningsområde	
krävs	 tillstånd	 för	ingrepp	 i	 fornlämningen.	Vid	ansökan	om	tillstånd	beslutar	länsstyrelsen	om	
en	arkeologisk	utredning	behövs.	Om	en	fornlämning	påträffas	i	samband	med	grävarbeten	gäller	
alltid	anmälningsplikt.

Byggnader uppförda  2006 som genom volym, placering  och entréer anpassats till kulturmiljön.
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Hela	kvarteret	Repslagaren	ingår	i	Bevarandeprogram	antaget	av	kommunfullmäktige	1997.	Kul-
turmiljöprogrammet	pekar	ut	de	byggnader	som	är	kulturhistoriskt	värdefulla.	Inom	planområdet	
är	det	endast	Skansen	som	beskrivs	i	programmet.

Planområdet	 ingår	 i	 området	 ”Båstad-Norrvikens	 trädgårdar”	 i	 länsstyrelsens	 Kulturmiljöpro-
gram	antaget	2007.	Motiven	för	bevarande	av	området	är	att	det	belyser	faserna	i	ett	kustsamhäl-
les	utveckling	 från	medeltida	 stad	över	1700-1800-talens	köpmans-	och	bondesamhälle	 till	 det	
sena	1800-talets	och	1900-talets	rekreationsort.	Det	kulturhistoriska	intresset	är	knutet	till	såväl	
stadsplan	som	bebyggelsemönster	och	byggnadernas	utformning.

Planområdet	ingår	även	i	kulturmiljöstråket	”Per	Albin-linjen”,	beslutat	av	länsstyrelsen	2007,	som	
är	en	försvarslinje	innehållande	betongvärn	och	skyddsrum.	Dessa	uppfördes	1939-1942	och	lin-
jen	sträcker	sig	längs	hela	Skånes	kust.

Gator och trafi k
Hotellet	samt	parkeringsgaraget	angörs	från	Kyrkogatan.	Angöring	till	några	av	de	friliggande	hotell-
villorna	och	-lägenheterna	görs	från	Lindallén.	Inlastning	görs	från	Mr	G:s	väg	samt	från	Hamngatan.

Kyrkogatan,	Hamngatan	och	Lindallén	har	gatstensbeläggning.	Mr	G:s	väg	är	asfalterad.

Trafiksituationen	är	komplex	med	höga	trafikflöden	under	delar	av	året.	Dessa	genereras	inte	en-
bart	av	hotellet	och	tennisverksamheten	utan	även	av	verksamheten	i	hamnområdet.	Under	som-
marmånaderna	är	Kyrkogatan	och	Lindallén	enkelriktade.	I	samband	med	större	tennisevenemang	
stängs	delar	av	Kyrkogatan	av	vilket	medför	att	garaget	inte	kan	nyttjas	för	bilparkering.

Infart till parkeringsgarage.
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Parkering
Parkeringsgaraget	innehåller	37	parkeringsplatser.	Dessa	platser	nyttjas	under	större	delen	av	året,	
dock	 inte	under	 större	 tennisevenemang	då	ytorna	behövs	 för	 tennisarrangemanget.	Övriga	 ytor	
i	parkeringsgaraget	 (ursprungligen	avsett	 för	 ca	40	parkeringsplatser)	 fungerar	 idag	som	utställ-
ningshall.	Vid	Centercourt	 inns	sju	parkeringsplatser.

Hotellet	har	även	tillgång	till	40	parkeringsplatser	i	hamnområdet	genom	parkeringsköp.	Sommartid	
inns	allmänna	parkeringsplatser	på	Prästliden,	ca	500	meter	från	hotellets	entré.	13	allmänna	par-
keringsplatser	 inns	vid	Hamngatan.	Längs	Hamngatan	förekommer	även	kantstensparkeing.

Cykelparkering	 inns	i	fastighetens	östra	hörn.	Den	används	 till	största	delen	av	verksamheternas	
personal	och	rymmer	ca	40	cyklar.

Kollektivtrafi k
Hållplats	”Båstad	Torget”	ligger	ca	150	m	söder	om	planområdet,	drygt	250	m	från	hotellets	entré.	
Vid	hållplatsen	stannar	buss	501	som	går	mellan	Båstads	 torg	och	Båstads	station.	Bussresan	 till	
stationen	tar	15	min	och	bussens	avgångstider	är	anpassade	efter	tågtiderna.	Sommartid	fortsätter	
ett	par	av	turerna	som	linje	502	från	torget	till	Norrviken.	Även	buss	523	mellan	Båstad	och	Torekov	
stannar	vid	hållplatsen.

Gång- och cykeltrafi k
Skåneleden	passerar	direkt	norr	om	planområdet,	längs	stranden.	Samma	sträcka	fungerar	även	
som	cykelväg	och	gångstig	längs	kusten.	Många	rör	sig	även	till	fots	och	med	cykel	längs	Agardhs-
gatan	och	Lindallén.	Kyrkogatan	och	Hamngatan	är	viktiga	länkar	mellan	hamnområdet	och	ten-
nisen	och	Båstad	torg	samt	parkeringen	Prästliden.	Särskilt	sommartid	rör	sig	många	till	fots	längs	
dessa	gator.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Befintliga	byggnader	inom	planområdet	är	anslutna	till	gasledningsnätet.	Ledningar	finns	i	Lindal-
lén	samt	i	naturmarken	norr	om	hotellets	huvudbyggnad.

El och telefoni
Bjärekraft	har	kabelanläggningar	i	gatorna	runt	planområdet,	längs	strandvallen	samt	i	ett	u-område	
genom	planområdet.

Brandvattenförsörjning
Inom	50	meter,	söder,	öster	och	väster	om	planområdet	 inns	totalt	sex	brandposter	placerade.	Vat-
tentrycket	i	området	är	6	bar	vilket	bör	ge	ett	fullgott	 löde	för	brandposterna.

Dricks- och spillvatten
Planområdet	ligger	inom	VA-verksamhetsområdet	för	Båstad	kommun.	Kommunala	vatten-	och	av-
loppsledningar	finns	utbyggda	i	de	kringliggande	gatorna	samt	längs	strandvallen.	

Dagvatten
Dagvatten	är	ett	samlingsnamn	för	regnvatten,	smältvatten	och	spolvatten	som	rinner	av	från	exem-
pelvis	hårdgjorda	ytor,	vägar	och	hustak,	och	som	via	diken	eller	ledningar	rinner	ut	i	vattendrag.	
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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.

Dagvattenledningar	 inns	i	de	kringliggande	gatorna	samt	i	planområdets	norra	hörn.	Dagvatten	från	
planområdet	leds	via	ledningar	i	Kyrkogatan	och	Hamngatan,	ner	till	hamnen	och	vidare	ut	i	hamn-
bassängen.	Centercourten	och	de	norra	delarna	av	planområdet	avvattnas	norrut	via	be intliga	led-
ningar	som	leder	till	strandområdet		där	det	troligtvis	fördröjs	i	en	stenkista.

Vid	kraftiga	regn	som	överstiger	det	ledningarna	är	dimensionerade	för	avleds	vatten	ytledes	på	ga-
torna.	Utformningen	av	Hamngatan	och	Kyrkogatan	gör	att	ytledes	vatten	rinner	mot	havet	utan	att	
skada	omgivande	bebyggelse.	Detta	tack	vare	att	gatorna	ligger	lägre	än	omgivande	fastigheter	samt	
att	murar,	gatukantsten,	m.m.	styr	vattnets	väg	mot	havet.	Inom	planområdet	rinner	vatten	ytledes	
österut	mot	Kyrkogatan	och	vidare	ut	på	Hamngatan.	

Avfallshantering
Avfallshantering	sker	genom	NSRs	försorg.	

Kongresshuset
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Utgångspunkter
Gällande	detaljplan	är	mycket	detaljerad	och	ger	inte	utrymme	för	utveckling	av	befintliga	hotell-,	
konferens	och	tennisverksamheter.	Utgångspunkten	 för	detta	detaljplaneförslag	är	att	skapa	ut-
rymme	för	verksamheterna	att	utvecklas	och	anpassas	efter	förändrad	efterfrågan	och	förändrade	
krav	över	tid,	samtidigt	som	de	kulturvärden	som	finns	i	anläggningen	och	verksamheterna	beva-
ras.

Bebyggelse
Användning 
Planen	ger	utrymme	för	utbyggnad	och	ombyggnad	av	be intliga	byggnader.	Bland	annat	möjliggörs	
en	ny	entré	till	hotellet,	ombyggnad	av	hotellets	inlastning,	utbyggnad	av	delar	av	”Kongresshusets”	
översta	våning,	inglasning	av	delar	av	hotellets	takterrass	och	utbyggnad	av	en	våning	ovanför	hotel-
lets	spa-del	samt	skapar	utrymme	för	utomhuspooler	på	delar	av	hotelletstak.	Här	ställs	också	krav	
på	insynsskydd	mor	grannarna.	I	hörnet	av	fastigheten	Badhusparken	1	ges	en	mindre	byggrätt	för	
att	möjliggöra	en	ny	kioskbyggnad.	Möjlighet	till	två	mindre	kioskbyggnader	ges	även	inom	tennis-
området.	Mellan	”TV-läktaren”	och	Centercourt	möjliggörs	en	utbyggnad	av	bottenvåningen.	Runt	
vändplatsen	på	Mr	G:s	väg	ges	byggrätt	för	att	möjliggöra	inbyggnad	av	avfallshantering	samt	gods	
vid	leverans.	

Placering 
Tillbyggnadernas	placering	utgår	från	be intliga	byggnader	och	är	i	huvudsak	placerade	ovanpå	be-
intliga	byggnader.

8. PLANFÖRSLAG

Hotellets entré
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Utformning
Skansen	är	redan	idag	påverkad	av	utbyggnader.	Det	är	dock	viktigt	att	den	södra	fasaden	som	fort-
farande	är	fri	från	tillägg	ovanför	sockelvåningen	förblir	det.	Därför	tillåts	bara	utbyggnad	framför	en	
del	av	byggnaden	och	nockhöjden	är	där	satt	till	samma	höjd	som	Skansens	sockel.	Utöver	nockhöj-
den	får	en	glasad	lanternin	uppföras	till	en	högsta	höjd	på	11,1	meter	över	nollplanet.	Lanterninen	
ska	vara	indragen	minst	1	meter	från	fasaden.

Höjden	på	byggnadsdelen	bakom	havsläktaren	är	satt	till	18,5	m	över	nollplanet	för	att	möjliggöra	en	
inglasning	av	den	be intliga	terrassen.	För	att	möjliggöra	ytterligare	en	våning	för	spa-avdelningen	
samtidigt	som	byggnadsvolymerna	trappar	ner	mot	be intlig	bebyggelse	nordväst	om	hotellet	sätts	
en	nockhöjd	på	17,0	m	över	nollplanet	för	denna	del	av	byggnaden.	På	delar	av	hotellets	tak	sätts	en	
nockhöjd	på	14,8	m	över	nollplanet	för	att	ge	utrymme	för	utomhuspooler	på	taket.	I	anslutning	till	
detta	område	 inns	bestämmelsen	m1	som	ställer	krav	på	 insskynsskydd.	Syftet	med	den	bestäm-
melsen	är	att	spagästerna	inte	ska	kunna	se	in	på	fastigheterna	Repslagaren	13	och	16.	Nockhöjden	
har	även	höjts	framför	hotellets	entré	för	att	ge	utrymme	för	en	utbyggnad	av	denna.	Höjderna	för	
hotellets	olika	delar	har	även	generaliserats	något.	 ”Kongresshusets”	nordvästra	del,	bakom	land-
läktaren,	har	 fått	en	nockhöjd	som	stämmer	med	den	be intliga	byggnadens	högsta	del.	Detta	 för	
att	möjliggöra	en	utbyggnad	av	den	övre	våningen.	Mellan	”TV-läktaren”	och	Centercourt	tillåts	en	
utbyggnad	i	ett	plan.	För	de	små	fristående	byggnaderna	runt	Bana	1	har	nockhöjderna	justerats	för	
att	överensstämma	med	be intliga	byggnader	och	generaliserats	för	att	samma	höjd	ska	gälla	för	 ler	
huskroppar.		I	övrigt	följer	nockhöjderna	samma	höjder	som	i	gällande	detaljplaner	med	vissa	min-
dre	generaliseringar.	Byggnaderna	runt	vändplatsen	vid	Mr	G:s	väg	får	vara	högst	4	meter	vilket	är	
lägre	än	be intlig	mur	i	vändplatsens	bakre	kant.

Planförslaget	innehåller	planbestämmelser	om	att	fasad-	och	takmaterial	samt	färgsättning	för	be-
intliga	byggnader	inte	får	förvanskas	samt	att	tillkommande	bebyggelse	ska	anpassas	till	den	be int-
liga	bebyggelsens	karaktär.	För	att	minimera	risken	för	insyn	in	i	bostaden	på	fastigheten	Repslaga-
ren	16	 inns	en	planbestämmelse	om	att	fönster	inte	får	placeras	lägre	än	1,80	meter	över	bjälklag	
för	utbyggnaden	av	hotellets	översta	plan.

Illustration Stellan Paulie
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Bevarande
För	Skansen	 inns	skyddsbestämmelsen	q1	om	att	byggnaden	inte	får	förvanskas.	Vid	förändringar	
ska	byggnadens	kulturhistoriska	värden	och	karaktärsdrag	bevaras	vad	avser	fasaden	med	puts-	och	
murverk	med	takfotsgesims.	Fönster	ska	bibehållas	avseende	indelning,	material	och	färgsättning.	
Taket	får	inte	förvanskas	avseende	material,	färg	och	täckningstyp.	Skansen	har	även	bestämmelsen	
r1	som	innebär	att	byggnaden	inte	får	rivas.

Mark och vegetation
Parker och torg
Inom	kvartersmarken	 inns	 lera	öppna	ytor	med	torgkaraktär.	

På	Skansens	södra	sida	 inns	en	hårdgjord	yta	som	inte	får	bebyggas.	Ytan	nyttjas	sommartid	som	
uteservering.	

Mellan	Centercourt	och	Kyrkogatan	 inns	en	hårdgjord	yta	som	nyttjas	som	parkering	samt	periodvis	
för	evenemang.	Höjdskillnaderna	inom	ytan	tas	upp	i	parkerings ickorna.	För	ytan	gäller	att	marken	
ska	utformas	med	material	och	plantering	som	stämmer	överens	med	gatumarken	intill.	

Ytan	mellan	”Kongresshuset”	och	”Cigarren”	är	utformad	som	ett	körbart	torg.	Vid	evenemang	an-
vänds	ytan	bland	annat	för	foodtrucks.	Under	marken	 inns	ett	underjordiskt	garage.

Skansens norra fasad
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Allmän plats
Marken	utgörs	 av	be intliga	 gator.	Bestämmelser	 inns	om	att	 gatorna	 ska	ha	markbeläggning	 av	
gatsten	samt	kullersten	och	att	stråk	för	tillgänglighet	ska	vara	av	slät	natursten	eller	stenmjöl	för	att	
kulturmiljön	ska	bevaras.

Vattenområden/Strandskydd
Gällande	detaljplan	är	framtagen	enligt	den	äldre	plan-	och	bygglagstiftningen	(PBL	1987:10)	och	
något	strandskydd	gäller	inte	för	fastigheten	idag.	I	och	med	aktuellt	planarbete	återinförs	strand-
skyddet	som	då	kommer	att	behöva	upphävas	på	kvartersmark.	Enligt	PBL	4	kap.	17	§	får	kommunen	
i	detaljplan	upphäva	strandskyddet	enligt	Miljöbalken	7	kap.	

I	enlighet	med	Miljöbalken	7	kap.	18	c	§	bedöms	följande	särskilda	skäl	föreligga	enligt	punkt	1	och	5.	

1. område	som	”redan	har	tagits	i	anspråk	på	ett	sätt	som	gör	att	det	saknar	betydelse	för	strandskyd-
dets	syften”
- Marken	har	varit	ianspråktagen	av	Hotel	Skansen	sedan	länge	och	inkräktar	inte	på	strandskyddets
syften	då	det	fortfarande	 inns	mycket	goda	möjligheter	att	vistas	på	och	röra	sig	längs	stranden.
- Ytan	som	berörs	av	återinträtt	strandskydd	är	bebyggd.	Nuvarande	byggnad	uppfördes	2000.

5. område	som	”behöver	 tas	i	anspråk	 för	att	 tillgodose	ett	angeläget	allmänt	intresse	 som	inte	kan
tillgodoses	utanför	planområdet”
- Hotel	Skansen	utgör	en	knutpunkt	i	Båstad	med	restaurang	och	hotell	som	är	öppet	för	allmänhe-
ten.	Verksamheten	och	dess	placering	har	en	historisk	anknytning	och	att	verksamheten	 inns	kvar
på	platsen	är	viktigt	för	förståelsen	för	turismens	framväxt	och	betydelse	för	Båstad	som	samhälle.
Genom	att	tillåta	att	verksamheten	kan	utvecklas	med	ökad	tillgänglighet	kan	allmänhetens	intres-
sen	tillgodoses	i	ännu	högre	utsträckning	än	idag.

Geotekniska förhållanden
Innan	nuvarande	parkeringsgarage	byggdes	gjordes	en	geoteknisk	undersökning	(2005-12-12)	som	
slog	fast	att	de	geotekniska	förhållandena	med	avseende	på	sättningar	och	bärighet	är	goda,	och	att	
inga	särskilda	grundförstärkande	åtgärder	krävs	ur	dessa	aspekter.	De	naturligt	avsatta	jordlagren	
består	överst	av	sand-	och	grusmaterial.	Dessa	är	rester	av	strandbildningen.	Under	det	sandiga	lag-
ret	 inns	siltig	och	lerig	morän.	Grundvattenströmmen	följer	i	stort	sluttningen	på	ett	djup	av	ca	2,5	
m. På	sina	ställen	be inner	sig	grundvattenytan	1,2	m	över	garagevåningens	golvnivå.	Risk	 inns	att
vissa	skikt	 leder	relativt	mycket	vatten	vid	hög	nederbörd.	Vissa	silt-	och	lerinslag	 i	moränen	gör
att	denna	kan	vara	lagervis	 lytbenägen.	I	utredningen	rekommenderas	därför	att	grundvattennivån
sänks	permanent.	Eventuell	permanent	grundvattensänkning	är	tillståndspliktig	vattenverksamhet
enl	11	kap	miljöbalken.	Grundvattensänkning	är	emellertid	inte	aktuellt	utan	huvudalternativet	är
att	utföra	läktarbyggnaden	i	vattentät	betong	varvid	risken	för	upplyft	i	konstruktionen	måste	beak-
tas.	Den	planerade	bebyggelsen	bedöms	vara	möjlig	att	uppföra	under	förutsättning	att	dessa	rekom-
mendationer	beaktas.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Planområdet	ligger	inom	ett	fast	fornlämningsområde.	Det	innebär	att	det	krävs	tillstånd	från	läns-
styrelsen	innan	ingrepp	som	kan	påverka	fornlämningen	görs.	I	samband	med	beslut	om	tillstånd	
avgör	länsstyrelsen	även	om	en	arkeologisk	undersökning	behöver	göras.	Påträffas	fornlämningar	
inom	planområdet	 i	 samband	med	markarbeten	ska	arbetet	avbrytas	och	länsstyrelsen	kontaktas	
enligt	2	kap	10	§	Kulturmiljölagen.
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Gator och trafi k
Utvecklingen	av	be intliga	verksamheter	inom	planområdet	bedöms	påverka	tra iksituationen	mar-
ginellt.	

Nuvarande	utformning	med	gatsten	på	gatorna	inom	planområdet	behålls.

Parkering
Detaljplanen	möjliggör	en	utbyggnad	av	det	be intliga	underjordiska	garaget.

För	att	säkerställa	verksamheternas	parkeringsbehov	kan	det	under	sommaren	vara	aktuellt	att	hän-
visa	till	be intlig	parkering	på	Prästliden.

Kollektivtrafi k
Planförslaget	har	ingen	direkt	påverkan	på	be intlig	kollektivtra ik.	

Gång- och cykeltrafi k
Planförslaget	har	ingen	direkt	påverkan	på	gång-	och	cykeltra ik.	

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

Störande verksamheter
Störningar	kan	ibland	upplevas	i	samband	med	större	evenemang	på	området.	Planförslaget	möjlig-
gör	bland	annat	inbyggnad	av	terrasser	vilket	gör	att	eventuella	ljudstörningar	skulle	minska.

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

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Fastigheten	är	redan	idag	ansluten	till	gasnätet.

El och telefoni
Fastigheten	är	redan	idag	ansluten	till	det	be intliga	ledningsnätet.	Skanova	har	ledningar	inom	ga-
tumark	samt	u-område	i	planens	norra	hörn	och	längs	centercourten.	Bjärekraft	har	elledningar	och	
iber	i	gatumark	samt	i	u-området	längs	centercourten.	

På	några	av	byggnadernas	tak	 inns	solceller	som	förser	verksamheterna	med	el.

Färsk- och spillvatten
Vattensituationen	är	ganska	ansträngd	i	hela	Båstad,	särskilt	under	sommaren.	

Brandvattenförsörjning
Runt	planområdet	 inns	 lera	brandposter	med	fullgott	 löde.
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Dagvatten
Ändringarna	på	fastigheten	som	detaljplanen	medför	innebär	inte	ökade	dagvattenmängder	efter-
som	dessa	ytor	redan	är	hårdgjorda.	

Eftersom	planområdet	ligger	nära	havet	rekommenderar	NSVA	inte	fördröjning	av	dagvatten	 från	
planområdet.	Fördröjning	lämpar	sig	bättre	längre	uppströms	i	systemet.	För	planområden	nära	re-
cipienten	är	det	bättre	att	detta	dagvatten	avleds	direkt	istället	för	att	uppta	plats	i	 ledningsnätet	
senare	när	fördröjt	dagvatten	uppströms	ska	avledas.	

Vid	kraftiga	regn	som	överstiger	det	ledningarna	är	dimensionerade	för	avleds	vatten	ytledes	på	ga-
torna.	Utformningen	av	Hamngatan	och	Kyrkogatan	gör	att	ytledes	vatten	rinner	mot	havet	utan	att	
skada	omgivande	bebyggelse.	Detta	tack	vare	att	gatorna	ligger	lägre	än	omgivande	fastigheter	samt	
att	murar,	gatukantsten,	m.m.	styr	vattnets	väg	mot	havet.	Inom	planområdet	rinner	vatten	ytledes	
österut	mot	Kyrkogatan	och	vidare	ut	på	Hamngatan.	De	områden	som	eventuellt	kan	räknas	som	
instängda	inom	planområdet	är	tennisbanorna.	NSVA	gör	bedömningen	att	om	vatten	blir	tillfälligt	
stående	här	vid	kraftiga	regn	bör	det	inte	medföra	risk	för	att	byggnaderna	skadas.

Om	funktionen	av	stenkistan	på	stranden	som	tar	emot	delar	av	dagvattnet	från	Repslagaren	22	i	
framtiden	minskar	p.g.a.	ökade	grundvattennivåer	eller	stigande	havsnivåer	så	kan	detta	dagvatten	
ledas	via	ledningar	mot	hamnbassängen	istället.

Avfallshantering
En	vändplats	 inns	i	slutet	av	Mr	G:s	väg.	Denna	uppfyller	inte	NSRs	krav	på	vändradie	till	fullo	men	
möjliggör	vändning	med	backning.	Runt	vändplatsen	 inns	byggrätt	som	möjliggör	inbyggnad	av	av-
fallshantering	samt	gods	vid	leverans.
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Kommunen	bedömer,	med	stöd	av	genomförd	behovsbedömning,	att	konsekvenserna	av	planens	ge-
nomförande	på	miljön,	hälsan	och	hushållningen	med	naturresurserna	inte	blir	betydande.

Planen	kan	medföra	att	tra ikrörelserna	på	kringliggande	vägar	ökar	något	men	bedöms	ej	bidra	till	
några	omfattande	konsekvenser	avseende	buller	och	avgaser	inom	planområdet	eller	för	omkring-
liggande	bebyggelse.	

Miljökvalitetsnormer	för	yt-	och	grundvatten	uppdaterades	och	fastställdes	under	2017.	De	påver-
kas	inte	av	åtgärder	inom	planområdet	då	mängden	hårdgjord	yta	inom	planområdet	inte	ökar	jäm-
fört	med	nuvarande	förhållanden.	

Socialt	och	ekonomiskt	innebär	planen	möjlighet	till	utveckling	av	turismen	med	 ler	möjligheter	till	
övernattning	etc.	och	därmed	motsvarande	arbetstillfällen	i	kommunen.

Utblickar	över	havet	 från	Dalmanska	 tomten,	Kyrkogatan	och	Lindallén	bedöms	 inte	påverkas	av	
utbyggnaden.

9. KONSEKVENSER

Utblick från Dalmanska tomten, befi ntlig bebyggelse Utblick från Dalmanska tomten, utbyggt

Utblick från Kyrkogatan, befi ntlig bebyggelse Utblick från Kyrkogatan, utbyggt
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Utblick från Kyrkogatan/Lindallén, befi ntlig bebyggelse Utblick från Kyrkogatan/Lindallén, utbyggt

Utblick från Kyrkogatan, befi ntlig bebyggelse Utblick från Kyrkogatan, utbyggt

Utblick från Lindallén, befi ntlig bebyggelse Utblick från Lindallén, utbyggt
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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.	Samråd	genomfördes	under	
hösten	2017	och	granskning	skedde	under	våren	2018.	Antagande	bedöms	kunna	ske	under	hösten	
2018.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen	är	huvudman	för	allmän	plats.		

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planen	möjliggör	fastighetsbildningsåtgärder	i	form	av	avstyckning	av	bostadsfastigheter,	men	för-
utsätter	inte	detta.

Servitut
Servitut	 inns	för	gångväg	inom	Repslagaren	22.	Be intligt	servitut	som	ger	fastighetsägaren	till	Rep-
slagaren	16	rätt	till	gångväg	över	Repslagaren	22s	norra	hörn	säkerställs	i	plan	med	bestämmelsen	
a1.	Be intligt	servitut	för	gångväg	till	förmån	för	Båstad	109:2	säkerställs	med	bestämmelsen	x1.	För	
Repslagaren	22	 inns	även	servitut	som	ger	fastighetsägaren	rätt	att	nyttja	del	av	Båstad	109:2,	i	di-
rekt	anslutning	till	Repslagaren	22s	norra	gräns,	som	transportväg	till	lastkaj.

Servitut	eller	ledningsrätter	 inns	ej	för	underjordiska	ledningar	och	bör	upprättas	inom	kvarters-
mark	som	är	”u”-markerade	i	detaljplanen.	Eventuellt	kan	detta	ske	genom	komplettering	av	be int-
liga	servitut.	

Gemensamhetsanläggning
I	det	fall	en	avstyckning	av	bostadsfastigheter	görs	ska	en	gemensamhetsanläggning	för	tillfart	till	
berörda	bostäder	skapas.	Deltagande	fastigheter	i	en	gemensamhetsanläggning	ansvarar	genom	sitt	
andelstal	för	förvaltningen	av	anläggningen.	Gemensamhetsanläggningens	läge,	deltagare,	andelstal	
mm	fastställs	i	ett	anläggningsbeslut.	

Ekonomiska frågor
Samtliga	byggnationer	och	anläggningsarbeten	inom	kvartersmark	bekostas	av	berörd	markägare.

Kostnader	som	är	förknippade	med	att	tillskapa	rätt	för	servitut	eller	ledningsrätt	på	annans	mark	
bekostas	av	ägare	av	ledning.	

Berörda	fastighetsägare	tar	initiativ	till	och	bekostar	samtliga	erforderliga	lantmäteriförrättningar.

10. GENOMFÖRANDE
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Plankostnaden	regleras	i	avtal	med	exploatören.

Detaljerade	undersökningar	avseende	geologi,	arkeologiska	undersökning	osv	som	kan	krävas	vid	
byggnation	inom	aktuellt	planområde	bekostas	av	berörd	markägare.	

Planavtal
Planavtal	är	upprättat	med	Båstad	Tennis	och	Hotell	AB	angående	plankostnader	samt	kostnader	
för	erforderliga	utredningar,	grundkarta,	fastighetsförteckning	etc.	vilka	Båstad	Tennis	och	Hotell	AB	
ska	stå	för.	

Tekniska frågor
Energiförsörjning, el, tele och internet
TeliaSonera	Skanova	Access	AB,	E.ON	Gas	och	Bjärekraft	har	anläggningar	inom	planområdet,	dessa	
ligger	 inom	gatumark	samt	 inom	u-område	och	bedöms	 inte	påverkas	av	planens	genomförande.	
Eventuella	 lyttningar	eller	andra	åtgärder	som	krävs	för	att	säkerställa	anläggningarnas	funktion	
ska	bekostas	av	fastighetsägaren	i	de	fall	ledningen	skyddas	av	rättighet	eller	liknande.
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Denna	 detaljplan	 handläggs	 med	 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	Emma	Johansson	på	Samhällsbyggnad	vid	Båstads	
kommun.	Dessutom	har	följande	tjänstemän	deltagit	i	planarbetet:	
•	 Olof	Selldén,	planchef
•	 Maria	Axberg	Fagerlind,	bygglovhandläggare
•	 Andreas	Jansson,	dåvarande	tra ikingenjör
•	 Roger	Larsson,	stadsarkitekt
•	 Susanna	Almqvist,	exploateringsingenjör

SAMHÄLLSBYGGNAD

Emma	Johansson	 	 	 	 	 Olof	Selldén	 	 	 	
Planarkitekt	 	 	 	 	 	 Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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f2 Huvudentréer ska vara orienterade mot gata.
f3 Tak ska vara av rött, enkupigt lertegel. Takkupor tillåts ej på takfall

mot gata
f4 Marken är avsedd för tv-torn med en utbredning om högst 5x5 m.
f5 Altan eller terrass med en högsta höjd om 5 meter över nollplanet

får finnas och får förses med solskydd av icke varaktig karaktär
under säsong för uteservering

f6 Utöver angiven nockhöjd får glasad lanternin uppföras till en högsta
höjd av 11,1 meter över angivet nollplan. Lanterninen ska vara
indragen minst 1 meter från fasaden

f7 Utöver angiven nockhöjd får högst en meter höga glasade
lanterniner uppföras

Fasad- och takmaterial samt färgsättning för befintliga byggnader får inte förvanskas
Tillkommande bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelses karaktär

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan

0.0 Högsta nockhöjd i meter

Utförande,  4 kap 16 § 1

b1 Marken får byggas under med körbart bjälklag.

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken ska utformas som torg med parkering och gestaltas i

överensstämmelse med intilliggande gatumark avseende
materialval och plantering.,  4 kap 10 §

n2 Parkering får anordnas i underjordiskt garage.,  4 kap 13 § 1

n4 Parkering för cyklar får finnas,  4 kap 13 § 1

n5 Marken ska beläggas med gatsten och/eller stenmjöl. Stråk för
tillgänglighet ska vara av släta naturstenshällar eller stenmjöl,  4 kap
10 §

Skydd av kulturvärden,  4 kap 16 § 3

q1 Byggnaden får inte förvanskas. Vid förändringar ska byggnadens
kulturhistoriska värden och karaktärsdrag bevaras vad avser
fasaden med puts- och murverk med takfotsgesims. Fönster ska
bibehållas avseende indelning, proportioner, form, material och
färgsättning. Taket får inte förvanskas avseende material, färg och
täckningstyp (bandtäckt plåt med ståndränna)

Rivningsförbud,  4 kap 16 § 4

r1 Byggnad får inte rivas

Skydd mot störningar ,  4 kap 12 § 1

m1 Insynsskydd ska finnas med en minsta höjd av 1,80 m över bjälklag
mot fastigheterna Repslagaren 13 och 16

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap 21 §

Genomförandetiden är 5 år

Ändrad lovplikt ,  4 kap 15 § 1

Bygglov krävs inte för plank, staket och murar som är lägre än 0,8 meter. Bestämmelsen gäller
under tiden från att planen vinner laga kraft tills att den ändras eller upphävs.

Markreservat,  4 kap 6 §

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik

Gemensamhetsanläggning,  4 kap 18 §

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för tillfart till berörda
fastigheter

Rättighetsområden,  4 kap 18 § 2

a1 Servitut avseende rätt till gångväg till förmån för Repslagaren 16
som belastar Repslagaren 22

Strandskydd,  4 kap 17 §

Strandskyddet är upphävt

UPPLYSNINGAR
För bebyggelse och markanläggningar som påverkar befintliga fornlämningar krävs
tillstånd enligt Kulturmiljölagen. Om fornlämning påträffas vid markarbeten ska arbetet
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10 § Kulturmiljölagen
(1988:950)

Detaljplanen är upprättad enligt PBL2010:900

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats,  4 kap 5 § 2

körbar tillfartsväg Marken är avsedd för körbar tillfartsväg

gång- och cykelväg Marken är avsedd för gång- och cykelväg

Mark och vegetation,  4 kap 5 § 2

beläggning1 Marken ska beläggas med gatsten samt kullersten. Stråk för
tillgänglighet ska vara av släta naturstenshällar eller stenmjöl

beläggning2 Marken ska beläggas med stenmjöl

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

e1 Största exploatering är 600 kvadratmeter byggnadsarea

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med tillfälliga byggnader med lätt
konstruktion.,  4 kap 11 § 1

Fastighetsstorlek ,  4 kap 18 §

d1 Minsta fastighetsstorlek är 375 kvadratmeter

Utformning,  4 kap 16 § 1

f1 Friliggande byggnadskroppar med en högsta byggnadsarea om 150
kvadratmeter per byggnad och med ett inbördes avstånd om 6
meter.

f Huvudentréer ska vara orienterade mot gata.

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 kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

LokalgataGATA1

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

TransformatorstationE1

Hotell och konferenslokalerO1

ParkeringP

TennisstadionR1
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Detaljplan för  

Repslagaren 22 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
 

Granskningsutlåtande  
 

 

Detta detaljplaneförslag har varit utställt för granskning under tiden 2018-04-03 till 
2018-05-02 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av planavdelningen i Båstads kommun. 
Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. I detta 
granskningsutlåtande sammanfattas och kommenteras de synpunkter som har 
kommit in under granskningsskedet. Synpunkter som inkom under samrådet finns 
sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelse daterad 2018-03-08. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Länsstyrelsen  

E.ON  

NSVA 

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten uppmärksammar en plats där användningsgräns och 
fastighetsgräns inte sammanfaller samt en plats där planbeskrivningen inte 
stämmer med plankartan avseende allmänplatsmark. 

De framför även synpunkter gällande rättighetsområdet a1 på allmän platsmark och 
föreslår att området istället planläggs som kvartersmark med markreservat för 
allmännyttig gång- och cykeltrafik. 

Kommentar: Användningsgräns och planbeskrivning korrigeras under rubriken 
”Fastighetsbildning” enligt synpunkterna. 

Kommunen anser att det är olämpligt att planlägga området som kvartersmark med 
tanke på att omkringliggande mark är allmän platsmark och det överordnade syftet 
med marken är att ingå i den allmänna parkmarken kopplad till strandområdet. 
Kommunen instämmer i att a1 bestämmelsen inte är den lämpligaste lösningen och tar 
därför bort den. Istället säkras tillfarten med egenskapsbestämmelsen ”körbar 
tillfartsväg”. 
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2 (7) 
 

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägarna till fastigheten Kyrkan 1 framför samma synpunkter som under samrådet.  

De efterfrågar höjden på byggnaden i slutet av Kastanjeallén.  

Vidare framför de att det är viktigt att inglasningen av hotellets takterrass är 
transparent för att utblicken ska bestå. De motsätter sig att terrassen höjs då de 
anser att det påverkar deras utsikt mot havet. 

I planförslaget har Kongresshuset bakom landläktaren fått en nockhöjd i höjd med 
den befintliga byggnadens högsta del. De motsätter sig detta. Med denna föreslagna 
ändring kommer miljön att påverka de närmaste omgivningarnas kvaliteter och 
avskärma påtagligt. Platsen ligger i tät bebyggelse och bör vara anpassad till 
omgivande småskaliga bebyggelse och utblick mot havet bevaras. Bebyggelsen med 
sin tennisanläggning bör framträda som en del av staden. De anser att 
kongresshallen idag, tack vare sin trappstegsutformning smälter in i helheten. De 
motsätter sig den höjd som föreslås för kongresshuset i planförslaget. 

De skriver vidare att om det i planen menas att byggnaderna runt bana 1 ska bli 
högre än de är idag så motsätter de sig detta. 

De förmodar att bostäder kommer att tillåtas i områdets västra del även i den nya 
detaljplanen. 

Fastighetsägarna informerar om att det finns flera permanenta bostäder i direkt 
anslutning till planområdet och att dessa är sammanbundna med tennisområdet 
genom de sk. gångfartsgatorna. 

De påtalar att trafiksituationen är komplex i området. Tidvis är Kyrkogatan och 
första delen av Lindallén helt avstängd och boende på Lindallén 5 kan inte nå 
fastigheten med fordon. De bifogar ett avtal som upprättats med stiftelsen Båstad 
Tennis och Hotell AB där verksamheten förbundit sig att inte bygga ut eller nyttja 
den planerade infarten från Lindallén till parkeringen. 

Fastighetsägarna avslutar med att konstatera att det kulturhistoriska intresset för 
platsen är knutet såväl till stadsplan som bebyggelsemönster och byggnaders 
utformning. 

 
Kommentar: Högsta nockhöjd för byggnaderna vid vändplatsen på Mr G:s väg är 4 
meter. Det innebär en våning. Byggnaderna blir då något lägre än befintligt murkrön. 
Syftet med byggrätten är att ge möjlighet att bygga in ytorna för avlastning och på så 
sätt ge platsen ett mer ordnat intryck. 

En inbyggnad av hotellets takterrass bedöms inte påverka utblickarna från fastigheten 
Kyrkan 1 då den högsta tillåtna höjden (+18,5) är lägre än Kongressbyggnadens lägre 
delar är idag (+21,5). 

Den föreslagna utbyggnaden av Kongressbyggnadens övre plan är placerad ovanpå 
befintlig byggnad och påverkar därför inte de befintliga siktlinjerna från fastigheten 
Kyrkan 1 ut mot havet. Analyser i 3D-modell visar att utsikten från fastigheten över 
havet inte kommer att minska på grund av planerad utbyggnad, se bilder nedan. 
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Utsikt före utbyggnad, röda fält visar siktlinjer 

 
Utsikt efter utbyggnad, röda fält visar siktlinjer 

 

Höjden för byggnaderna runt bana 1 är satt efter befintliga byggnaders höjd. Dessa 
byggnader kommer inte att bli högre. Högsta tillåtna totalhöjd är samma som i 
gällande detaljplan och för vissa av husen är den sänkt för att överensstämma med de 
befintliga byggnaderna. 

Bostäder tillåts även fortsättningsvis i planområdets västra del. 

Avstängningar och enkelriktningar av trafik regleras inte i detaljplan. Synpunkterna 
är vidarebefordrade till Teknik och service. 

Ägarna till fastigheten Repslagaren 16 konstaterar att planförslaget ger tillstånd 
till inglasning av terrassen ovanför Sjöläktaren. Om fönstren sitter på en höjd som 
inte ger insyn på fastigheten Repslagaren 16 har de inget att invända mot förslaget. 
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De framför att de är angelägna om att Mr G:s väg fortsätter vara allmän väg. I den 
utställda detaljplanen markeras hela området med orange färg medan övriga vägar 
är grå. 

Från deras fastighet i nordöstra hörnet har de servitut att ha en utgång till havet 
genom Repslagaren 22. De undrar om detta bör markeras i planritningen. 

Kommentar: Höjdförutsättningarna samt de befintliga byggnadernas placering gör 
att det finns skäl att lägga till en bestämmelse om insynsskydd. Bestämmelsen ”m1 – 
insynsskydd med en höjd av 1,80 meter ska finnas mot fastigheterna Repslagaren 13 
och 16” läggs till detaljplanen. 

Detaljplanen föreslår inga förändringar för förlängningen av Mr G:s väg jämfört med 
gällande detaljplan. Sträckningen är inte allmän väg och har heller inte varit det på 
mycket länge. Däremot säkerställs allmänhetens tillgänglighet till sträckan med 
bestämmelsen ”x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik” samt genom 
ett servitut som upprättades 1993. Även i detaljplanen som upprättades 1984 och 
gällde före nu gällande detaljplan var sträckan planlagd på samma sätt.  

Planen kompletteras med bestämmelse som säkerställer befintligt servitut (a1). 

Ägare till fastigheten Repslagaren 13 konstaterar att planförslaget ger tillstånd 
till inglasning av terrassen ovanför Sjöläktaren. Om en bestämmelse införs som 
förhindrar att fönster kan byggas in på de kortsidor som vetter mot nordväst och de 
två fastigheter som är belägna där har fastighetsägaren inget att invända mot 
förslaget i denna del.  

Sjöläktaren har två olika nivåer på takterrassen och yrkandet gäller båda dessa 
väggar mot nordväst. Bakgrunden är att skulle fönster eller glaspartier tillåtas, så 
kommer total insyn på befintlig terrass belägen på Repslagaren 13 att uppstå, vilket 
i stor utsträckning skulle vara till hinder för terrassens utnyttjande.  

Kommentar: Gällande insyn se kommentar till Repslagaren 16. På befintliga nivåer 
finns redan idag fönster varför bestämmelsen om fönstersättning inte kan tillämpas på 
dessa delar av byggnaden. 

Ägarna till fastigheten Repslagaren 1 framför ett antal synpunkter: 

1. När sjöläktaren och landläktaren byggdes sänktes västra delen för att bevara 
havsutsikten från Repslagaren 1. De kan inte acceptera den föreslagna 
inglasningen av sjöläktaren. De kan heller inte acceptera ett ”badhus” på 
läktaren. 

2. Landläktaren får inte byggas om med större utsikt mot Repslagaren 1. 

3. Varuintaget får förbättras, dock inte med varuintag närmare deras östra 
fastighetsgräns. 

4. Varutransporter till tennisanläggningen får ej göras med tunga fordon 
eftersom vägen inte är gjord för tunga transporter. Det måste göras en 
mätning av vägen och begränsning av vikt. Omlastning kan ske vid 
Prästliden. 

 

Kommentar:  

1. Påverkan på utsikten bedöms bli förhållandevis liten. En viss påverkan på 
enskildas intressen bedöms skälig i förhållande till samhällsintresset att ha en 
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fungerande och livskraftig besöksverksamhet och turism. För att minska 
påverkan på utsikten ytterligare minskas utbredningen av inbyggnaden av 
hotellets takterrass och den högsta tillåtna nockhöjden sänks från +18,5 till 
+17,0 meter över havet. Istället ges utrymme för utomhuspooler på taket, vilka 
avskärmas med insynsskydd åt nordväst. 

 
Utsikt före utbyggnad, röda fält visar siktlinjer 

 
Utsikt efter utbyggnad, röda fält visar siktlinjer 

2. Enligt Boverkets allmänna råd bör bestämmelser om utformning bara 
tillämpas om det finns särskilda skäl att ta hänsyn till förhållandena på 
platsen eller i omgivningen. Då avståndet mellan byggnaden och 
fastighetsgränsen är stort, ca 30 meter, finns inga skäl att reglera fönster i 
fasaden. 

3. Byggrätten för varuintaget vid vändplatsen i slutet av Mr G:s väg minskas.  
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4.  Detaljplanen har ingen möjlighet att reglera vikten på transporter. 
Synpunkterna vidarebefordras till Teknik & Service. 

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
 Användningsgräns och planbeskrivning korrigeras under rubriken 

”Fastighetsbildning” 

 Bestämmelsen a1 tas bort. Tillfarten säkras med egenskapsbestämmelsen 
”körbar tillfartsväg”. 

 Planen kompletteras med bestämmelse som säkerställer befintligt servitut (a1). 

 Bestämmelsen ”m1 – insynsskydd med en höjd av 1,80 meter ska finnas mot 
fastigheterna Repslagaren 13 och 16” läggs till detaljplanen. 

 För att minska påverkan på utsikten ytterligare minskas utbredningen av 
inbyggnaden av hotellets takterrass och den högsta tillåtna nockhöjden sänks 
från +18,5 till +17,0 meter över havet. Istället ges utrymme för utomhuspooler 
på taket, vilka avskärmas med insynsskydd åt nordväst. 

 Byggrätten för varuintaget vid vändplatsen i slutet av Mr G:s väg minskas.  

Ytterligare ändringar som gjorts 
 3D-modell och bilder har uppdaterats. 

 Mindre redaktionella ändringar i planbeskrivningen. 

 Korsprickning läggs till på parkeringsytan i planområdets östra del. 

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till upp-
dragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
granskning (med undantag av Länsstyrelsen). Detta granskningsutlåtande skickas 
med. På detta sätt får de som lämnat synpunkter reda på att planen är på väg att 
antas och de kan läsa hur deras synpunkter har hanterats.  

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtandet ska skickas till följande: 
 Lantmäterimyndigheten 
 E.ON Gas  
 NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB  
 NSR 
 Kommunala Handikapprådet (KHR)  
 Ägarna till Kyrkan 1 
 Ägarna till Linnéa 2  
 Ägare till Linnéa 5  
 Ägarna till Repslagaren 1 
 Ägare till Repslagaren 13  
 Ägarna till Repslagaren 16  
 Föreningen Gamla Båstad  
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Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en be-
svärshänvisning till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, de kommuner och 
regionplaneorgan som är berörda, samt de personer och organisationer som enligt 
kommunens bedömning har rätt att överklaga planen. Besvärshänvisningen 
förklarar hur man gör om man vill överklaga. 

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande:  
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
 Ägarna till Kyrkan 1 
 Ägarna till Repslagaren 1 
 Ägare till Repslagaren 13  
 Ägarna till Repslagaren 16  

 

 

Båstad 2018-06-21 

 

 

 

Emma Johansson 
Planarkitekt 
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Datum: 2018-08-09 Till: KSAU  

Handläggare: Henrik Eliasson  

Dnr: 001447/2012 

 
Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om granskning 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
1. Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. godkänns för granskning.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Samråd av detaljplan för Sunnan 10 m.fl. har genomförts under tiden 2016-03-24 till 2016-05-
06. Utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-01-10 om planens övergripande förutsättningar 
samt inkomna yttranden har planförslaget reviderats.  
 
Bakgrund 
2012-10-10 § 283 beslutade kommunstyrelsen att detaljplan för Sunnan 10 m.fl. fick upprättas 
samt att samråd fick hållas. Samrådet har genomförts under tiden 2016-03-24 till 2016-05-06 
då sakägare, boende, myndigheter med flera har beretts tillfälle att yttra sig. Totalt har 145 
yttranden inkommit. Efter samrådet har ärendet behandlats i kommunstyrelsen för att besluta 
förutsättningarna för det fortsatta planarbetet, 2018-01-10 § 9 beslutade KS om den övergri-
pande strukturen med bebyggelse i maximalt 3 våningar. KS beslutade även att avtal ska upp-
rättas innan detaljplanen antas där exploatören garanterar att minst 50% av lägenheterna 
upplåts med hyresrätt.  
 
Aktuellt 
Efter KS beslut 2018-01-10 har resterande aspekter från samrådet utretts. Det handlar bland 
annat om parkeringar, kollektivtrafik och etappindelning. Aktuellt planförslag skiljer sig något 
från situationsplanen från 2017-12-08 då parkeringsplatser till ICA har medfört att ett av hu-
sen närmast torget har fått skjutas bakåt. Inkomna yttranden, kommentarer och de föränd-
ringar som har skett av planförslaget sammanfattas i samrådsredogörelsen (bilaga 4).  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Detaljplanen bidrar till att fler bostäder i anslutning till befintliga centrumnoder och kollektiv-
trafik tillskapas vilket utgör goda förutsättningar för fler helårsboende i Torekov. Totalt kan 
planen bidra till ca 55 nya lägenheter där minst hälften kommer upplåtas med hyresrätt. Mot 
torget möjliggörs även för två nya verksamhetslokaler i tillkommande byggnad.  
 

Ekonomi 
Planarbetet bekostas av exploatören.  
 
 
 
Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 
Planarkitekt 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson och Henrik Eliasson – Samhällsbyggnad, Plan 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Plankarta, 2018-08-09 
2. Illustrationskarta, 2018-08-09 
3. Planbeskrivning, 2018-08-09 
4. Samrådsredogörelse, 2018-08-09 

 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B15-178

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2018-08-09
• Illustrationskarta, 2018-08-09
• Planbeskrivning, 2018-08-09 (denna handling)
• Samrådsredogörelse, 2018-08-09
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2018-08-09
• Fastighetsförteckning, 2018-08-09

Följande handlingar ingår också och finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret:
• PM Brand - Skyddsavstånd kopplade till nyetablering av bensinstation, FSD Malmö AB,  

2015-11-19
• Kvalitetsprogram, Jais Arkitekter, 2015-02-10
• Behovsbedömning, 2014-11-18
• Radonundersökning, J&W Samhällsbyggnad, 2001-06-11
• Geoteknisk undersökning, Kjessler & Mannerstråle, 1980-04-28
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Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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 kallas för plan-
beskrivningen 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 
genomföras 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 med normalt planförfarande. I samrådsskedet tas ett första 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. Kom-
munen annonserar 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 skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i en 
samrådsredogörelse.

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. De synpunkter som kommer in 
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.
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Torekov, 15 km från Båstads centrum. Området omfattar fastigheterna 
Sunnan 10, Brisen 1 samt del av Torekov 98:1 och är ca 2 hektar (20000 m2) stort. Marken består 
främst av en större gräsyta som omges av vägar och parkeringsytor. Torget med ICA-butik och bya-
mack är beläget inom planområdet. Fabriken (Vitlingen 16) och dess verksamheter finns direkt syd-
väst om planområdet. Området avgränsas av Litorinavägen i väster och i norr, den östra avgräns-
ningen följer Marieborgsplatsen samt fastigheten Torekov 98:49. I söder avgränsas området av 
fastigheten Torekov 98:146. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fler helårsboenden i Torekov genom att ut-
veckla Torekovs centrum med torgbildningar och handelsstråk samt byggnation av enbostadshus 
och flerbostadshus som vänder sig till alla åldersgrupper. Torekovs centrum är idag uppdelat mel-
lan torget och den gamla fabriken inom fastigheten Vitlingen 16. Vid torget finns en ICA-butik, en 
verksamhetslokal samt en bensinmack. I den gamla fabriken finns bl.a. restaurang och konditori eta-
blerade. I planen knyts dessa båda centrumnoder samman och möjliggör att Torekovs centrum kan 
fortsätta utvecklas. 

Planområdet ligger i Torekov och är cirka 20000 m2 stort.

Kommunen bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver göras. 

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten Sunnan 10 ägs av Båstad Sunnan Fastighets AB. Brisen 1 ägs av Bjäre Kraft. Torekov 98:1 
ägs av Båstads kommun. 
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2011 startade projektet ”Torekov året runt”, ett EU-finansierat Leaderprojekt för att gynna lands-
bygdsutveckling. Projektets målsättning var att skapa ett åretruntlevande Torekov med uthållig 
samhällsservice och tydlig långsiktig utveckling av byn. Invånarantalet i Torekov har under flera år 
minskat och utgångspunkten i projektet var därför att skapa förutsättningar för ett växande sam-
hälle och bryta den nedåtgående trenden med utflyttande helårsboende genom att i första hand 
inspirera unga familjer att etablera sig i Torekov, både som boende och som företagare. I nuläget 
bor det ca 1000 personer i Torekov. Det är angeläget att öka andelen åretruntboende för att säkra 
servicen och ett levande samhälle i Torekov. Ett av projektets utvecklingsområden var att arbeta 
fram underlag till en detaljplan för en framtida centrumutveckling. 2013 avslutades Leaderprojek-
tet och därefter påbörjades detaljplanearbetet för att konkretisera de tankar som projektet myn-
nade ut i. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fler helårsboenden i Torekov genom att ut-
veckla Torekovs centrum med torgbildningar och handelsstråk samt byggnation av enbostadshus 
och flerbostadshus som vänder sig till alla åldersgrupper. Torekovs centrum är idag uppdelat mel-
lan torget och den gamla fabriken inom fastigheten Vitlingen 16. Vid torget finns en ICA-butik, en 
verksamhetslokal samt en bensinmack. I den gamla fabriken finns bl.a. restaurang och konditori eta-
blerade. I planen knyts dessa båda centrumnoder samman och möjliggör att Torekovs centrum kan 
fortsätta utvecklas. 

4. BAKGRUND OCH SYFTE
Rödstreckad linje visar planområdets avgränsning
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Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-10 § 283 att detaljplanen får upprättas samt att samråd får 
hållas för Sunnan 10 m.fl. 2018-01-10 § 9 beslutade kommunstyrelsen även vilka förutsättningar det 
fortsatta planarbetet ska utgå från gällande våningsantal och upplåtelseform. 

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 markanvändning. Ett grönt stråk föreslås genom bebyggelsen från nordost till sydväst.

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner. 

En FÖP (fördjupad översiktsplan) avgränsas till en 
del av kommunen och ger exempel på hur olika om-
råden kan utvecklas. Den exakta utformningen fast-
ställs i detaljplanen. 

Den fördjupade översiktsplanen för Torekov antogs 
2007. I denna anges att kvaliteter i den befintliga 
miljön ska tillvaratas och utvecklas. Viktiga utgångs-
punkter i FÖP:en är bl.a. att möjliggöra en utveckling 
av Torekov och skapa nödvändigt underlag för till-
gång till god lokal service genom att tillföra ny bebyg-
gelse och att stärka kopplingen mellan de gamla de-
larna av Torekov med tillkommande bebyggelse öster 
om Litorinavägen. En utvidgning av Torekovs centr-
um föreslås mot söder över den befintliga gräsytan 
med torg, parkering, bostäder och butiker. Utsnitt ur FÖP Torekov

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1393 (laga 
kraft 1982-05-18) och detaljplan 1542 (laga kraft 
2001-07-30). Planerna har ingen genomförandetid 
kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde 
är ”Tp” - Parkering, ”Ch” - Centrumbebyggelse, ”Es” - 
Transformatorstation, ”Park eller plantering” samt 
”Lokalgata”. Centrumbebyggelsen får uppföras i en 
våning utan källare och taklutningen får max vara 22 
grader. 

Utsnitt ur detaljplan 1393

Kulturmiljöprogram
Planområdet omfattas av Länsstyrelsens kulturmiljöprogram Regionalt kulturmiljöprogram för 
Skåne och tillhör ”särskilt värdefulla kulturmiljöer - kulturmiljöstråk” (Per Albin-linjen). Per Albin-
linjen är en försvarslinje innehållande betongvärn och skyddsrum. Dessa uppfördes 1939-1942 och 
sträcker sig längs hela Skånes kust. Några värn finns inte inom planområdet. 

Miljöprogram
Båstad kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. I programmet anges bl.a. att hållbar förtätning ska prioriteras före ut-
bredning vid exploatering och nybyggnation.
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Marken ska användas till 
det ändamål den är mest lämpad med hänsyn till läge, beskaffenhet samt föreliggande behov. Genom 
att förtäta i direkt anslutning till service, infrastruktur och befintliga bostäder anses god hushållning 
uppnås. Planens genomförande bedöms inte påverka riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv 
eller kustzonen negativt då området saknar rekreationsvärden.  

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 riksintressena då ingen 
rekreation förekommer i området.

Miljökvalitetsmål
Planförslaget omfattas av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Riksdagens definition av miljökva-
litetsmålet är: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och ut-
vecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” Planförslaget bedöms 
bidra till att miljökvalitetsmålet kan uppfyllas då projektet utgör en förtätning i ett område med väl 
utbyggd infrastruktur.  

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. Dessa formuleras på olika 
sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjö-
ar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten 
finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Eftersom det är mycket svårt för 
en del vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. Normerna är uppdaterade och fast-
ställda under 2017. 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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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 intentioner
• Planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv negativt 

då aktuellt område saknar rekreationsvärden
• Ett genomförande av planen kan leda till ökade trafikrörelser, situationen ska dock ses över och 

lämpliga åtgärder prövas i planen
• Planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, nationellt eller 

lokalt eller känsliga mark- och vattenområden
• Planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och samhällsresurser 

nationellt eller lokalt.
• Planförslaget berör inga kända fornlämningar
• Planförslaget kommer inte omfattas av någon verksamhet som berörs av PBL 4 kap 34 §. Den 

befintliga verksamheten (bensinstationen) kommer flyttas och blir då föremål för miljöutred-
ning enligt MB 10 kap 2 §. Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåverkan och således 
föreligger inget behov av att upprätta en MKB. 

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.
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Bebyggelse
Historik 
Torekov växte upp under medeltiden i anslutning till den naturliga hamn som fanns på Bjärehalvöns 
nordvästra spets. I mitten av 1800-talet brann stora delar av fiskeläget ner och därefter byggdes byn 
upp på nytt efter en rutnätsplan. Stora delar av områdena kring hamnen är välbevarade från den här 
tiden. 

Torekovs läge medför att samhället är befriat från genomfartstrafik. Hamnen, stranden och service-
utbudet i den centrala delen är de huvudsakliga målen för extern trafik. Ursprungligen har bebyg-
gelsen växt upp längs med de två större vägarna, väg 115 samt väg 1700, men i mitten av 1900-talet 
började bebyggelsen spridas allt mer längs kusten. I slutet av 1970-talet planlades även områdena 
omkring hotellet för tätare stugbebyggelse, området har byggts ut i etapper mellan 1980 och 2000. 
På 1980-talet omvandlades delar av Torekov då detaljplan 1393 tillkom, vilken bl.a. omfattar nu ak-
tuellt planområde. Området utgörs framförallt av flerbostadshusbebyggelse i två till tre våningar. 

Torekov är det samhälle i Båstads kommun som tydligast har präglats av problematiken mellan fri-
tids- och permanentboende. Torekov har varit ett populärt turistmål ända sedan början av 1900-ta-
let då turerna till Hallands Väderö började. I dagsläget används ungefär tre fjärdedelar av husen i 
Torekov till fritidsboende, efterfrågan är hög och tillsammans med en hög prisnivå leder det till att 
det blir svårt för familjer med vanliga inkomster att förvärva bostäder på orten. Antalet invånare i 
Torekov var som högst under 1990-talet då över 1250 invånare bodde på orten. Idag bor ca 1000 
personer året runt i Torekov, förutsättningarna för service, handel, kollektivtrafik osv. blir därmed 
begränsade under större delen av året. Turistnäringen är viktig för Torekov men orten behöver fler 
invånare för att kunna utöka serviceunderlaget. 

Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
De äldre delarna av Torekov har höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Aktuellt planom-
råde ligger dock avskiljt från den historiska delen och omges främst av bebyggelse från 1970- och 
80-talet utan några utpekade arkitektoniska eller kulturhistoriska värden. 

Bostäder 
Befintlig bebyggelse i området består av flerbostadshus och villor. Bebyggelsen är uppförd i två till 
tre våningar med tegel-, trä- och putsfasader. Flertalet uppfördes under 1970- och 80-talet, bebyg-
gelsen norr om planområdet uppfördes omkring år 2000. 

Kommersiell, offentlig och social service
Servicen i området är god, runt torget finns en ICA-butik, mäklare, bensinmack och Båtsmansgården 
servicehem. Precis utanför planområdet i sydväst finns den gamla fabriken som innehåller bl.a. post, 
affär, restaurang och konditori. 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Bostadsområde öster om planområdet
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Verksamheter
Nolato, beläget ca 1 km sydöst om planområdet, är en större arbetsplats med stor regional betydelse.

Mark och vegetation
Marken i planområdet utgörs främst av en grönyta som till största delen är planlagd som parke-
ring. Topografiskt är marken inom planområdet belägen ca 11 meter över havet. Planområdet är 
relativt platt förutom den centrala grönytan som ligger i en sänka ca 2 meter ner. Inga intresseom-
råden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom området. Planom-
rådet omfattas inte av skydd enligt 7 kap. MB och är inte beläget inom område som bedömts som 
ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan eller naturvårdsprogram.

Grönytan, till vänster i bakgrunden syns fabriken
Parker och torg 
Planområdet korsas av ett parkstråk längs med Litorinavägen med gång- och cykelbana. I den 
östra delen av planområdet finns ett torg med bl.a. ICA-butik och bensinmack i anslutning. I den 
södra delen finns en nätstation och en återvinningsstation.

Återvinningsstationen bredvid nätstationen

Torget med ICA-butik, mäklare och servicehem

Allmän plats
Mark planlagd för gata, park och torg är allmän plats. Större delen av grönytan i mitten är dock 
planlagd som kvartersmark - parkering. 

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd. 
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Geotekniska förhållanden
I samband med att gällande detaljplan (1393) togs fram genomfördes en översiktlig geoteknisk un-
dersökning (Kjessler & Mannerstråle 1980-04-28) som visade att marken utgör god byggnadsgrund 
för normal bebyggelse. Viss begränsning av utnyttjandet kunde uppstå dels genom förekomsten av 
ytligt berg och dels genom en hög grundvattennivå med flytbenäget material. En kontroll av dessa 
faktorer bör därför göras innan grundläggningen detaljutformas. 

En radonundersökning har genomförts för Torekov 98:1 strax öster om planområdet (J&W Sam-
hällsbyggnad 2001-06-11). Mätningen genomfördes på 0,7-0,8 meters djup på 6 olika punkter och 
resultatet visade en relativt stor variation mellan de olika mätpunkterna. J&W klassar området 
som normalradonmark och rekommenderar att bostadshus ska utföras i radonskyddat utförande.  

Kulturmiljöer och fornlämningar
Planområdet omfattas av Länsstyrelsens kulturmiljöprogram Regionalt kulturmiljöprogram för 
Skåne och tillhör ”särskilt värdefulla kulturmiljöer - kulturmiljöstråk” (Per Albin-linjen). Per Albin-
linjen är en försvarslinje innehållande betongvärn och skyddsrum. Dessa uppfördes 1939-1942 och 
sträcker sig längs hela Skånes kust. Några värn finns inte inom planområdet. 

Inga kända fornlämningar finns registrerade i området. 

Gator och trafik
Trafikförsörjning sker från Litorinavägen via Slättarödsvägen (väg 1700) vars årsmedeldygnstrafik, 
ÅDT (det genomsnittliga trafikflödet per dygn utslaget över hela året) år 2012 uppgick till ca 1200 
fordon. Slättarödsvägen tillsammans med Ängalagsvägen är de två huvudsakliga infartslederna till 
Torekov. En trafikmätning har gjorts för Litorinavägen i februari 2015 som resulterade i ca 500 for-
don/dygn (250 fordon i vardera riktningen). Litorinavägen är hastighetsbegränsad till 40 km/h men 
har ett brett gaturum vilket kan inbjuda till högre hastigheter. Vid trafikmätningen i februari 2015 
mättes även hastigheterna och de flesta körde mellan 35 och 50 km/h, men ett fåtal körde betydligt 
snabbare än så. Inom planområdet ingår även delar av Kaptensgatan och Båtsmansgatan som är has-
tighetsbegränsade till 30 km/h.

Litorinavägen Kaptensgatan Båtsmansgatan

Parkering
Befintlig parkering för verksamheterna i området sker i anslutning till Båtsmansgatan/Kaptensga-
tan. Enligt gällande detaljplan är större delen av den centrala ytan planlagd för parkering men det 
är enbart en mindre del av ytan som är asfalterad. Inom området finns 48 parkeringsplatser plus 2 
handikapp-platser. Bakom ICA-butiken finns även ett fåtal parkeringsplatser.
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Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 505 mot Förslöv och nr 523 mot Båstad. Närmsta hållplats är 
lokaliserad till Jungmansgatan ca 100 meter från planområdet. Buss 505 har avgångar varje timme 
medan buss 523 har 6 avgångar/vardag anpassade efter skolans tider. 

Närmsta tågstation är belägen i Förslöv ca 13 km från planområdet. Till Båstads nya tågstation är 
avståndet ca 17 km.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar sträcker sig utefter Litorinavägen. I Cykelplan Båstads kommun (Reinertsen 
2013-12-18) redovisas ett åtgärdsförslag med ett cykelstråk längs med Kaptensgatan och Jung-
mansgatan som kan förbättra tillgängligheten till centrala Torekov. 

Teknisk försörjning
El, telefoni och bredband
Bjäre Kraft och Skanova har kabelanläggningar inom planområdet. Inom Brisen 1 har Bjäre Kraft en 
nätstation. 

Brandvattenförsörjning
En brandpost finns placerad inom planområdet vid korsningen Litorinavägen/Båtsmansgatan. Yt-
terligare brandposter finns dels öster om planområdet längs med Kaptensgatan samt nordväst om 
planområdet vid korsningen Jungmansgatan/Södra Vägen. 

Dricks-, spill- och dagvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Den tekniska 
infrastrukturen är väl utbyggd i området. Längs med Båtsmansgatan finns ledningar för vatten-, 
avlopps- och dagvattenhantering.

Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exem-
pelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. 
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. 

Avfallshantering
Avfallshantering sker av Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). Inom planområdet finns en be-
fintlig återvinningsstation som tillgodoser källsorteringens fraktioner. Förpacknings- och tidnings-
industrin AB (FTIAB) ansvarar för skötsel och drift av återvinningsstationen. 
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Utgångspunkter
Antalet helårsboende i Torekov är idag ca 1000 personer, förutsättningarna för service, handel, kol-
lektivtrafik osv. blir därmed begränsade under större delen av året. Turistnäringen är viktig för Tore-
kov men orten behöver fler invånare för att öka serviceunderlaget. Som ett led i detta planeras mark-
området i direkt anslutning till Torekovs centrum för bostadsbebyggelse. Området är beläget mellan 
torget med bl.a. en ICA-butik och den gamla fabriken med bl.a. restaurang och konditori. I planen ska 
dessa två centrumnoder bindas samman med ett centralt stråk vilket kommer omges av bostäder i 
form av både flerbostadshus och stadsradhus. Tack vare det centrala läget i Torekov med etablerade 
verksamheter och utbyggd infrastruktur utgör området en perfekt möjlighet till förtätning vilket kan 
bidra till fler helårsboende och därmed ett utökat serviceunderlag under hela året. 

Planområdet har idag en öppen karaktär med breda vägar, stora parkeringsytor och en bensinmack 
vilket ger ett intryck av att bilen står i fokus. I planen ska detta förändras genom att förtäta och foku-
sera på områdets centrumfunktioner. Torget med befintlig ICA-butik förstärks med fler omgivande 
verksamheter och bostäder, på så sätt kan en bättre helhet skapas där de bilorienterade funktio-
nerna samlas i periferin och fotgängare kan röra sig fritt i de centrala delarna av planområdet. 

Planområdet kommer byggas ut i etapper med anledning av bensinmackens placering. Bebyggelse 
som planeras inom 25 meter från påfyllningsledningens mynning  är inte möjlig att uppföra så länge 
macken finns kvar. Marken arrenderas ut av kommunen fram till 2024-06-01 och därefter avses 
macken flyttas till en annan plats i Torekov. Mackens nya placering är inte bestämd med det finns ett 
antal alternativ längs med de större infartsvägarna till Torekov. Eventuellt kan detta kompletteras 
med en pump i hamnen för tankning av båtar.  

Som en del i detaljplanearbetet har ett kvalitetsprogram tagits fram för att säkerställa ambitionsni-
vån i projektet (Jais Arkitekter, 2015-02-10). För att skapa en bra helhet ska byggnader och offentliga 
rum utformas med hög arkitektonisk nivå och ett varierat och intressant uttryck. Hållbarhet och 
långsiktighet ska vara i fokus avseende utformning och materialval. Målen och ledorden för projektet 
kan sammanfattas i nedanstående punkter:
• Hög kvalitetsnivå och ambition gällande både hus och markbehandling
• Höga boendekvaliteter/modern arkitektur/design-status
• Tydliga gränser privat-offentligt
• Tydliga entrérum/känsla av hemvist
• Utsikt/sol
• Inre grönskande rum

Bebyggelse
Användning 
I detaljplanen föreslås bostäder och centrumfunktioner med framförallt handel. Torget i den östra 
delen av planområdet utökas och föreslås omges av bostäder med centrumfunktioner i bottenvå-
ningen som exempelvis kan inrymma handel och/eller kontor. Den centrala delen av planområdet 
planläggs som PARK och ska utgöra ett centralt stråk som binder samman områdets centrumnoder. 
Parken kommer omges av både radhus i 2,5 våningar och flerbostadshus i 2-3 våningar. 

I den södra delen av planområdet finns idag en nätstation och en återvinningsstation. Nätstationen 
kommer ligga kvar på befintlig plats men återvinningsstationen flyttas österut och placeras i anslut-
ning till korsningen vid Kaptensgatan för att göra plats för bostäder. 

8. PLANFÖRSLAG
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Placering 
Byggnadernas placeringar är anpassade efter de funktioner som planområdet ska fylla. Befintliga 
förutsättningar utgörs av torget i öster och fabriken i väster och dessa båda noder ska bindas sam-
man med ett centralt stråk. Bostadsbebyggelsen placeras utefter Litorinavägen, Båtsmansgatan och 
Kaptensgatan, med undantag av den befintliga infarten som tas bort. Istället kommer vägen söder 
om nätstationen öppnas upp och utgöra en ny infart för planområdet samt bakomliggande bebyg-
gelse. I illustrationskartan nedan visas hur området kan utformas när det är färdigutbyggt. Cirkeln i 
hörnet (etapp 1) visar skillnaden i utformningen så länge macken finns kvar. 

Utformning
Befintlig bebyggelse i området utgörs främst av flerbostadshus i två till tre våningar med trä- och 
tegelfasader. Öster och väster om dessa finns lägre enbostadshus. Tillkommande bebyggelse inom 
planområdet ska anknyta till omgivningen och placeras i en öppen karaktär runt det centrala park-
stråket. Då det saknas både kulturhistoriska och arkitekturhistoriska värden i området införs inga 
bestämmelser om utseende på tillkommande byggnader. Det är dock önskvärt med en variation i 
material och kulör men där helheten ändå ger ett sammanhållet intryck. Detta möjliggörs genom en 
flexibilitet i planen gällande utformningen. 

I planförslaget föreslås byggnader i två till tre våningar. De två flerbostadshusen i öster närmast 
torget tillåts vara tre våningar höga men där huset närmast torget ska möjliggöra för verksamhets-
lokaler i bottenvåningen och får således vara en halvmeter högre. De tre flerbostadshusen i sydöst 
föreslås bli två våningar höga. Resterande byggnader föreslås utformas som radhus i 2,5 våningar. I 
detaljplanen regleras dessa till tre våningar då eventuella takkupor kan göra att de definieras som 
trevåningsbyggnader. För att radhusen ändå ska uppfattas som maximalt 2,5 våningar höga regleras 
att taklutningen ska vara minst 30 grader. 

Illustration av planförslaget (Jais Arkitekter)
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I nedanstående sektion visas hur hög bebyggelsen maximalt kan bli i etapp 2 i förhållande till befint-
liga byggnader. Som referens syns även höjden på Torekovs kyrka bredvid. Höjderna anges i antal 
meter över havet. I detaljplanen regleras höjderna i antal meter över omgivande gator. 

Solstudie
Såväl befintlig som ny bebyggelse skapar skuggor vilka mer eller mindre påverkar intilliggande be-
byggelse. Bilderna på följande sidor illustrerar sol- och skuggförhållanden för etapp 2 vid olika tid-
punkter under vårdagjämningen och sommarsolståndet. Vårdagjämningen infaller den 20 mars och 
sommarsolståndet infaller den 20-21 juni.  

Eftersom planerad bebyggelse föreslås få i princip samma höjder som bebyggelsen i omgivningen 
kommer den planerade bebyggelsen inte påverka befintliga sol- och skuggförhållanden i större ut-
sträckning. 

Perspektiv över planförslaget från nordost då planområdet är fullt utbyggt (Jais Arkitekter)

Sektion genom kvarteret från norr till söder med Torekovs kyrka som referens

Ambitionen med torget är att det ska utökas för att binda samman befintliga verksamheter med de 
tillkommande. För att inte hindra renhållningsfordon från att ta sig fram planläggs Båtsmansgatan 
som lokalgata. Tillgängligheten för personbilar bör dock begränsas vilket kan åstadkommas genom 
att höja upp gatan till samma nivå som torget.  
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Vårdagjämningen kl. 9:00 Vårdagjämningen kl. 12:00

Vårdagjämningen kl. 15:00 Vårdagjämningen kl. 18:00

Sommarsolståndet kl. 09:00 Sommarsolståndet kl. 12:00
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Mark och vegetation
Mark och vegetation
Planens syfte är dels att förtäta med bostäder och dels att förstärka befintliga centrumnoder. Som en 
del i detta skapas en central gröning som binder ihop de både målpunkterna - fabriken och torget. 
Gröningen formas till en karaktärsfull oas som kan bli en viktig mötespunkt för de boende i kvarte-
ret. På grund av planens uppdelning mellan allmän platsmark och kvartersmark är det viktigt med 
tydliga och väldefinierade gränser. Kvalitetsprogrammet betonar att grönska ska dominera intrycket 
men att gränserna även kan utgöras av murar eller staket/plank. Mellan fastigheter och gator ska 
häckar planteras. Flerfamiljshusens parkeringsgårdar ska avskärmas med murar eller plank. Mellan 
grannar placeras murar, plank eller staket, gärna med växtlighet, och till en maximal höjd av 1,8 me-
ter. Den centrala gröningen ska upplevas som en grön miljö, häckar ska därför planteras i tomtgräns. 

Allmän plats
Andelen allmän plats minskar med ca 2000 m2 i förhållande till gällande detaljplan (1393). Större 
delen av den befintliga gräsytan är idag planlagd som kvartersmark - parkering och saknar rekrea-
tionsvärden. Den minskade andelen allmän platsmark kompenseras med en kvalitetshöjning i om-
rådet med både den centrala gröningen som ges höga rekreationsvärden samt en förbättring av den 
offentliga torgmiljön. 

Geotekniska förhållanden
I samband med att gällande detaljplan (1393) togs fram genomfördes en översiktlig geoteknisk un-
dersökning (Kjessler & Mannerstråle 1980-04-28) som visade att marken utgör god byggnadsgrund 
för normal bebyggelse. Viss begränsning av utnyttjandet kunde uppstå dels genom förekomsten av 
ytligt berg och dels genom en hög grundvattennivå med flytbenäget material. En mer ingående geo-
teknisk utredning bör göras inför projekteringen. 

En radonundersökning har genomförts för Torekov 98:1 strax öster om planområdet (J&W Sam-
hällsbyggnad 2001-06-11). Undersökningen resulterade i en klassning som normalradonmark, 
byggnader inom planområdet ska därför uppföras i radonskyddat utförande.  

Sommarsolståndet kl. 15:00 Sommarsolståndet kl. 18:00
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Kulturmiljöer och fornlämningar 
Planområdet omfattas av Länsstyrelsens kulturmiljöprogram Regionalt kulturmiljöprogram för Skåne 
och tillhör ”särskilt värdefulla kulturmiljöer - kulturmiljöstråk” (Per Albin-linjen). Planförslaget har 
ingen påverkan på detta då det inte finns några skyddsvärn inom planområdet.

Inga fornlämningar finns registrerade i området. Om fornlämningar skulle påträffas i samband 
med markarbeten ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen underrättas i enlighet med kulturmiljö-
lagen (2 kap. 10§).  

Gator och trafik
Den nya bebyggelsen generar en viss ökad mängd biltrafik. Från nytillkomna bostäder och centru-
mändamål beräknas tillskottet bli cirka 200 fordon årsmedeldygnstrafik (ÅDT). Uppskattningen är 
beräknad med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg och baseras bl.a. på närheten till daglig-
varubutik och service samt kollektivtrafikstråk i direkt anslutning. Det finns alltid en viss osäkerhet 
när det gäller den här typen av beräkningar men enligt verktyget kan resultatet fastställas med ca 
70% säkerhet. 

För att medverka till låga hastigheter ska körytorna ha så små dimensioner som möjligt. Litorina-
vägen har idag ett brett gaturum som kan inbjuda till högre hastigheter än tillåtna 40 km/h. För att 
skapa en mer stadsmässig karaktär bearbetas gatumiljön med markbeläggning, träd, häckar, belys-
ning och parkeringar. Enkla men tydliga beläggningsmaterial eftersträvas och föreslås utformas en-
ligt följande:
• Körytor/parkering - asfalt
• Kantsten - natursten
• Trottoarer/gångväg - gatsten/marktegel/betong
• Cykelväg - Asfalt/hårt packad stenmjöl
• Radsättning vid kantsten - kullersten
• Runt alléträd - kullersten

Utformning mot Litorinavägen med gång- och cykelbana i anslutning (Jais Arkitekter)
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För att skapa goda siktförhållanden längs med gatorna införs planbestämmelser om bygglovsplikt 
för murar och plank som överstiger 0,8 meter och är placerade inom 4 meter från gata. Inom övrig 
tomtmark tillåts murar och plank upp till 1,8 meter, annars krävs bygglov. För stödmurar gäller en 
maximal höjd av 0,8 meter inom all tomtmark, annars är det bygglovspliktigt. 

Definitionen av ett plank är att genomsikten är mindre än 50% rakt framifrån. Är genomsikten 50% 
eller mer räknas det som ett staket. Detta innebär att mellanrummet mellan brädorna måste vara 
minst lika brett som brädan är bred. 

Parkering
Antalet parkeringsplatser för kunder och besökare ökar något i planförslaget. Idag finns 50 p-platser 
i området plus gatuparkeringar längs med Kaptensgatan. I planförslaget optimeras placeringar och 
utformningar av p-platserna för bättre utnyttjande av marken. Eftersom ICA inte har någon egen par-
keringsyta för kunder idag reglerar planen att 21 p-platser ska finnas kvar mot torget, placeringen av 
dessa skiljer sig dock åt mellan etapp 1 och etapp 2. Norr om ICA placeras även 16 p-platser. Dessa 37 
p-platser kommer reserveras till ICA genom planläggning som kvartersmark som fastighetsregleras 
till Sunnan 10. Utöver dessa anordnas 12 p-platser längs med Litorinavägen samt 3 handikapp-plat-
ser i anslutning till torget. Parkeringsplatserna längs med Kaptensgatan är inte medräknade i detta 
då dessa kommer vara möjliga att nyttja på samma sätt både idag som efter byggnationen.  

Boendeparkeringar anordnas inom kvartersmark för bostäder. I aktuellt förslag finns totalt 54 lä-
genheter. Kommunen saknar p-norm och reglerar således inte hur många parkeringar som måste 
finnas  men för aktuellt område bedöms det vara rimligt med 1 p-plats per bostadsenhet. Närheten 
till service och kollektivtrafik är aspekter som kan motivera ett minskat antal parkeringsplatser. Kva-
litetsprogrammet framhäver följande angående boendeparkeringar i området:
• Samlade parkeringsgårdar ska avskärmas med plank eller mur. Carportar och parkering bör ald-

rig bli dominerande.
• Uppdelade och småskaliga lösningar prioriteras. Infart sker från omgivande befintliga gator vid 

varje hus eller liten husgrupp.
• Parkeringsgårdar till bostäderna skall kännas “hemma”, trygga och tillhöriga de boende.

Kollektivtrafik
En utbyggnad enligt planen ger möjlighet till 54 nya lägenheter, underlaget för befintlig kollektivtra-
fik kommer således öka. 

Torekov trafikeras idag av busslinje 505 och 523. Efter sista hållplatsen, Torekov busstation, vänder 
bussarna runt nätstationen och återvinningsstationen och kör ner längs Jungmansgatan igen. Efter-
som den befintliga infarten vid Kaptensgatan tas bort i planförslaget förslås en ny linjesträckning 
där både busslinje 505 och 523 kör Litorinavägen istället för Storgatan. Förslaget innebär att en ny 
hållplats placeras utanför ICA samt att Torekov busstation flyttas till hamnen där bussarna vänder. 
Detta skulle innebära att två viktiga målpunkter nås lättare av kollektivtrafik vilket ökar attraktivi-
teten. Kommunen har kontaktat Skånetrafiken som håller med om att detta vore en bra lösning för 
Torekov. Denna ändring kan vara möjlig att genomföra till sommaren 2019. I skissen på nästa sida 
visas den föreslagna linjesträckningen. 
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Gång- och cykeltrafik
Viktiga rörelsestråk för gående och cyklister är dels i väst-östlig riktning längs med Litorinavägen 
och dels i nord-sydlig riktning genom det befintliga bostadsområdet och vidare i Båtsmansgatans 
förlängning. Inom planområdet förbättras dessa stråk och kompletteras även med möjligheter att 
välja alternativa vägar, bl.a. genom det centrala grönstråket. För att skapa trygghet i området är det 
viktigt med både belysning och möjligheten att välja alternativa vägar. Både verksamheter och bostä-
der finns i området vilket medför att människor rör sig i området under hela dygnet, detta bidrar till 
att trygghet skapas. Gestaltningen av planområdet görs för att skapa tydlighet och orienterbarhet. På 
de ställen inom planområdet där gång- och cykeltrafik korsar gator med biltrafik är ambitionen att 
höja upp marken för att skapa säkrare miljöer för gående och cyklister. Dessa är bra förutsättningar 
för en trygg vistelsemiljö och samtidigt skapas möjlighet till sociala träffpunkter. Närheten till dag-
ligvarubutik och goda kollektivtrafikförbindelser gör det möjligt för alla, oavsett ålder och kön, att få 
ihop det dagliga livet. 

Hälsa och säkerhet
Risk
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet. Den befint-
liga bensinmacken drivs av Torekovs byamack AB. När arrendeavtalet löper ut avses bensinmacken 
flyttas till en annan plats i Torekov. Verksamhetsutövaren bekostar flytten samt ansvarar för att det 
nuvarande området återställs på sådant sätt som kommunen kan godkänna. Enligt Miljöbalken 10 
kap. 2§ gäller att den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller har vidtagit en åtgärd som 
har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) är ansvarig 
för det avhjälpande som ska ske enligt bestämmelserna i miljöbalkens 10 kapitel. Detta innebär att 
marken ska saneras till känslig markanvändning (KM) efter att bensinmacken har flyttats. 

Föreslagna linjesträckningar för buss 505 och 523
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I etapp 1 fram tills arrendeavtalet löper ut kommer bensinmacken ligga kvar i området. Ett PM har 
tagits fram (FSD Malmö AB, 2015-11-19) för att utreda vilka effekter bensinmacken har på den plane-
rade bostadsbebyggelsen fram tills dess. I lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) anges att 
byggnader och andra anläggningar där brandfarliga varor hanteras samt anordningar för hantering 
av sådana varor ska vara inrättade på ett betryggande sätt med hänsyn till brand- och explosionsrisk 
samt konsekvenserna av en brand eller explosion. Det står vidare att de även ska vara placerade så 
att motsvarande krav uppfylls i förhållande till omgivningen. Mer preciserade krav kring vad som 
avses med betryggande inrättning och avstånd till omgivningen återfinns bl.a. i SÄIFS 2000:2, före-
skrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig vätska. 

För bensinstationer har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tagit fram en hand-
bok explicit avsedd för hantering av brandfarlig vara på bensinstationer. Uppfylls de riktlinjer som 
anges i denna handbok anses normalt hanteringen av brandfarlig vara ske på ett betryggande sätt. 
Normalt är det skyddsavstånden kring mätarskåp (18 m) och påfyllningsledningens mynning (25 m) 
som blir dimensionerande för hur nära en automatstation kan vara bostadsbebyggelse. 

I övrigt finns avstånd för områden där människor inte ska passera samt förbud mot öppen eld att ta 
hänsyn till. Bensinstationen ska även vara utformad på sådant sätt att tankfordon inte ska behöva 
backa för att komma till och från lossningsplatsen. Det finns möjligheter att frångå hela eller delar 
av ovanstående under förutsättning att ett likvärdigt skydd kan uppnås på annat sätt. T.ex. kan bygg-
nadstekniska åtgärder såsom centralt avstängningsbar ventilation, brandklassade fasader och speci-
alanpassade spillplattor vara åtgärder som kan ge reducering i skyddsavstånd. 

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i området, men fram tills dess att bensin-
macken flyttar kommer det inte vara möjligt att uppföra bostäder inom skyddsavståndet. I detalj-
planen villkoras att bygglov för bostäder inom skyddsavståndet inte får ges förrän bensinmacken 
har flyttas och markens lämplighet för bostadsbebyggelse har säkerställts enligt kraven för känslig 
markanvändning (KM). I bilden nedan visas hur etapp 1 skiljer sig från etapp 2. Bostäder som plane-
ras inom skyddsavståndet (röd cirkel) blir möjliga att uppföra i etapp 2 när bensinmacken är flyttad. 

Röd cirkel visar skyddsavståndet för bensinmacken
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Buller
En trafikmätning har genomförts för Litorinavägen i februari 2015 som resulterade i ca 500 fordon/
dygn (250 fordon i vardera riktningen). Baserat på trafikmätningar för närliggande gator uppskattas 
årsmedeldygnstrafiken för Litorinavägen till ca 1000 fordon ÅDT. Vägen är hastighetsbegränsad till 
40 km/h och vägbredden kommer bli 6 meter. Avståndet mellan vägmitt och närmaste bostadshus är 
11 meter. Med dessa värden i beräkningen samt 1000 fordon ÅDT resulterar bullerberäkningen i 54 
dBA ekvivalentnivå (vid fasad) och 77 dBA maximalnivå (vid uteplats). Enligt riktvärdena klaras ek-
vivalentnivån men maximalnivån överskrids. Om riktvärdena överskrids måste en ljuddämpad sida 
finnas där en uteplats placeras. Dessutom behöver minst hälften av bostadsrummen vara vända mot 
den ljuddämpade sidan. Beroende på hur bebyggelsen utformas och placeras i bygglovsskedet kom-
mer det således vara möjligt att klara bullerriktvärdena. Exploatören ansvarar för att riktvärdena 
klaras samt bekostar de eventuella åtgärder som kan behövas. 

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

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Båstads miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar en-
ergianvändning. Planförslaget uppfyller målen bl.a. genom att förtäta i ett område med väl utbyggd 
infrastruktur, kollektivtrafik och service. 

El, telefoni och bredband
El, telefoni och bredband avses anslutas till det befintliga ledningsnätet. I Kaptensgatans nuvarande 
sträckning finns idag ett antal ledningar som behöver flyttas för att den tilltänkta exploateringen ska 
vara möjlig. Dessa ledningar avses istället placeras under områdets nya infart söder om transforma-
torstationen. Befintliga elledningar till belysningsstolpar etc. kommer att tas bort inom parkerings-
ytor och gator som försvinner till följd av planförslagets förändringar. 

Dricks- och spillvatten
Den nya bebyggelsen kan anslutas till det befintliga ledningsnätet.Nordvästra Skånes Vatten och Av-
lopp (NSVA) har framfört att planförslaget utgör en så pass liten exploatering att skillnaden i flödet 
inte ska medföra några problem för ledningsnätet. 

Brandvattenförsörjning
En brandpost med tillräckligt flöde finns placerad inom planområdet vid korsningen Litorinavägen/
Båtsmansgatan. Ytterligare brandposter finns dels öster om planområdet längs med Kaptensgatan 
samt nordväst om planområdet vid korsningen Jungmansgatan/Södra Vägen. 

Dagvatten
Utgångspunkten för dagvattenhanteringen i området har varit att förändringar i bebyggelsemiljön 
inte får leda till ökad belastning på VA-nätet. För att åstadkomma detta har NSVA räknat ut att 160-
180 m3 fördröjningsvolym behöver tillskapas inom planområdet. Då genomförandet av detaljplanen 
kommer göras i etapper samt att det redan finns befintliga byggnader och hårdgjorda ytor, är det 
bästa att reglera hur mycket dagvatten som ska fördröjas per reducerad hårdgjord hektar. En för-
dröjningsvolym på 160-180 m3 motsvarar 400 m3 per reducerad hårdgjord hektar. Detta regleras i 
planbestämmelse. 
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På grund av en hög grundvattennivå är underjordiska magasin inte den bästa lösningen, man kan 
dock göra täta rörmagasin. Eftersom parkstråket mellan bostäderna är relativt långsmalt är en möj-
lig lösning att dagvattenfördröjningen utformas med ett centralt öppet dike som kan följa en stig 
genom hela området från Båtsmansgatan i nordöst till Litorinavägen i sydväst. Utformas parken med 
slänter från kvartersmarken ner till diket kan vattnet bräddas till slänterna vid kraftiga regn utan att 
kvartersmarken påverkas. Höjdsättningen är viktig i området så att inte hus placeras i lågpunkter. 
Görs höjdsättningen på rätt sätt är det inga problem att även klara av ett 50-årsregn om detta skulle 
komma. Detaljerad höjdsättning ska ske vid projekteringen området. 

Avfallshantering
Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. 
Gemensamma miljöhus placeras mot omkringliggande gator antingen friliggande eller integrerade i 
flerfamiljshusen. 

I planområdet ingår även en återvinningsstation som avses flyttas österut till trevägskorsningen vid 
Kaptensgatan. Ytan är ungefär lika stor som den befintliga ytan men är något smalare för att anpassa 
till omkringliggande vägar. Området ska utformas så att tömningsfordon kan köra rakt igenom utan 
att behöva backa. För att avskärma bakomliggande bebyggelse från störningar bör området avgrän-
sas av plank eller högre buskage, detta regleras lämpligast i avtal med exploatören innan detaljpla-
nens antagande. Förpacknings- och tidningsindustrin AB (FTIAB) ansvarar för skötsel och drift av 
återvinningsstationen. 
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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.

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 riksintressena då ingen 
rekreation förekommer i området. Några fornlämningar finns inte heller registrerade i området. 

Planen bidrar till att fler bostäder i anslutning till befintliga centrumnoder och kollektivtrafik tillska-
pas vilket utgör goda förutsättningar för fler helårsboende i Torekov. Totalt kan planen bidra till att 
ca 55 nya lägenheter tillskapas i området fördelat på ca 35 st lägenheter i flerbostadshus och ca 20 st 
lägenheter i radhus. Minst hälften av lägenheterna kommer upplåtas med hyresrätt. Mot torget kan 
2 nya verksamhetslokaler tillskapas i bottenvåningen av nytillkommande byggnad. 

Bebyggelsen inom planområdet anpassas till befintlig struktur både vad gäller placeringar och höj-
der. Detaljplanen bedöms därmed inte inverka på landskapsbilden. 

Utgångspunkten för dagvattenhantering i området är att förändringar i bebyggelsemiljön inte får 
leda till ökad belastning på VA-nätet. Den ökade hårdgörningsgraden medför att dagvatten måste 
fördröjas lokalt inom planområdet. Tillräcklig yta för detta finns centralt i planområdet inom grön-
stråket. 

Den nya bebyggelsen generar en viss ökad mängd biltrafik. Från nytillkomna bostäder och centru-
mändamål beräknas tillskottet bli cirka 200 bilar årsmedeldygnstrafik (ÅDT). För att medverka till 
låga hastigheter ska körytorna ha så smala dimensioner som möjligt. Litorinavägen har idag ett brett 
gaturum som kan inbjuda till högre hastigheter än tillåtna 40 km/h. För att skapa en mer stadsmäs-
sig karaktär kommer gatumiljön bearbetas. 

En bullerberäkning har genomförts för Litorinavägen som resulterar i att Naturvårdsverkets rikt-
linjer överskrids för bostäderna närmast Litorinavägen. Beroende på hur bebyggelsen utformas och 
placeras i bygglovsskedet kommer det vara möjligt att klara bullerriktvärdena. Exploatören ansvarar 
för att riktvärdena klaras samt bekostar de eventuella åtgärder som kan behövas. 

Antalet parkeringsplatser kommer öka något i planförslaget jämfört med idag men platserna kom-
mer flyttas för ett bättre markutnyttjande. 

Den befintliga bensinstationen avses flyttas till annan plats i Torekov när det nuvarande arrendeav-
talet löper ut. För att marken ska vara möjlig att ianspråktas för bostadsbebyggelse måste markens 
lämplighet säkerställas enligt kraven för känslig markanvändning (KM). Den planerade bostadsbe-
byggelsen inom bensinstationens nuvarande skyddsavstånd kommer inte vara möjlig att bygga ut 
förrän bensinstationen har flyttats. Detta medför att byggnationen kommer genomföras i två etap-
per, före och efter bensinstationens flytt. Leaderprojektets grundtanke med att öka antalet bostäder 
i direkt anslutning till kollektivtrafik, service och handel kommer därför att uppfyllas fullt ut först i 
etapp 2 när hela projektet är genomfört. 

9. KONSEKVENSER

79



28

Granskningshandling 2018-08-09
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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 normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Samråd genomfördes 
under våren 2016 och granskning sker hösten 2018. Antagande bedöms kunna ske under vintern 
2018/2019.

Ägoförhållanden
Fastigheten Sunnan 10 ägs av Båstad Sunnan Fastighets AB. Brisen 1 ägs av Bjäre Kraft. Torekov 98:1 
ägs av Båstads kommun. 

Ett exploateringsavtal avses upprättas mellan Båstads kommun och Båstad Sunnan Fastighets AB 
innan beslut om antagande av detaljplanen. 

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Detaljplanen för Sunnan 10 m.fl är resultatet av ett samarbete mellan kommunen och fastighetsäga-
ren till Sunnan 10 (fortsättningsvis benämnd exploatören). Ansvarsfördelningen  parterna emellan 
har redan initialt  fördelats och befästs i ett antal politiska beslut. Under förutsättning att involverade 
parter fortsätter detta samarbete kommer utbyggnad av allmän plats genomföras av kommunen och 
bekostas av exploatören. Exploatören har också option på de byggrätter som tillskapats på kom-
munens mark. I det fall exploatören skulle frånträda det ingångna samarbetet kommer kommunen 
iordningställa allmän plats på egen bekostnad och sälja de byggrätter som tillskapats genom mark-
anvisningsförfarande.

Den befintliga bensinmacken drivs av Torekovs byamack AB. Gällande arrendeavtal löper ut  
2024-06-01. Bensinmacken avses då flyttas till en annan plats i Torekov. Verksamhetsutövaren be-
kostar flytten samt ansvarar för att området återställs på sådant sätt som kommunen kan godkänna. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
För att genomföra detaljplanen kommer vissa fastighetsbildningsåtgärder vara nödvändiga. Sådan 
fastighetsbildning avser upphävande av gemensamhetsanläggningen (Torekov GA:1) som bildats för 
torgytan söder om ICA samt fastighetsreglering för att säkra parkeringsplatser till ICA. Kvartersmar-
ken som tillskapas inom Torekov 98:1 behöver också hanteras, antingen genom fastighetsreglering 
eller genom avstyckning. I skissen på nästa sida redogörs för de olika regleringarna. Hur många fast-
igheter som kommer bildas inom respektive del är inte bestämt utan beror bl.a. på upplåtelseformen. 
I etapp 1 kommer 5353 m2 överföras från Torekov 98:1 till nya fastigheter. Från Torekov 98:1 över-
förs även 715 m2 till Sunnan 10 för parkering. I etapp 2 överförs 1487 m2 (922+565) från Torekov 
98:1 till nya fastigheter. Då överförs även 701 m2 till Sunnan 10 för parkering. 

10. GENOMFÖRANDE
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Servitut och ledningsrätt
I området finns servitut och ledningsrätter som förtecknats i fastighetsförteckningen. I fastighets-
förteckningen redovisas oregistrerade officialservitut avseende rätt till väg över Torekov 98:1. Servi-
tuten har mist sin betydelse sedan Torekov 98:1 planlagts med allmänna platser. 

För ledningar inom kvartersmark ska ledningsrätt bildas i det fall ledningsägaren så kräver, detta 
under förutsättning att ledningen förlagts i så kallat u-område. Eventuellt kan detta ske genom kom-
plettering av befintliga servitut och ledningsrätter. 

Gemensamhetsanläggning
Inom detaljplanen finns en befintlig gemensamhetsanläggning (Torekov GA:1) som ansvarar för tor-
gytan söder om ICA. Genom detaljplanen kommer denna yta byta huvudman och gemensamhetsan-
läggningen upplöses. Därefter kommer skötseln av torgytan istället ske av kommunen. 

Inom tillskapad kvartersmark har ytor för parkering och gemensamma funktioner skapats. För att 
säkerställa att dessa förvaltas på ett långsiktigt vis så ska en eller flera gemensamhetsanläggningar 
bildas beroende på hur kvartersmarken styckas upp. Dessa områden är betecknade med ”g” på plan-
kartan. Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar genom sitt andelstal för för-
valtningen av anläggningen.  

Fastighetsregleringar inom planområdet
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Ekonomiska frågor
Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inklusive bullerdämpande åtgärder inom kvarters-
mark bekostas av exploatören.

Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanlägg-
ning och/eller annan nyttjanderätt på annans mark bekostas av ägare till respektive anläggning/
ledning.

Exploatören tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Exploatören bekostar erforderlig utbyggnad av det allmänna VA-nätet inom planområdet. Anlägg-
ningsavgift avseende VA-anslutningar regleras i kommunens VA-taxa. Exploatören bekostar även ut-
byggnaden av erforderliga dagvattenanläggningar inom planområdet. 

Elanslutning uttages i enlighet med gällande taxa (för tillkommande exploateringar).

Detaljerade undersökningar som kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas av 
berörd fastighetsägare. 

Planavtal
Ett planavtal är upprättat med Båstad Sunnan Fastighets AB angående plankostnader, utredningar, 
undersökningar, grundkarta, fastighetsförteckning etc. vilka Båstad Sunnan Fastighets AB ska stå för. 

Exploateringsavtal
För det fall kommunen genomför utbyggnad av området i samarbete med exploatör ska exploate-
ringsavtal upprättas för att på ett tydligt sätt styra genomförandets alla delar. 

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. 

Tekniska frågor
Allmän platsmark
Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för iordningställande av gator, torg och park. 

Vatten och avlopp
Kommunen är huvudman för vatten och avlopp i området och ansvarar för att samtliga vattennyt-
tigheter byggs ut.

Markföroreningar
När bensinstationen flyttas ska marken återställas till samma skick som innan bensinstationen bygg-
des. Det åligger verksamhetsutövaren att utreda om verksamheten har gett upphov till förorenings-
skada enligt 10 kap. 1§ miljöbalken (1998:808). Om verksamheten orsakat sådan skada ska lämpliga 
efterbehandlingsåtgärder utredas och genomföras i samråd med tillsyningsmyndigheten. Verksam-
hetsutövaren ansvarar för detta och står för kostnaderna. 

82



31

Granskningshandling 2018-08-09
                       Detaljplan för Sunnan 10 m.fl.

Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att tillse att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller innehålls. De bulleråt-
gärder som krävs för att skapa en bra ljudmiljö ska genomföras och bekostas av exploatören. 

El, telefoni och bredband
Bjäre Kraft och Skanova har kabelanläggningar inom planområdet som kommer att beröras av pla-
nens genomförande. Flyttningar och andra åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas 
funktion ska bekostas av exploatören. 

Brandvatten
Brandvattenförsörjning skall lösas inom området och bekostas av berörda fastighetsägare.
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Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Efter granskningen 
sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och små ändringar kan göras i plan-
förslaget ifall det behövs. De som har lämnat synpunkter på planförslaget får en underrättelse inför 
antagandet. Därefter antar eller avslår kommunstyrelsen planen.  

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Henrik Eliasson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Lisa Rönnberg, tidigare samhällsbyggnadschef 
• Roger Larsson, nuvarande samhällsbyggnadschef och stadsarkitekt
• Per Selldén, tidigare exploateringsingenjör
• Susanna Almqvist, nuvarande exploateringsingenjör 
• Andreas Jansson, tidigare gatu- och trafikingenjör
• Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör
• Sara Borglin, NSVA

SAMHÄLLSBYGGNAD

Henrik Eliasson   Olof Selldén
Planarkitekt    Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

84



 

Detaljplan för  

Sunnan 10 m.fl.  
i Torekov, Båstads kommun, Skåne län  
 

Samrådsredogörelse  
 

Redogörelse för samrådet 

Planförfarande 

Ärendet handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 6§ 
(PBL 2010:900). Endast skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda och 
som inlämnats senast under granskningstiden kan åberopa rätten att överklaga 
beslut att anta en detaljplan, enligt PBL 13 kap 11§.  

Samråd 

Samråd har enligt beslut av Kommunstyrelsen 2012-10-10 § 283 genomförts under 
tiden 2016-03-24 till 2016-05-06. Sakägare, boende, myndigheter med flera har 
beretts tillfälle att yttra sig. Planförslaget har under samrådstiden funnits tillgängligt 
på kommunhuset i Båstad, biblioteket i Torekov samt på kommunens hemsida.  

Totalt har 145 yttranden inkommit. Yttrandena berörde i huvudsak: 

• Bakgrund/detaljplaneprocessen 
• Samrådsmöte/öppet hus 
• ÖP/FÖP 
• Miljökonsekvensbeskrivning 
• Kulturmiljö 
• Våningsantal 
• Karaktär/utformning 
• Illustrationer 
• Lokalklimat/solstudie 
• Placering 
• Användning/syfte 
• Markanvändning/upplåtelseform 
• Byamacken 
• ICA 
• Tillkommande verksamheter 
• Park 
• Avfallshantering/återvinningsstation 
• Trafik/buller 
• Parkeringar 
• Dagvatten/VA 
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I denna samrådsredogörelse bemöts först alla yttranden från myndigheter m.fl. och 
därefter resterande synpunkter och förslag ämnesvis. Synpunkter som inte 
tillgodoses motiveras under respektive kommentar. Övriga frågor och synpunkter 
som inte har med detaljplanen att göra redovisas inte i samrådsredogörelsen men 
vidarebefordras till berörd förvaltning/ansvarsområde. Samtliga inkomna 
yttranden finns tillgängliga hos Båstads kommun.  

2016-04-19 hölls öppet hus i Gamla skolan på Storgatan 48 i Torekov. 
Minnesanteckningarna från mötet redovisas i bilaga 1.  

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen 

Syftet 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fler helårsboenden i 
Torekov genom att utveckla Torekovs centrum med torgbildningar och handelsstråk 
samt byggnation av enbostadshus och flerbostadshus som vänder sig till alla 
åldersgrupper. Torekovs centrum är idag uppdelat mellan torget och den gamla 
fabriken. Vid torget finns en ICA-butik, en verksamhetslokal samt en bensinmack. I 
den gamla fabriken finns post, systembolag och andra verksamheter etablerade. I 
planen knyts dessa båda centrumnoder samman och möjliggör att Torekovs 
centrum kan fortsätta utvecklas. Planområdet ligger i Torekov och är cirka 20000 
m2 stort. 

Hälsa och säkerhet 
Trafikbuller 
I planbeskrivningen redovisas bullersituation för planområdet endast baserat på 
trafikmätningar för närliggande gator. Det redovisas vidare att en osäkerhet finns i 
resultatet dels pga. att beräknat årsdygnstrafik är en uppskattning i förhållande till 
närliggande gator och dels pga. att träd och framförliggande byggnader kan ha en 
avskärmande effekt vilket inte har beaktats i bullerberäkningen. Länsstyrelen anser 
att en mer detaljerad bullerberäkning bör göras och bedömer att det inte är möjligt 
att pröva områdets lämplighet för föreslagen bebyggelse utan en redovisning av 
bullersituationen. Om riktvärdena överskrids ska hanteringen av detta beskrivas 
samt eventuella nödvändiga bulleråtgärder säkerställas på plankartan med lämpliga 
bestämmelser. 

Markföroreningar 
I planhandlingarna redovisas att inom planområdet finns en bensinstation. När 
arrendeavtalet löper ut avses bensinstationen flyttas till en annan plats i Torekov. 
Verksamhetsutövaren, Torekovs byamack AB, ska bekosta flytten samt ansvarar för 
att det nuvarande området återställs på sådant sätt som kommunen kan godkänna. 
Marken ska saneras till känslig markanvändning (KM) efter att bensinmacken har 
flyttats. Av den anledningen har man redovisat på plankartan en planbestämmelse 
för delar av planområdet att bygglov inte får ges förrän bensinstationen har rivits 
och markens lämplighet för bostadsbebyggelse säkerställts (känslig 
markanvändning). Länsstyrelsen anser att en markundersökning bör göras för att 
kartlägga föroreningssituationen för planområdet. Det är Länsstyrelsens hållning att 
markens lämplighet ska vara utredd i planskedet och om så krävs ska villkor för att 
säkerställa markens lämplighet finnas enligt 4 kap 14 § PBL. Villkoret måste föregås 
av en utredning som visar på att olika efterbehandlingsåtgärder är tillräckliga för att 
göra marken lämplig (se t.ex. vad Boverket skriver på kunskapsbanken). 
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Kommentar:  

Buller 

För att göra en korrekt uppskattning av årsmedeldygnstrafiken behöver flera 
mätningar göras under året. Utifrån uppgifterna om trafikmängderna på 
huvudgatorna för hur mycket trafiken ökar på sommaren jämfört med övriga tider på 
året är det möjligt att göra en uppskattning av hur mycket trafiken ökar och minskar 
för Litorinavägen. Litorinavägen är dock ingen huvudgata varpå uppskattningen om 
1000 fordon ÅDT troligen är större än de faktiska fordonsmängderna. Kommunen har 
trots detta utgått från den siffran för att vara på den säkra sidan. Eftersom det bara är 
maximalnivån som överskrids utan bullerskyddsåtgärder är det fullt möjligt att 
anordna en uteplats där riktvärdena hålls. Kommunen anser inte att det är lämpligt 
att föreskriva en viss teknisk åtgärd som ska vidtas i detaljplanen utan beroende på 
hur bostäderna och uteplatserna placeras kommer det vara möjligt att tillse att 
riktvärdena för buller klaras. Placering av byggnader, uteplatser och eventuella 
bullerskyddsåtgärder ska redovisas i bygglovet så att riktvärdena klaras.  

Markföroreningar 

Markens lämplighet har kontrollerats innan nuvarande bensinstation byggdes på 
platsen 2006. Det åligger verksamhetsutövaren att utreda om verksamheten har gett 
upphov till föroreningsskada enligt 10 kap. 1§ miljöbalken (1998:808). Om 
verksamheten orsakat sådan skada ska lämpliga efterbehandlingsåtgärder utredas 
och genomföras i samråd med tillsyningsmyndigheten. Detta säkerställer att marken 
kommer vara lämplig för bostadsbebyggelse när arrendet avslutas och 
bensinstationen rivs. Planbestämmelsen ”a” finns med i detaljplanen för att förtydliga 
att marken måste uppfylla kriterierna för känslig markanvändning.  

 

Bjäre Kraft ek. för. är ägare till fastigheten Brisen 1 som finns inom 
detaljplanområdet. Inom Brisen 1 har Bjäre Kraft en nätstation och en aktiv 
fibernod. I marken kring nätstationen och den aktiva fibernoden finns ett stort antal 
ledningar och anläggningsdelar (brunnar, övergångsskarvar, mm) nedgrävda. Det 
kan bli aktuellt med en eventuell utbyggnad av nätstation och den aktiva fibernoden 
vid nybyggnation i både norr och söder om Brisen 1. Bjäre Kraft bedömer att 
utrymme på befintlig ägd mark bör räcka vid en sådan utbyggnad, markutrymmet 
får inte minskas. 

Inom detaljplanområdet längs vägar och gator, finns el och fiberledningar 
nedgrävda. Utsättning av befintliga ledningar skall begäras i god tid innan arbetena 
påbörjas och ledningarna måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet. 

Eventuella förändringar av ovan nämnda ledningar utförs av Bjäre Kraft efter 
beställning, beställaren bekostar en sådan åtgärd. 

Vi vill även göra er uppmärksam på att Bjäre Kraft har möjlighet att leverera 
bredbandsaccess till området i form av optisk fiberkabel. 

För övrigt finns inget att erinra mot planförslaget. 

Kommentar: Planförslaget har justerats efter samrådet så att Brisen 1 inte ska 
påverkas. E-området justeras efter befintliga fastighetsgränser.  
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Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget. Någon fullständig genomgång 
av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på 
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att särskilt belysa följande 
frågeställningar. 

Plankarta och bestämmelser 
Inom planområdet finns en ledningsrätt för teleledningar, 1168-511.1. I den 
sydvästra delen av Sunnan 10 kan den utökade byggrätten eventuellt inkräkta på 
ledningsrättsområdet. För att medge fastighetsbildning behöver ledningsrätten i 
sådana fall omprövas i en lantmäteriförrättning. 

Planbeskrivningen 
Under rubriken "10. Genomförande" med underrubriken "Ansvarsfördelning och 
huvudmannaskap" anges att allmän plats ska överlåtas till kommunen utan avgift. 
Det går emellertid inte att reglera i detaljplanen utan bör hänföras ett 
exploateringsavtal. 

Sammanfattning 
Lantmäterimyndigheten ser ett stort värde i att genomförandefrågorna redovisats 
på ett tydligt sätt i planhandlingarna så att berörda fastighetsägare förstår vilka 
åtgärder (lantmäterihandlingar m.m.) som kommer att bli nödvändiga och vem som 
kommer stå för olika slag av kostnader (framtida underhåll av gemensamma 
anläggningar, marklösen, förrättningskostnader m.m.). Arbetsprocessen blir inte 
rationell om berörda fastighetsägare inte kunnat läsa ut dessa uppgifter under 
planprocessen. Följden blir då istället att dessa frågor måste behandlas på nytt i 
efterföljande lantmäteriförrättningar vilket också leder till längre 
genomförandetider. 

Kommentar: Detaljplanen har reviderats och reglerar enbart byggrätten efter 
befintliga byggnadsfasader inom Sunnan 10. Ledningsrätten behöver således inte 
omprövas.  

Texten om överlåtelse av allmän platsmark förtydligas med att detta regleras i 
exploateringsavtal.  

 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) yttrar sig i ärendet genom 
nedanstående reflektioner och rekommendationer:  

• Avfallsutrymmen för flerfamiljshus/verksamheter/förskolor bör placeras i nära 
anslutning till körbar allmän väg. Avfallsutrymmen bör inte placeras så att 
renhållningsfordon måste passera den allmänna torgytan som är planerad. 

• Det bör finnas lämpliga stannplatser för renhållningsfordon längs med 
Litorinavägen i anslutning till infarterna till fastigheterna. 

• Gångväg mellan kärl och avfallsutrymme ska vara hårdgjord, lös singel/ grus, 
trappor och kullersten får ej förekomma 

• Utrymmet för avfallskärlen hos enbostadshusen bör vara tillräckligt stort för att 
passa större hushåll. 

Övrigt: 

• Gällande återvinningsstationen (som ansvaras av FTI AB) - backning med tunga 
fordon där människor rör sig bör alltid undvikas. Planera förslagvis istället för 
genomfart för tömningsfordonen eller en vändplats. 
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Kommentar:  

Samtliga avfallsutrymmen planeras i direkt anslutning till körbar allmän väg. 
Detaljplanen har reviderats efter samrådet så att torgytan avgränsas av lokalgata 
med möjlighet för renhållningsfordon att ta sig fram.  

Detaljplanen reglerar inte ”stannplatser för renhållningsfordon” men informationen 
vidarebefordras till projekteringen.  

Även material på gångvägar samt storleken på avfallskärlen hör till sådant som inte 
regleras i detaljplanen men som vidarebefordras till projekteringen.  

Detaljplanen reglerar läget för återvinningsstationen men inte den exakta 
utformningen, möjlighet finns att utforma ytan så att tömningsfordon kan köra rakt 
igenom.  

 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) framför följande:  

Under Teknisk försörjning (sidan 27 i Planbeskrivningen) 
Vatten: Ja, det finns kapacitet i området. 

Spillvatten: En utredning måste göras för att vara säkra på att det finns tillräckligt 
mycket kapacitet i ledningssystemet och om man ska behöva flytta/lägga om 
ledningar som skulle kunna hamna i konflikt med de nya byggnaderna. 

Dagvatten: Det gäller som redan står på sidan 27. 

I övrigt har NSVA inget att erinra.  

Kommentar: Efter samrådet har kommunen diskuterat frågan om spillvattennätet 
vidare med NSVA och kapacitet ska finnas då det är en så pass liten exploatering att 
skillnaden i flödet inte ska medföra några problem för ledningsnätet. NSVA har även 
förmedlat att den minskade exploateringen medför att fördröjningsvolymen kan 
minskas från 220 m3 till ca 160-180 m3. Eftersom planområdet genomförs i etapper 
med både befintlig bebyggelse och hårdgjorda ytor är det mer rättvist att reglera hur 
mycket dagvatten som ska fördröjas per reducerad hårdgjord hektar. 
Fördröjningsvolymen 160-180 m3 motsvarar 400 m3/reducerad hårdgjord hektar. 
Planbestämmelsen revideras utifrån detta.  

 

Region Skåne vill lyfta planens goda intention att förtäta i kollektivtrafiknära läge, 
då detta främjar det kollektiva resandet och skapar hållbara fysiska strukturer. 
Avsikten att bygga bostäder på redan ianspråktagen mark stämmer väl överens med 
strategier för Det flerkärniga Skåne. Region Skåne vill också framhålla det positiva i 
att Båstad kommun planerar för en blandning av olika bostäder för att främja en 
blandad befolkningsstruktur i Torekov. Bostadsutbudet är en viktig 
utvecklingsfaktor för Skåne och ur det regionala perspektivet bidrar intentionerna i 
planen till en balanserad bostadsmarknad. 

Planförslaget syftar till att binda samman centrumnoder och skapa ett centralt 
handelsstråk med torgbildningar. Att skapa ett levande och attraktivt centrum är av 
stor vikt ur ett regionalt perspektiv och det stämmer väl överens med Strategier för 
Det flerkärniga Skåne, som tar höjd för arbetet med socialt hållbara och attraktiva 
miljöer. Planen möjliggör även för en blandning av olika funktioner i form av handel, 
kontor och bostäder. Region Skåne ser det som positivt att planförslaget syftar till 
att skapa liv och rörelse i det offentliga rummet över stora delar av dygnet. Det gör 
området tryggare och mer levande. 

89



Inom planområdet avser Båstad kommun att rusta upp befintliga gång- och 
cykelvägar men också komplettera med alternativa vägar. Region Skåne vill lyfta 
planens goda intention att skapa goda förutsättningar för att gång- och cykeltrafik 
och att koppla ihop dessa med kollektivtrafikhållplats. 

Region Skåne vill uppmana Båstad kommun att ta kontakt med Skånetrafiken och 
föra en dialog kring busslinjesträckningen och vilka infrastrukturåtgärder som 
kommunen planerar längs sträckningen. Innan denna dialog har förts kan Region 
Skåne inte bedöma om den föreslagna linjesträckningen är jämförbar med befintlig 
trafiklösning, och inte heller komma med förslag på alternativa lösningar. 

Förslaget på ny busslinjesträckning innebär att linjerna 505 och 523 går i slinga runt 
några kvarter i centrala Torekov. Region Skåne anser att den föreslagna lösningen 
medför att resenärerna drabbas av otydlighet när bussarna tar olika vägar in och ut 
från Torekovs busstation. Region Skåne bedömer också att förslaget har negativ 
inverkan på restiden. Busslinje 505 har 5 minuters reglertid vid vändning i Torekov. 
Det är inte självklart att denna reglertid kan reduceras eftersom det finns behov av 
bufferttid i Torekov och passning mot tåg i Förslöv. Linje 505 har idag timmestrafik 
alla dagar i veckan och är den linje som ska koppla Torekov till Pågatågen. Restiden 
är därför särskilt viktig för att locka resenärer. 

I handläggningen av detta ärende har enheten för strategisk fysisk planering och 
Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala utvecklingsnämndens 
beslut 2015-01-29, § 14. 

Kommentar: Efter samrådet har kommunen pratat med Skånetrafiken och föreslagit 
en annan linjesträckning där bussarna kör samma väg in och ut från samhället. 
Förslaget innebär att både buss 505 och 523 kör Litorinavägen istället för Storgatan 
med en ny hållplats utanför ICA. Torekov busstation flyttas till hamnen som även blir 
vändplats för båda busslinjerna. Detta innebär en förändring på 150-200 meter i 
förhållande till tidigare busshållplatslägen men samtidigt att bussarna stannar vid de 
viktigaste målpunkterna i Torekov. Skånetrafiken håller med om att detta är en bra 
lösning som kan genomföras till sommaren 2019.  

 

Skanova har kabelanläggningar inom planområdet vilka kommer beröras av 
planens genomförande. Skanova har med anledning av detta följande synpunkt som 
de vill få införd i genomförandebeskrivningen: 

”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.”  

Kommentar: Genomförandebeskrivningen anger redan detta generellt. Kommunen 
behåller denna formulering men redovisar tydligare vilka aktörer som har 
kabalanläggningar inom planområdet.  

Remissinstanser utan erinran 
Hyresgästföreningen Nordvästskåne ser fram emot att det byggs fler bostäder 
och med förhoppningar att det blir för hyresboende. 

 

Trafikverket som gör bedömningen att den beräknade trafikökningen på 200 
fordon ÅDT inte medför någon större negativ påverkan varken för trafiksäkerheten 
eller för framkomligheten på den statliga infrastrukturen. Trafikverket har därmed 
inga synpunkter på detaljplanen. 
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Inkomna synpunkter redovisade ämnesvis 
Planförslaget har väckt stort engagemang vilket bland annat märks på det stora 
antalet yttranden som har inkommit. Generellt tycker de flesta att det är bra att 
Torekov utvecklas men anser inte att samrådsförslaget utgör ett lämpligt sätt att 
bebygga området. Många har synpunkter framförallt gällande våningsantalen och 
önskar en bättre anpassning till omkringliggande bebyggelse. Även frågan om en 
eventuell flytt av byamacken samt parkeringar i området framförs av många. De 
flesta tycker det är bra att möjliggöra för fler åretruntboende men är osäkra på om 
detaljplanen kommer få önskad effekt då kommunen har få styrmedel gällande 
exempelvis upplåtelseformen.  

På grund av det stora antalet yttranden som har inkommit sammanfattas och 
sorteras inkomna frågor och synpunkter ämnesvis nedan tillsammans med 
kommunens kommentarer på dessa. Samtliga yttranden finns tillgängliga hos 
Båstads kommun.  

 

Bakgrund/detaljplaneprocessen 

En del fastighetsägare framför att de inte har haft tillräcklig kunskap om initiativet 
med Leaderprojektet och det därmed uppfattas felaktigt att det var Torekovsborna 
själva som skulle stå bakom förslaget. De känner sig därmed varken delaktiga i 
ursprunget till detaljplanen eller framtagandet av detaljplaneförslaget. Från 
Byarådet framförs att Leaderprojektet, som avslutades 2012, syftade till att öka 
antalet året-runt-boende och barnfamiljer i byn för en uthållig samhällsservice och 
långsiktig utveckling. Detta äger giltighet än idag men Byarådet anser inte att det 
redovisade detaljplaneförslaget kommer uppnå syftet. Efter Leaderprojektets avslut 
anser Byarådet att det är kommunen som har drivit och genomfört 
detaljplanearbetet och att Byarådet bara har fått övergripande information om 
arbetet med planen.  

Personer som känner till Leaderprojektet och dess historik framför att det talades 
om att binda ihop affären med fabriken men även om att skapa en rumslighet där 
den gamla bykärnan skulle glida över i den nyare delen av Torekov. Planförslaget 
anses inte alls binda ihop dessa delar utan snarare spränga sönder dem med en 
bebyggelse som avviker från Torekovs småskalighet.  

Ett antal fastighetsägare framför att planförslaget borde föregåtts av ett 
programskede med anledning av planens höga exploatering. Fastighetsägarna anser 
vidare att sakägarkretsen borde varit i princip hela Torekov och ifrågasätter därför 
planprocesen.  

Någon anser att planförfarandet är odemokratiskt pga. de många fritidsboende som 
inte skulle ha getts möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen eftersom 
samrådsskedet har pågått under våren och inte under sommaren.  

Kommentar: Efter samrådet har planförslaget arbetats om med en lägre skala där 
50% av lägenheterna kommer upplåtas med hyresrätt. Detta för bättre 
överensstämmelse med den ursprungliga tanken i Leaderprojektet dvs. att öka antalet 
året-runt-boende i Torekov. 

Sakägarkretsen utgörs av de fastigheter som är belägna i direkt anslutning till 
planområdet. Vem som helst har dock möjlighet att yttra sig och alla synpunkter 
bemöts i samrådsredogörelsen.  
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Detaljplaneprocessen sker i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). 
Kommunens arbete med detaljplaner sker under hela året och där aktuellt planförslag 
blev klart till våren 2016. Förslaget har trots detta fått stor spridning vilket inte minst 
syns på alla de yttranden som har inkommit från bl.a. fritidsboende.  

 

Samrådsmöte/öppet hus 

Angående mötet den 19 april 2016 framförs att det var dåligt planerat och att många 
inte fick plats i lokalen. En fastighetsägare tycker att kommunen istället för ”öppet 
hus” borde ha kallat till ett formellt samrådsmöte med anledning av den inverkan 
som planförslaget skulle kunna ha på samhället.  

Kommentar: Kommunens syn på projektet var att det redan var förankrat i byn och 
att det således inte skulle finnas något behov av ett formellt samrådsmöte. Formen för 
samrådet är dessutom inte styrt i PBL och kommunen har haft bättre erfarenheter av 
den typen av möten som sker mer i dialogform. Syftet med mötet den 19 april 2016 var 
att kommunens tjänstemän och politiker skulle finnas ute på plats för att svara på 
frågor direkt och att det skulle ske i form av drop-in. Tyvärr hade denna information 
inte nått alla vilket medförde att alla inte fick plats direkt från början. Under slutet av 
kvällen fanns det dock plats för alla och få sina frågor besvarade. Denna service är 
dock något som kommunen tillhandahåller under hela planprocessen med den 
skillnaden att det under övrig tid sker via telefon, mail eller besök i kommunhuset.  

 

ÖP/FÖP 

Många fastighetsägare anser inte att översiktsplanens riktlinjer följs då 
översiktsplanen anger att den mesta utbyggnaden ska ske i anslutning till 
kollektivtrafik med utgångspunkt i nya järnvägsstationer i Båstad/Hemmeslöv, 
Förslöv samt Grevie. Översiktsplanens riktlinjer anger vidare ”Bygg småskaligt. 
Traktens historia skall prägla områden och enskilda byggnader. Samhällena ska ha 
en gräns mot omgivande natur- och kulturlandskap.” Avslutningsvis hänvisas till 
riktlinjerna för historiskt intressanta delar av kommunen:  

• ”Bevara historiskt intressanta miljöer. 

• Hög arkitektonisk kvalitet på ny bebyggelse. Respekt för platsen och 
sambandet. Tillkommande bebyggelse skall tillföra värden till omgivande 
byggnadstradition eller kulturlandskap. 

• Bygg med måttlig skala och volymer.”  

Många fastighetsägare anser även att riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen 
inte följs. På sidan 4 anges att "landskapet kring Torekov, havet, stranden, 
odlingslandskapet och enebackarna utgör tillsammans med den gamla bykärnan 
grunden för Torekovs attraktivitet. Det finns all anledning att värna om 
landskapsbilden." Fastighetsägarna tycker att planförslaget strider mot dessa 
intentioner och innebär en mycket stor negativ inverkan på landskapsbilden. 

På sidan 10 anges som mål och utgångspunkter bl a "att möjliggöra en utveckling av 
Torekov och skapa nödvändigt underlag för tillgång till god lokal service genom att 
tillföra ny bebyggelse." I det fallet stämmer planförslaget med uppsatt mål. Bland 
målen anges vidare "att tillkommande bebyggelse närmast gamla Torekov ges en 
skala som anknyter till traditionen." Detta mål anses inte uppfyllas i planförslaget. 

92



På sidan 12 ges exempel i ord och illustration på hur grönytor och gaturum öster om 
Litorinavägen ska utformas med inspiration från gamla Torekov genom att 
gaturummen ska upplevas intima och byggas upp av gedigna material. 
Fastighetsägarna anser inte att man har tagit hänsyn till detta i det aktuella 
planförslaget. 

Kommentar: I den fördjupade översiktsplanen för Torekov argumenteras även kring 
dilemmat med få helårsboende och de effekter det får på servicen i samhället. 
Kommunens ursprungliga tanke var därför att planlägga för en bebyggelseform det 
råder brist på och med en hög exploateringsgrad då planområdet är beläget i ett läge 
med både kollektivtrafik, handel och service vilket utgör god hushållning med mark. 
Efter samrådet har planförslaget arbetats om och innefattar nu bebyggelse i en lägre 
skala.  

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Några fastighetsägare ifrågasätter bedömningen att miljökonsekvensbeskrivning 
inte behövs. De anser att motiven att planförslaget stämmer överens med 
översiktsplanens intentioner samt att planförslaget inte påverkar några skyddade 
kultur- och naturvärden internationellt, nationellt eller känsliga mark- och 
vattenområden är felaktiga. Detta då de anser att planförslaget strider mot 
översiktsplanens intentioner och att de höga byggnaderna kommer att synas vida 
omkring och både påverka kultur- och naturvärden.  

Någon fastighetsägare ifrågasätter att planförslaget inte antas innebära någon 
betydande miljöpåverkan med anledning av att planförslaget förändrar Torekovs 
karaktär och undrar om inte det är en fråga om kulturarv och miljö.  

Kommentar: I PBL 4 kap. 34§ anges för vilka typer av detaljplaner som 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ska upprättas. Att kultur- och naturvärden kan 
påverkas generellt utgör inte grund för att upprätta en MKB.  

 

Kulturmiljö 

Några fastighetsägare hänvisar till Länsstyrelsens kulturmiljöprogam där följande 
motiv anges för bevarande: "Torekov bevarar karaktären av 1800-talets fiske- och 
sjöfartsamhälle. Den såväl i skala som i utformning väl bibehållna bebyggelsen är 
liksom gatunätet av hög kulturhistoriskt värde. Torekov har idag karaktären av 
turist- och badort. Badhuset är av betydelse för samhället.” Fastighetsägarna anser 
inte att planförslaget bygger vidare på denna karaktär. I planbeskrivningen sidan 22 
anges att bebyggelsen inte ska ha någon påverkan på Per Albin-linjen då den 
föreslagna bebyggelsen avses ansluta till befintlig bebyggelsestruktur. Detta måste 
vara direkt felaktigt, bebyggelsestrukturen i Torekov är en helt annan än den som 
redovisas i planförslaget. 

Kommentar: Kommunen håller med om vad som hänvisas till ovan gällande den äldre 
historiska delen av Torekov. Det nu aktuella planförslaget ligger dock utanför denna 
del och ansluter till omkringliggande bebyggelsestruktur uppförd under slutet av 
1900-talet/början av 2000-talet. Länsstyrelsen har inte haft några synpunkter på 
detta.   
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Våningsantal 

Många synpunkter har inkommit gällande byggnadernas höjd och den påverkan det 
skulle ha på Torekov som helhet. Fem våningar anses vara för högt och bland 
inkomna yttranden framförs en önskan om bättre anpassning till omkringliggande 
bebyggelse. Argument om tradition, bykänsla, attraktivitet, trivsel etc. framförs i 
sammanhanget. Vilket våningsantal som känns acceptabelt skiljer sig dock åt mellan 
de inkomna yttrandena. Förslagen är antingen max 2, 3 eller 4 våningar. Många har 
även en bild av att 5-våningshus kommer konkurrera höjdmässigt med kyrkan. 
Kyrkan är ett viktigt landmärke och siluetten med kyrkan som reser sig över den i 
övrigt betydligt lägre bebyggelsen måste beaktas och tas hänsyn till. 

Det framförs även en oro för att den föreslagna bebyggelsen kommer förändra 
bilden av Torekov från avstånd, både från land och från hav. Några fastighetsägare 
framför att planförslaget saknar en analys eller perspektivbilder för att illustrera 
detta och vill att förslaget kompletteras med vyer t ex från entrén till Torekov från 
Ängalagsvägen, vyn från bykärnan, hamnen och havet samt utifrån landskapet i 
söder. I det perspektivet framförs även kritik kring formuleringen att den översta 
våningen ska vara indragen och således inte kommer uppfattas från marken. Detta 
stämmer precis nedanför huset men på längre avstånd uppfattas dock huset som 
fem våningar högt, oavsett indragning eller inte. En del har även framfört en 
otydlighet kring planens benämningar ”3+1” respektive ”4+1” våningar och menar 
att det för tydlighetens skull borde benämnas 4 eller 5 våningar.  

En fastighetsägare framför att våningsantal inte är ett helt entydigt begrepp och att 
det därför vore önskvärt om åtminstone 2-våningshusen kunde kompletteras 
byggnadshöjd alternativt en minsta takvinkel så att det går att utläsa på ett ungefär 
hur höga husen kan komma att bli från marknivå till takfot.  

Det har även framförts att planbeskrivningens formulering att den befintliga 
bebyggelsen med villor och flerbostadshus i 2-3 våningar i realiteten endast är 1-2 
våningar.  

Kommentar: Syftet med detaljplanen är att öka förutsättningarna för fler 
helårsboende i Torekov och på så sätt förbättra underlaget för servicen. Planområdet 
ligger i det område som har bäst förutsättningar för kollektivtrafik, handel och service 
vilket gör det motiverat med en högre exploateringsgrad. Området ligger dessutom 
avskilt från den historiska delen av Torekov och bedöms därmed inte påverka 
Torekovs traditionella stadsbild. Detta var anledningen till att kommunen 
ursprungligen föreslog högre bebyggelse i detta läge. Med anledning av de synpunkter 
som har kommit in väljer dock kommunen att omforma förslaget till att enbart tillåta 
bebyggelse som är 2-3 våningar höga.  

Länsstyrelsen har till uppgift att bevaka statens intressen, bl.a. landskapsbilden i det 
här fallet. Då länsstyrelsen inte har haft några synpunkter gällande detta anser 
kommunen att planförslaget har utformats på ett lämpligt sätt med hänsyn till stads- 
och landskapsbild.  

Med anledning av missuppfattningarna att föreslagen byggnation höjdmässigt skulle 
konkurrera med kyrkan togs en sektion fram till mötet den 19 april 2016. Kyrktornets 
nockhöjd är +42,17 meter över havet och långhuset är +26,39 meter över havet. 
Högsta byggnaden i planförslaget var maximalt 17 meter i nockhöjd eller +27,70 
meter över havet.  Planförslagets höjder var därmed mer jämförbara med långhusets 
höjd. Till granskningen ändras den tillåtna höjden till maximalt 11,5 meter i nockhöjd 
vilket motsvarar + 22,20 meter över havet. Granskningsförslaget får därmed ännu 
mindre påverkan.  
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Sektionerna visar hur byggnaderna i samrådsförslaget (övre bilden) skiljer sig från 
byggnaderna i granskningsförslaget (nedre bilden) i förhållande till höjden på 
Torekovs kyrka.  

 

Karaktär/utformning 

Flera fastighetsägare framför att både planbeskrivningen och illustrationskartan 
visar en karaktär på den föreslagna bebyggelsen som kraftigt avviker från 
byggnadstraditionen i Torekov. Byggnadshöjder, byggnadsutformning och den 
spridda placeringen av byggnadskropparna går stick i stäv med den befintliga 
strukturen. Att låta Vattugatan i Hässleholm stå som inspiration är avskräckande.  

En person har skickat in ett montage och yttrar följande: ”Bifogar en bild som 
överdriver, men dock, visar vad som kan bli resultatet, sommarorten Torekov 
tappar sin karaktär och därmed sin attraktionsförmåga. Arbetstillfällen, förutom de 
få som finns blir sannolikt inte fler.” 
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Några fastighetsägare hänvisar till det kvalitetsprogram som har tagits fram och 
tycker det känns både trevligt och ambitiöst. Efterlevs programmet kan området bli 
ett mycket attraktivt tillskott till Torekov och centrumkärnan. Fastighetsägarna 
anser att det kan vara viktigt att följa upp huvudprinciperna från 
kvalitetsprogrammet i planbestämmelser för att verkligen säkerställa att området 
och husen utformas efter detta. Plankartan bör exempelvis kunna reglera 
takfotsdjup, entréernas placering/utformning, visuell indelning av fasaderna genom 
olika materialval etc. Fastighetsägarna framför vidare att många moderna hus idag 
ger ett arkitektoniskt ogenomarbetat intryck med synliga elementskarvar mellan 
stora modulelement i fasaderna. Det bör därför införas en bestämmelse angående 
detta: ”Fasader ska utföras utan synliga elementskarvar”. Hänvisning till eller 
information om att det finns ett tillhörande kvalitetsprogram bör införas på 
plankartan så att detta inte missas vid framtida bygglovhantering.  

En fastighetsägare påpekar att då detaljplanen endast reglerar byggnadsarea och 
inte bruttoarea kommer möjlighet finnas att göra stora, utskjutande inglasade 
balkonger utöver den yta som regleras i detaljplanen. Fastighetsägaren anser att 
planen bör reglera detta samt även förtydliga att takterrassen i anslutning till den 
indragna våningen inte får glasas in, utöver byggnadsarean på 65%.  

I ett yttrande framförs att det länge har pågått en utspridning av bebyggelsen i stora 
villamattor på ett ganska schablonmässigt sätt. Därför är kommunens uttalade vilja 
till förtätning av godo och bidrar till att skapa fördelaktiga infrastrukturella 
lösningar. Än viktigare bidrar planen genom sin utformning till förutsättningar för 
kommersiell och social åretruntservice som de permanent boende (ca 1100 pers.) 
kan tillgodogöra sig. I förhållande till de förändringar som har skett sedan 1960-
1970-talet med en utarmad bykärna med mindre andel fastboende och butiker som 
tvingas lägga ner utgör detaljplanen en blygsam insats för att skapa ett bättre 
åretruntboende. I yttrandet framförs även att planen följer de intentioner som går 
att utläsa i gällande översiktsplan och att detaljplanen arkitektoniskt har många 
förtjänster med gångstråket som binder ihop de båda centrumnoderna och 
bebyggelsen i 3+1 våningar som inte skiljer sig nämnvärt från nockhöjderna på 
angränsande bebyggelse. Byggnaderna med 4+1 våningar anses dock påverka 
skalan på ett ofördelaktigt sätt.  

En fastighetsägare tycker inte att förtätning ska prioriteras före utbredning då det 
finns gott om obebyggd mark. Fastighetsägaren menar att förtätning är detsamma 
som försämring och att vi inte ska göra det sämre för kommande generationer än 
vad vi har det idag. Från fastighetsägaren framkommer även att det bör satsas mer 
på fordonstrafiken med fler vägar för bättre och säkrare kommunikation. Av 
jämlikhetsskäl bör även varje lägenhet ha två garage.  

I några av yttrandena framförs förslag på alternativa utformningar både med 
bostäder i olika strukturer och volymer, samt andra användningar för området. 
Exempelvis föreslås sammanhållna byggnadskroppar i 2-3 våningar längs kvarterets 
yttersidor med ett gångstråk som binder ihop affären och fabriken. På så sätt skulle 
ungefär samma lägenhetsyta kunna åstadkommas som i det presenterade 
planförslaget.  

Byarådet hänvisar till de idag gällande detaljplanerna som anger centrumbebyggelse 
i en våning med taklutningar på max 22 grader. Byarådet är medvetet om att dessa 
detaljplaner inte har någon genomförandetid kvar men menar att nuvarande förslag 
under alla omständigheter måste ses som en anmärkningsvärt stor avvikelse från 
den så sent som 2001 tänkta bebyggelsen.  
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Kommentar: Förslaget har arbetats om och innefattar nu bebyggelse i en lägre skala.  

Kvalitetsprogramet visar en övergripande ambition för området med bl.a. 
markbeläggningar och exempelbilder. Att översätta detta i planbestämmelser blir för 
detaljerat då en detaljplan inte får reglera mer än vad som krävs för att uppnå 
planens syfte. Att exempelvis reglera visuell indelning med materialval etc. begränsar 
arkitektens kreativitet då husen ritas. Vad som inte är vackert för en person kan 
absolut vara det för en annan. Då planområdet är beläget utanför kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse ser kommunen ingen anledning att reglera utformningen på det 
sättet. Kvalitetsprogrammet kommer dock ligga till grund för avtalsinnehåll.  

Kommunen väljer att endast begränsa byggrätten med byggnadsarea. Stora 
utskjutande balkonger räknas in i byggnadsarean om de är belägna lägre än 5 meter 
från marken.  

Anledningen till varför samhällen ska förtätas beror bland annat på generationsmålet 
som är utfärdat av Naturvårdsverket och definierat av Riksdagen. Miljömålet God 
bebyggd miljö definieras: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” Mark är en ändlig resurs 
som behöver tas tillvara och genom att förtäta i det befintliga samhället som redan är 
utbyggt med infrastruktur, kollektivtrafik och service tillvaratas marken på bästa sätt.  

I detaljplanen regleras centrumbebyggelsens volym enbart med en högsta tillåten 
nockhöjd på 7,5 meter, vilket motsvarar ICA-butikens nuvarande höjd. I planförslaget 
har således både bestämmelsen om våningsantal samt taklutning tagits bort men 
kommunen kan inte anse att detta är en anmärkningsvärt stor avvikelse.  

I ett flertal av de inkomna yttrandena har begreppet ”genomförandetid” 
missuppfattats. Alla detaljplaner ska ha en genomförandetid på mellan 5-15 år räknat 
från den dag då detaljplanen vinner laga kraft. Genomförandetiden är den tidsrymd 
inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Som huvudregel får planen inte 
ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja under 
genomförandetiden. Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen att gälla 
och ge byggrätt som tidigare, fram till dess att planen ändras eller upphävs. I 
planförslaget ändras genomförandetiden från 10 till 5 år.  

 

Illustrationer 

Några fastighetsägare är medvetna om att illustrationerna inte är bindande och att 
det kan rymmas fler förslag inom gällande byggrätt men anser att de redovisade 
illustrationerna är missvisande då dessa inte illustrerar de maximala volymerna 
som tillåts enligt planbestämmelserna, både byggnadsarean är mindre och höjderna 
lägre jämfört med vad planen tillåter. Om illustrationerna dessutom ligger till grund 
för solstudierna blir resultatet annorlunda i förhållande till vad detaljplanen tillåter.  

Kommentar: Till granskningen har förslaget reviderats med nya illustrationer som 
visar den maximalt tillåtna volymen enligt planbestämmelserna. 

 

Lokalklimat/solstudie 

En fastighetsägare framför att lokalklimatet försämras väsentligt med så hög 
bebyggelse. Eftermiddagssolen vid middagstid, kl 18, kommer även då solen står 
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som högst att begränsas kraftigt för befintliga bostadshus på östra sidan om 
Kaptensgatan. Skuggan av en meters pelare kl 17 vid sommarsolståndet är 1,92 
meter och kl 18 är den 2,86 meter på denna breddgrad. Det betyder att skuggan av 
hus nummer 3 vid Kaptensgatan, som tillåts vara 16,5 meter högt, sträcker sig drygt 
31 meter i östlig riktning kl 17 och drygt 47 meter kl 18 dvs. långt in bland 
byggnaderna öster om planområdet. De solstudier som redovisas kan ifrågasättas 
eftersom de utgår från den illustrerade bebyggelsen som inte motsvarar den 
byggnadshöjd som tillåts i planförslaget 

Det är väl känt att det brukar blåsa i Torekov med hänsyn till läget nära havet. Den 
traditionella bebyggelsestrukturen i området är därför slutna gårdar som skyddar 
mot vind. Med den föreslagna bebyggelsen försämras vindklimatet genom att de 
höga husen för ner och förstärker vindar. Med utformningen av parkstråket i samma 
riktning som förhärskande vindriktning sommartid finns risk att parken blir ett 
blåshål. Planförslaget frångår således helt och hållet traditionen med slutna gårdar 
som skydd mot vind. 

Kommentar: Planförslaget har reviderats och tillåter nu bebyggelse som är mellan 2-
3 våningar hög. Bebyggelsen kommer därmed inte påverka omkringliggande 
bebyggelse mer än vad befintlig bebyggelse gör. En ny solstudie har tagits fram som 
visar bebyggelsens påverkan vid vårdagjämningen respektive sommarsolståndet.  

Då planområdet är beläget långt ifrån havet och den historiska delen av Torekov 
bedöms föreslagen byggnadsstruktur vara lämplig.  

 

Placering 

En del ifrågasätter varför bebyggelsen ska ske i Torekov och inte i någon av 
kommunens andra orter. Det ges även förslag på andra platser i Torekov där 
bebyggelsen kan uppföras t.ex. vid åkern i anslutning till korsningen 
Tunbyvägen/Litorinavägen eller i utkanten av Torekov.  

Kommentar: Planförslaget har sin utgångspunkt i Leaderprojektet som syftade till att 
öka antalet året-runt-boende i Torekov. Att uppföra bebyggelse i andra orter löser inte 
det problemet. Aktuellt läge är valt utifrån att där redan finns befintlig service, handel 
och kollektivtrafik och därmed är den mest lämpliga platsen för den här typen av 
bebyggelse.  

 

Användning/syfte 

Bland inkomna synpunkter framförs en oro kring att enbart bostäder inte kommer 
uppfylla detaljplanens syfte att få fler helårsboende i Torekov. Det framförs även av 
flera att det inte råder någon brist på bostäder och ger exempel på ett antal projekt i 
och omkring Torekov som till viss del fortfarande står tomma och inte har fått 
avsedd effekt.  

Byarådet samt ett flertal boende menar att förutsättningarna för fler helårsboende 
inte endast ökar med ett större antal bostäder och efterlyser ett helhetsgrepp med 
beaktande av alla de faktorer som påverkar val av boende, bokostnader, skola, 
infrastruktur, arbetstillfällen, samhällsservice, distriktssköterska, butiker, bredband, 
möjligheter att sköta sitt arbete hemifrån mm.  Även landskap och naturkontakt 
framförs som attraktivt vid val av boende.  

Någon undrar om en riskbedömning har gjorts för genomförandet av detaljplanen. 
Vad händer om projektet inte kan genomföras i sin helhet? Var finns 
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försörjningsmöjligheterna? Skulle man kunna få en situation där man bara kommer 
halvvägs? Vad skulle det då bli av miljön runt Lyckan? Vilka kostnadsrisker löper 
kommunen i ett projekt av den föreslagna omfattningen? Vilka framtida 
begränsningar för alternativa lösningar med byggnation i Torekov skulle följa av 
planens fastställande? 

En person framför att det är svårt att driva verksamheter året runt i Torekov pga. 
den ojämna fördelningen av kunder under sommaren och resten av året. Personen 
sympatiserar med ambitionen och målbilden att öka andelen åretruntboende men 
tror att det krävs en mer ingående analys och beredning för att förstå den dynamik 
som driver åretruntboende respektive sommarboende. Viktiga aspekter för att 
vända trenden är exempelvis utbyggd infrastruktur, bredband, transporter och 
utbyggd kommunal service. Möjligtvis kan detta kombineras med arbetsplatser för 
distansarbete med kontor, möteslokal etc.  

I några av skrivelserna framförs en önskan om trygghetsboende eller ”65+”-boende 
med utökad service.  

Angående möjligheterna till flyttkedjor där äldre lämnar sina villor för att flytta till 
lägenheter och att villorna därmed kan bli tillgängliga barnfamiljer, framförs från 
vissa att det inte är troligt i en ort som Torekov pga. den prisbild som finns i orten 
och att detaljplanen därmed inte kommer få önskad effekt. En fastighetsägare frågar 
även hur kommunen säkerställer att bostäderna blir till för människor med vanliga 
inkomster. Någon tycker det borde införas krav på att man måste skriva sig i 
kommunen för att få en lägenhet i området.  

Vissa framför att effekterna på turismen inte är utredd. Då den föreslagna 
byggnationen kommer påverka intrycket av Torekov anses det inte orimligt att det 
får en negativ följdeffekt för turismen. Någon framför även att man inte bör se 
fördelningen mellan fritids- och permanentboende som en problematik. Att det finns 
en stor andel fritidsboende i Torekov bör snarare ses som en tillgång för Båstads 
kommun och de boende i och omkring Torekov. Det finns naturligtvis många 
utmaningar och omständigheter att ta hänsyn till med många fritidsboende på en 
ort. Det framförs att kommunen inte bör gå in och förändra detta utan istället ska 
anpassa sig till hur det ser ut. Slutligen framförs att om Torekovs attraktivitet, 
sommarviste och permanentbostadsområde sjunker är det i första hand de 
permanentboende som drabbas och i förlängningen hela trakten och kommunen.  

Någon tycker inte att planområdet kan benämnas som centrum och tycker inte att 
det finns två ”centrumnoder”. Det som finns är en ICA-butik, två bensinpumpar med 
automatbetalning samt en bit därifrån en verkstad med tillhörande butik som även 
är ombud för Posten och Systembolaget. Personen tycker att det enda i Torekov som 
kan anses vara centrum är området kring hamnen och parken vid Storgatan. En 
fastighetsägare framför även att Torekov inte ska ha något centrum alls utan att 
företag och butiker ska vara utspridda i byn föra att hålla den levande.  

Kommentar: Historiskt sett har ett ökat bostadsbyggande lett till en ökad inflyttning 
men det finns naturligtvis inga garantier för detta. Kommunen kan inte tvinga folk att 
skriva sig på orten men genom att planera för en annan bostadstyp är kommunens 
tanke att möjligheterna åtminstone kan öka med byggnation av flerbostadshus i 
förhållande till de många villaprojekt som i många fall blir för sommarboende. Inför 
granskningen har det även tagits politiskt beslut om att minst 50% av lägenheterna 
ska upplåtas med hyresrätt vilket ytterligare kommer öka chansen att det blir fler 
året-runt-boende i Torekov. 
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Detaljplanen syftar inte till att lösa all problematik som finns i en ort som Torekov 
utan där krävs ett helhetsgrepp, när det gäller den fysiska planeringen styrs detta i 
första hand i kommunens översiktsplan. Detaljplanen möjliggör för bostäder och 
verksamheter men det är inte hela lösningen. Frågor om arbetstillfällen, skola etc. är 
viktigt för att göra en ort attraktiv men detta är funktioner som i första hand sker 
genom privata initiativ men även i politiska beslut som inte hanteras i den aktuella 
detaljplanen. Planen möjliggör bostäder men styr inte att bostäderna endast ska vara 
till för en speciell åldersgrupp, detta handlar isåfall om överenskommelser som får 
göras mellan exploatören och intressenterna för ett 65+-boende.  

Kommunen har få styrmedel gällande marknaden och prisbilden i Torekov. Kommunen 
har dock planmonopol och med alternativet att inte göra något alls kontra att 
möjliggöra för en bostadsform som det idag råder brist på anser kommunen att det är 
ett bättre alternativ att planera för den här typen av bebyggelse i Torekov.  

Det har inte gjorts någon specifik riskbedömning kring planens genomförande utan 
det är samma som gäller för alla detaljplaner som upprättas. Innan aktuell detaljplan 
antas kommer avtal tecknas med exploatören där denne förbinder sig att söka 
bygglov, påbörja byggnationen och färdigställa byggnationen inom vissa tidsintervall.   

Kommunen anser inte att detaljplanen kommer påverka turismen i Torekov negativt 
då denna främst koncentreras till de äldre delarna av Torekov, hamnen, hotellet och 
campingen.  

Ett centrum kan definieras på olika sätt. Plantekniskt är det en användning som 
medger olika typer av verksamheter såsom handel, service och samlingslokaler som 
bör ligga centralt och vara lätta att nå. Ett centrum kan även definieras som en plats 
där människor möts, utöver de två centrumnoderna inom planområdet kan även 
Torekovs hamn utgöra ett centrum enligt den definitionen.  

 

Markanvisning/upplåtelseform 

Ett antal fastighetsägare har funderingar kring kommunens hantering av 
markfrågan. När kommunen nu har den stora fördelen av att själva äga marken är 
det svårt att förstå varför man "lovat bort sig" till en privat exploatör i ett så tidigt 
skede? Varför tar kommunen inte först fram ett förslag till detaljplan utifrån vad 
man anser blir en bra funktion, volym och stadsplanstruktur för att sedan ta in 
intressenter som vill genomföra förslaget? Kommunen uppger också att det är upp 
till exploatören att avgöra upplåtelseform. Varför styr inte kommunen detta i sitt 
avtal med exploatören? När kommunen faktiskt äger marken finns alla möjligheter 
att - som markägare - inte bara genom det kommunala planmonopolet – styra vilken 
utveckling man vill ha i Torekov! Om man på allvar menar att planförslaget ska 
stärka "Torekov året runt" bör kommunen på ett tydligt sätt styra både funktioner, 
utformning och upplåtelseformer. 

Från ett par fastighetsägare framförs att kommunen i bästa fall kan skriva avtal med 
byggherren om ett visst antal hyresrätter men att dessa sedan lätt omvandlas till 
bostadsrätter och ifrågasätter därmed på vilket sätt detaljplanen uppnår syftet med 
billigare bostäder.  

Byarådet ifrågasätter hur kommunen uppfattar frågan om konkurrensneutralitet 
med tanke på det förmånliga priset som entreprenören kan få köpa marken för. I 
den ursprungliga intentionen efterlystes billigare bostäder och trygghetsboende. 
Byarådet uppfattar att kommunen valt en annan riktning.  
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Kommentar: Förklaringen till varför kommunen har ”lovat bort sig” till en exploatör i 
ett så tidigt skede har att göra med ursprunget till detaljplanen. I Leaderprojektet 
”Torekov året runt” efterfrågades exploatörer som ville satsa på Torekov men ingen 
visade något intresse. Promus livsmedelsfastigheter, ägaren till ICAs fastighet Sunnan 
10, hade dock gjort en förfrågan hos kommunen om att få utveckla Sunnan 10 varpå 
Promus blev tillfrågade av Leaderprojektet om de ville vara med och utveckla Torekov 
i ett större perspektiv. Promus förklarade sig villiga att satsa på detta och har varit 
med i projektet ända sedan dess.  

Inför granskningen har exploatören förmedlat att 50% av lägenheterna kommer 
upplåtas med hyresrätt vilket politiken även har beslutat om. Detta kommer att 
regleras i avtal mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen antas.  

Kommunen förstår inte Byarådets synpunkt gällande konkurrensneutralitet. Priset för 
marken är 1000 kronor per kvadratmeter ljus BTA. Ljus BTA definieras som byggrätt 
ovan mark, längden x bredden x antal våningar. Utöver detta tillkommer kostnader för 
iordningställande av allmän platsmark. Uppfattar Byarådet att detta är förmånligt ser 
inte kommunen hur detta skulle motverka intentionen med billigare bostäder.  

 

Byamacken 

Övervägande negativa synpunkter har inkommit kring förslaget att flytta på macken. 
Bl.a. byarådet och byamacken säger nej till en flytt från det nuvarande läget. 
Argumenten som framförs är att macken under överskådlig tid kommer vara 
nödvändig för byns näringar och invånare, samt att macken måste förbli centralt 
placerad och anknuten till annan affärsverksamhet. Byamacken framför att de 
arrenderar en del av fastigheten Torekov 98:1 fram till den 1 juni 2024 och äger 
tillstånd för försäljning av drivmedel fram till 2018. Som en del av byamackens 
långsiktiga strategi är avsikten att söka såväl förlängt tillstånd som förlängt arrende. 
Byamacken vill därmed att texten om uppsägning av arrendeavtal ska strykas i 
planbeskrivningen.  

Byamacken riktar kritik mot kommunens kommunikation med byamacken under 
framtagningen av detaljplanen och anser fortfarande inte att de varken har fått 
information eller deltagit i de diskussioner som förts kring mackens placering. 
Byamacken har uppfattat att kommunen föreslagit två alternativa platser, antingen 
vid First Camp eller vid Nolato. Byamacken anser dock att båda dessa platser har 
uppenbara brister. Det första skulle innebära minskade kommersiella möjligheter 
för macken och det andra förefaller innebära en stor säkerhetsmässig risk. Skulle 
det bli fråga om en flytt till idag privatägd mark återstår många frågor som inte 
verkar ha lyfts i planeringen, t ex kostnader och kostnadsansvar för införskaffande 
av ny mark.  

Byamacken konstaterar att i Grevie och Boarp är drivmedelsförsäljningen placerad 
vid de året-runt öppna handelsplatserna. Ju fler anledningar att besöka ortens 
servicecentrum eller livsmedelsaffär, desto bättre för den långsiktiga hållbarheten. 
En del fastighetsägare anser att om möjligheten att tanka och handla tas bort och 
macken flyttas kan effekten bli att folk hellre kommer köra till Båstad eller Grevie 
där den möjligheten finns.  

Några fastighetsägare framför att det inte framgår av planbeskrivningen vart 
bensinmacken kommer flyttas och att det är angeläget att den kommer till stånd på 
annan plats i närheten av byn.   
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Det framförs även att bensinpumparna är helt avgörande för att alla småbåtsägare 
och fritidsfiskare ska kunna få tag på bensin till båtarna.  

En del framför att det skulle innebära stora kostnader att flytta på macken och att 
det är kostnader som ingen vill ta på sig.  

Kommentar: Detaljplanens intention är att byamacken ska flyttas för att fullt ut 
uppnå syftet med att tydliggöra Torekovs centrum med ökad handel och bostäder. 
Exploatören har erbjudit sig att bekosta flytten och efterbehandlingsåtgärderna om 
bymacken går med på detta. I annat fall blir det upp till byamacken själva att bekosta 
detta när arrendeavtalet löper ut. Då det är kommunen som är markägare är det 
också kommunen som avgör om arrendet ska förlängas eller inte.  

Kommunen anser inte att kommunikationen med byamacken har varit otydlig. Den 13 
februari 2015 träffade kommunen representanter för byamacken och diskuterade 
frågan. Alternativa placeringar föreslogs bl.a. vid First Camp för bilar samt 
komplettering med pumpar i hamnen för båtar.  

Med anledning av bymackens skrivelse uppfattar kommunen att det inte finns något 
intresse i vare sig flytt eller bekostnad av en sådan lösning. Detaljplanen kommer 
därför reglera att den bebyggelse som planeras inom skyddsavståndet för macken inte 
får uppföras förrän bensinmacken har flyttats och markens lämplighet för 
bostadsbebyggelse har säkerställts. Detta innebär att macken kommer få finnas kvar 
fram till dess att bymacken själva väljer att flytta eller då kommunen väljer att inte 
förlänga arrendeavtalet. Om detta sker kommer kostnaden för flytt och 
efterbehandling att hamna på byamacken.  

 

ICA 

Det framförs att ICA-butiken fyller en viktig funktion i att tillgodose 
åretruntboendes behov av dagligvaror och att det är viktigt att butiken kan fortsätta 
utvecklas. Med anledning av detta framförs följande som skulle begränsa butikens 
verksamhet och framtida utveckling: 

• Antalet parkeringsplatser och läge på dessa 

En lättillgänglig parkering med samma antal platser, ca 50 stycken framför entrén. 
Parkeringar på baksidan anses försvåra tillgängligheten till ICA och det är inte heller 
optimalt med kombinationen kundparkeringar och varutransporter. Många boende 
framför att antalet parkeringsplatser är avgörande för affärens överlevnad då en 
stor del av affärens kunder är bilburna både sommar och vinter. Om antalet 
parkeringsplatser minskas kommer affären få svårare att överleva och i 
förlängningen kommer Torekov som by att tyna bort. 

• Rationell varuförsörjning 

Lastgården ska vara lika rationell som idag även i framtiden. ICA motsätter sig att 
både varutransporter och kundparkering sker på baksidan av butiken; dels av 
säkerhetsskäl och dels då butikens tillgänglighet minskas. Antalet varuleveranser är 
5-12 st per dag och dessa sker under butikens alla öppettimmar, det är därför bättre 
att placera kundparkeringen för sig.  

• Tomgods, sop- och wellpapphantering 

Plats för tomgods, sop- och wellpapphantering har inte beaktats i samrådsförslaget, 
men behövs naturligtvis även framledes. Detta måste framgå av detaljplanen.  
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En verksamhetsutövare kring torget framför en oro i att en flytt av ICAs huvudentré 
kommer innebära att man stänger av ett naturligt flöde till deras entré.  

Kommentar:  

Antalet parkeringsplatser och läge på dessa 

Kommunen har fört diskussioner med ICA och föreslår en lösning där 21 p-platser 
kommer finnas kvar framför entrén, 16 p-platser placeras norr om butiken mot 
Litorinavägen och resterande p-platser tillskapas längs med befintliga gator. Antalet 
p-platser kommer således vara oförändrat men läget blir annorlunda, det är dock 
ingen större skillnad i avstånd på p-platserna som hamnar längst bort enligt 
planförslaget och avståndet till befintliga p-platser i nuläget.  Att ha kvar samma antal 
platser på samma ställe som idag motverkar syftet med detaljplanen att förtäta med 
fler bostäder i direkt anslutning till service och handel. Kommunen anser att detta är 
en bra kompromiss då antalet bostäder ökar vilket ger ett större underlag för butiken 
under hela året. I etapp 2 kommer samma antal p-platser finnas kvar men flyttas till 
läget där bensinmacken ligger nu. Då tillskapas dessutom verksamhetslokaler i 
byggnaden mot torget vilket ökar attraktiviteten och kundunderlaget.  

Rationell varuförsörjning 

Planförslaget har reviderats efter samrådet. Precis som i nuläget kommer 
kundparkeringsplatserna vara helt avskilda från varutransporterna.  

Tomgods, sop- och wellpapphantering 

Planförslaget hindrar inte att denna hantering kan fortsätta på samma sätt som i 
nuläget.  

 

Tillkommande verksamheter 

En person framför att de möjliga lokaler som planeras i bottenvåningen mot lCA 
måste göras attraktiva om man menar allvar med att locka till sig verksamheter och 
stärka centret kommersiellt. Genom öppna ljusa rum med högt i tak (2,7 m krav 
räcker ej) skapas förutsättningar för butiker och ateljéer. Lokalens kvalitet är 
kommersiellt avgörande för den potentiella butiksinnehavaren, konsthantverkaren 
eller caféägaren. 

Kommentar: Planförslaget anger att det minst ska vara 2,7 meter i takhöjd, det är 
alltså möjligt med högre takhöjder än så också. Detaljplanen kan inte styra den exakta 
utformningen invändigt. Synpunkten vidarebefordras dock till exploatören. 

 

Park 

Några fastighetsägare anser att parkstråket på vissa ställen är väldigt smalt och att 
planen tillåter bebyggelse i en relativt fri placering. Fastighetsägarna ser därmed en 
risk i att parken kan upplevas som privatiserad och inte fungera som det stråk som 
beskrivs i planen. Om delar av parkytan dessutom ska vara fördröjningsmagasin för 
omgivande byggnader torde den vara obrukbar som gångstråk relativt ofta.  

En person framför att parkens utbredning kräver mycket av gestaltningen, 
underhåll och förvaltning. Stråket är långt, vetter inte naturligt mot några aktiva 
verksamheter, entréer eller liknande. Längs stråket kommer det inte heller i 
framtiden finnas plats för publika verksamheter, handel eller lokaler. Det är därför 
tveksamt om denna lösning kommer att tjäna syftet, att på ett naturligt och aktivt 
sätt förbinda centrumverksamheterna. En naturligare lösning är att lösa 
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kommunikationen längs en entregata som används mer aktivt och har potential att 
utvecklas över tid. Parkstråket kan då omformas till en större sammanhängande 
grönyta, mer tillgänglig för både boende och allmänhet och med en mer flexibel 
användning över tid, ett grönt rum för rekreation, idrott och lek. Parken kan 
placeras mot Litorinavägen vilket också skulle minska problemen med buller.  

Kommentar: Syftet med parken är att möjliggöra för olika alternativa stråk mellan 
ICA och fabriken. Precis som idag kommer det också vara möjligt att gå och cykla 
längs med Litorinavägen och Kaptensgatan för dem som hellre föredrar detta.  

Hela parkområdet är ca 1800 m2 stort och för att kompensera för den ökade 
hårdgörning som planen bidrar till revideras planbestämmelsen om 
fördröjningsvolymen på 220 m3 till att dagvatten ska fördröjas inom planområdet med 
400 m3 per reducerad hårdgjord hektar. Eftersom parkområdet är relativt långsmalt 
är en möjlig lösning att dagvattenfördröjningen utformas med ett centralt öppet dike 
som t.ex. kan följa en stig genom hela parken från Båtsmansgatan i nordöst till 
Litorinavägen i sydväst. En sådan lösning möjliggör att resterande delar av 
parkområdet blir tillgängligt för anläggande av trädplanteringar, lekplats etc.  

 

Avfallshantering/återvinningsstation 

En del fastighetsägare tycker att planen saknar en redovisning av vilka 
konsekvenser en flyttad returanläggning medför. Dels handlar det om antalet 
trafikrörelser, olägenheter med kringflygande skräp och buller vid tömningar. 
Fastighetsägarna anser att planförslagets placering utanför befintliga bostäder är 
okänslig. Placeringen borde därför flyttas och alla aspekter av placeringen redovisas.   

Det framförs även att vissa sommarboende som bara har sophämtningsabonnemang 
för sommargäster använder återvinningsstationen för hushållssopor på 
vinterhalvåret vilket ger återvinningstationen ett skräpigt intryck. Med anledning av 
detta bör stationen placeras så långt från bebyggelse som möjligt t.ex. vid någon av 
in/utfartsvägarna.   

Kommentar: FTI AB ansvarar för befintlig återvinningsanläggning och skötseln av 
denna. FTI har framfört att de önskar vara kvar i området och har inte yttrat sig mot 
föreslagen placering. Kommunen bedömer därför att redovisad placering är lämplig. 
Avskärmning mot befintlig bebyggelse bör uppföras för att minska störningarna, detta 
regleras lämpligast i avtal med exploatören innan detaljplanens antagande.  

 

Trafik/buller 

En boende i området undrar vad planen kommer innebära för trafikökningen på 
Litorinavägen och ser hellre att man drar trafiken på ett annat sätt som inte belastar 
boende längs Litorinavägen.  

Angående buller framförs synpunkter kring den bullerutredning som har gjorts och 
en del anser att det redan i samrådet borde ha gjorts en mer detaljerad 
bullerutredning. Många boende i området upplever inte att trafikmängderna är så 
pass omfattande att bullerplank behövs, detta skulle dessutom påverka upplevelsen 
av gaturummet och tryggheten negativt. Sannolikt borde det inte behövas något 
plank om de nya bullerriktlinjerna kan tillämpas. Vad man kan utläsa av 
planbeskrivningen klarar man de ekvivalenta riktvärdena vid fasad (55 dBA) och 
överskrider endast maxvärdet på 70 dBA. Eftersom maxvärdet endast behöver 
klaras på en uteplats bör det rimligtvis finnas någon plats inom respektive tomt som 
ligger så pass skyddat av fasad/förrådsbyggnad etc. att 70 dBA kan klaras?  
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Gång- och cykelvägen längs Litorinavägen framhävs som väsentlig för gång- och 
cykeltrafiken till livsmedelsbutiken men även till de äldre delarna av byn. I det 
redovisade förslaget anses det finnas risker dels med de infarter som behöver 
korsas och dels med parkeringsfickorna längs vägen där bildörrar kan öppnas ut 
över gång- och cykelvägen. Det framförs även en brist i att planen inte redovisar 
cykelparkeringar.  

En fastighetsägare konstaterar att det inte finns något i plankartan som säkerställer 
de höga ambitioner som beskrivs i planbeskrivningen och i kvalitetsprogrammet, 
utan hela ytan skulle i princip kunna användas för en asfalterad köryta. Plankartan 
bör därför åtminstone säkerställa att funktionerna ”gc-väg” samt ”trädplantering” 
skall finnas.  

Vidare anges att utfartförbudet på tomterna i Kv. Ålen bör tas bort. Det finns 
visserligen inga planer på några utfarter mot Litorinavägen, men med tanke på 
planens långa genomförandetid (10 år) känns det onödigt att låsa upp detta i en 
planbestämmelse.  

Ett flertal fastighetsägare anser att trafikmätningen som genomförts i februari inte 
ger en rättvisande bild av trafiksituationen och att bilden är en helt annan under 
sommaren. Det framförs en önskan om att även mäta, eller åtminstone kommentera, 
hur trafiken ser ut under sommarmånaderna. Någon tycker att infrastrukturen ska 
planeras efter hur situationen är när det är som mest belastning under sommaren 
och tycker det bör gälla generellt för all planering av gator och trafik i Torekov.  

Någon framför att en byggnation kan bidra till att ett naturligt stråk skapas mellan 
bykärnan och Sunnan så att det inte känns som helt olika områden utan formmässig 
eller geografisk anknytning. Gärna genom cykel- och gångstråk för att i Torekovs 
kärna och huvudgator (från hamnen till Sunnan) successivt stänga för biltrafik 
såsom man gör i många andra stadskärnor. Sommartid är bykärnans smågator hårt 
belastad av biltrafiken och i flera avseenden farlig för gångtrafikanter och cyklister i 
trängsel med dålig sikt i korsningar och från trädgårdar. Det skulle öppna upp för ett 
säkrare och trivsammare gatuliv, gemensamma öppna ytor och platser och kanske 
även uteserveringar och torghandel avskilt från biltrafiken.  

Kommentar: Litorinavägen fungerar redan idag som genomfartsgata och 
trafikökningen bedöms inte påverka situationen i större utsträckning. Då 
byggrätterna har minskats efter samrådet kan planområdet maximalt bidra till ca 55 
nya lägenheter i båda etapperna.  

Se kommentar till Länsstyrelsen angående bullerfrågan.  

På plankartan införs egenskapsbestämmelser för ”gc-väg” och ”trädplantering”. 

Kommunen behåller utfartsförbudet längs med kvarteret Ålen. Då Litorinavägen 
fungerar som genomfartsgata är det rimligt att hålla nere antalet in- och utfarter 
längs med vägen.  Befintliga in- och utfarter till fastigheterna inom kvarteret finns mot 
Södra vägen vilket kommunen anser vara en bra lösning.  

Kommunen håller med om att trafiksituationen på sommaren är en helt annan än 
under resten av året. Kommunen anser dock inte att det är ekonomiskt försvarbart att 
planera all infrastruktur efter en situation som bara uppstår under ett par veckor 
varje år. Effekterna av detta är att transporter tar lite längre tid men att situationen 
ändå fungerar. Trafikmätningen som gjordes i februari motsvarar situationen som den 
ser ut under större delen av året och är således den nivå som är rimlig att planlägga 
för.  
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Parkeringar 

Boende i området framför att de inte vill ha fler bilar och tycker det redan idag är 
störande med trafiken till ICA, både godstransporter och kunder. Det framförs även 
att de planerade parkeringsplatserna i öster/nordöst om ICA skulle försämra 
situationen ytterligare. En del ser även risker med att kombinera ytor för 
kundparkering och varutransporter.  

Många anser att antalet parkeringsplatser kommer minska i planförslaget vilket blir 
ett problem framförallt under sommarmånaderna. Detta skulle då leda till minskat 
antal kunder till ICA och de andra näringsidkarna och att fler istället kommer 
parkera olovligt i byns gränder.  

I ett yttrande framförs att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser till 
lägenheterna. Till de 65 lägenheterna har personerna räknat 69 parkeringsplatser 
varav 8 utmed Litorinavägen. Planförslaget redovisar inte heller ersättningsyta för 
de bilar som dagligen står parkerade där vilket skulle innebära att Båstadhem måste 
anlägga nya parkeringsplatser och ansvara för kostnaden. Parkeringsytan används 
även till turistbussar och ersättningsyta för detta redovisas inte heller vilket innebär 
ökade kostnader för Båstads kommun.  

En fastighetsägare uppmärksammar att illustrationskartan redovisar öppna 
parkeringsytor med förråd och sophus mellan flerbostadshusen, men att plankartan 
möjliggör garage för samtliga p-platser – ca 18-20 m2/p-plats blir totalt 1050 m2. 
Detta skulle då innebära att den bebyggda ytan blir betydligt större än det som 
redovisas i illustrationen. Fastighetsägaren önskar att parkeringsplatserna hålls 
öppna och luftiga och att plankartan således endast möjliggör förråd och sophus.  

Kommentar: Förslaget har reviderats efter samrådet så att varutransporter och 
parkeringsplatser nu är helt avskilda. Antalet parkeringsplatser kommer vara samma 
som i nuläget men läget på dessa har förändrats. I planförslaget möjliggörs för 21 p-
platser framför torget, 16 p-platser norr om butiken mot Litorinavägen och ca 20 p-
platser tillskapas längs med befintliga gator.  

Kommunen har ingen p-norm utan det är upp till exploatören i samråd med bygglov 
hur många parkeringsplatser som ska tillskapas. För aktuellt område bedöms det 
rimligt med en p-plats per lägenhet, är behovet större får fler p-platser tillskapas inom 
kvartersmark.  

Ett planarbete ska påbörjas för hamnområdet i Torekov där bl.a. frågan kring 
parkering för turistbussar kommer ingå.  

Huvudregeln är att varje fastighet ska lösa sitt eget parkeringsbehov. Boende i 
Båstadhems lägenheter ska således även parkera inom denna fastighet.  

Avsikten är att boendeparkeringar ska utformas som carportar, på illustrationskartan 
är det dock redovisat som öppna parkeringar för att visa hur många parkeringsplatser 
det rör sig om. Planen möjliggör både för carportar och garage men byggrätten 
begränsas så att det ändå kan bli ett luftigt intryck mellan byggnaderna.  

 

Dagvatten/VA 

Några fastighetsägare konstaterar att marken inom gräsytan idag ligger betydligt 
lägre (ca 2 m) än omgivande gator och bebyggelse och att det är svårt att utläsa av 
förslaget om denna yta kommer att fyllas upp. Gissningsvis är denna yta idag, genom 
sin gräsbevuxna lågpunkt, en viktig uppsamlingsyta för dagvatten i området. I 
planbeskrivningen anges att 220 m3 fördröjningsvolym behöver tillskapas inom 
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planområdet och att detta lämpligen åstadkoms genom täta rörmagasin under ICA:s 
parkering (nya eller gamla?). För övrig dagvattenhantering uppges att den centrala 
grönytan kan vara perfekt för nedsänkta fördröjningsytor. På plankartan har dock 
reglerats att hela volymen på 220 m3 ska tillskapas inom grönytan. Finns kapacitet 
för detta? Blir det inget rörmagasin som man skriver om i planbeskrivningen? En 
förutsättning för volymen på 220 m3 är också att parkeringsytorna utformas med 
genomsläpplig beläggning. Om detta är en förutsättning för att planen ska fungera 
borde detta säkerställas genom en planbestämmelse. Och vad händer om 
detaljplanens möjlighet att bygga garage över alla p-platser utnyttjas (totalt 1050 
m2)? I planbeskrivningen anges vidare att höjdsättningen i samband med 
exploateringen blir viktig för att inte nya hus ska placeras i lågpunkter. 
Fastighetsägarna vill också påpeka att höjdsättningen är viktig för att säkerställa att 
inte befintliga hus i området påverkas när/om markhöjderna ändras. Behöver det 
göras en utredning avseende ytavrinningen för att säkerställa att dagvattnet inte 
påverkar omkringliggande områden vid extrema skyfall? 

I en synpunkt framförs att ansvaret för avvattningen av kvartersmarken vilar på 
fastighetsägarna och att det därför är fel att använda allmän platsmark/park till att 
lösa fastighetsägarna från detta ansvar. I synpunkten framförs att det saknas 
planstöd för den i planbeskrivningen föreslagna åtgärden, dvs. att frågan om 
avvattning inte är löst utan att man lägger bördan på kommunen som huvudman för 
allmän platsmark.  

I planbeskrivningen anges att brandpost med "okänt flöde" finns inom planområdet. 
Flödet bör kontrolleras och det bör klargöras om kapacitet finns för att klara 
brandsläckning för 5-våningsbyggnader. 

Kommentar: I detaljplanen ska åtgärder vidtas för att kompensera för den ökade 
hårdgörning som planen medför. Då exploateringen har minskats efter samrådet 
kommer det krävas att 160-180 m3 dagvatten ska kunna fördröjas inom parkytan.  

Det finns inget lagstöd för att tvinga fastighetsägare till dagvattenfördröjning inom 
kvartersmark. Det är därför endast möjligt att planlägga för detta inom allmän 
platsmark. VA-huvudmannen är skyldig att ta hand om allt dagvatten upp till den nivå 
som systemet är dimensionerat för och därefter går ansvaret över till kommunen. 
Detta är anledningen till att detaljplanen anger hur stor mängd dagvatten som ska 
fördröjas inom den allmänna platsmarken.  

NSVA har framfört att man inte har mätt trycket i brandposten men att det 
modellerade trycket är på ca 5 bar, även dimensionen på vattenledningen är så stor 
att det inte ska finnas några kapacitetsproblem.   

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
Plankarta och illustrationskarta 

Planförslaget har arbetats om med en lägre skala där 50% av lägenheterna kommer 
upplåtas med hyresrätt. Detta för bättre överensstämmelse med den ursprungliga 
tanken i Leaderprojektet dvs. att öka antalet året-runt-boende i Torekov. 
Bebyggelsen blir 2-3 våningar hög och kommer därmed inte påverka 
omkringliggande bebyggelse mer än vad befintlig bebyggelse gör. En ny solstudie 
har tagits fram som visar bebyggelsens påverkan vid vårdagjämningen respektive 
sommarsolståndet.  

Illustrationerna har justerats och visar den maximalt tillåtna volymen enligt 
planbestämmelserna. 
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Parkeringsplatserna som var tänkta bakom ICA i samrådsförslaget flyttas så att 21 
p-platser kommer finnas kvar framför entrén, 16 p-platser placeras norr om butiken 
mot Litorinavägen och resterande p-platser tillskapas längs med befintliga gator. 

Den del av Båtsmansgatan som planlades som torg i samrådsförslaget ändras till 
lokalgata så att renhållningsfordon kan ta sig fram.  

För Sunnan 10 har byggrätten minskats och regleras efter befintliga fasader.  

Byggrätten för carportar och andra komplementbyggnader har begränsats.  

Egenskapsbestämmelser för gc-väg och trädplantering införs i plankartan. 

För att Brisen 1 inte ska påverkas har E-området justerats efter befintliga 
fastighetsgränser. 

Planbestämmelsen om samlad fördröjningsvolym på 220 m3 byts mot bestämmelsen 
att dagvatten ska fördröjas inom planområdet med 400 m3/reducerad hårdgjord 
hektar.  

Genomförandetiden ändras från 10 till 5 år. 

Planbeskrivning 

Frågor kring buller och markföroreningar beskrivs tydligare.   

Med anledning av att en del av Kaptensgatan tas bort i planförslaget föreslås en ny 
linjesträckning för busslinje 505 och 523 där Litorinavägen körs istället för 
Storgatan. En ny hållplats placeras utanför ICA och Torekov busstation flyttas till 
hamnen som även blir vändplats för båda busslinjerna.  

Efter samrådet har kommunen diskuterat frågan om spillvattennätet vidare med 
NSVA och kapacitet ska finnas då det är en så pass liten exploatering att skillnaden i 
flödet inte ska medföra några problem för ledningsnätet. 

Genomförandebeskrivning 

Texten om överlåtelse av allmän platsmark förtydligas med att detta regleras i 
exploateringsavtal.  

Under ”El, telefoni och bredband” redovisas tydligare vilka aktörer som har 
kabelanläggningar inom planområdet.  

Ytterligare ändringar som gjorts 
Plankarta och illustrationskarta har förtydligats med anledning av att bebyggelsen 
kommer uppföras i två etapper före och efter bensinmackens flytt. Ytan där macken 
ligger idag planläggs som parkering då det är den avsedda användningen i etapp 2. 
Ytan för parkering i etapp 1 planläggs för bostäder och centrum då det är den 
avsedda användningen i etapp 2. Eftersom detaljplanens användningsgränser inte 
stämmer exakt med den befintliga parkeringens gränser läggs en tillfällig 
användning för parkering fram till 2024-06-01 då arrendeavtalet för bensinmacken 
löper ut.  

Eventuella takkupor på radhusen kan medföra att dessa definieras som 
trevåningsbyggnader. För att radhusen ändå ska uppfattas som maximalt 2,5 
våningar höga läggs en planbestämmelse till om att taklutningen ska vara minst 30 
grader.  

Planbestämmelsen om att byggnader ska uppföras i radonsäkert utförande byts till 
radonskyddat utförande då det är normal radonrisk för marken i området.  
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För bättre överensstämmelse med planens syfte att förtäta i området läggs en 
planbestämmelse till att friliggande en- och tvåbostadshus inte tillåts.  

Utöver ovanstående har planbeskrivningen reviderats med redaktionella 
justeringar.  

 

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till upp-
dragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
granskning (med undantag av länsstyrelsen). Granskningsutlåtandet skickas med. 
På detta sätt får de som lämnat synpunkter reda på att planen är på väg att antas och 
de kan läsa hur deras synpunkter har hanterats.  

Utifrån vad vi vet nu kommer följande att få underrättelsen och utlåtandet: 

Myndigheter m.fl.  
Bjäre Kraft 
Hyresgästföreningen Nordvästskåne 
Lantmäterimyndigheten 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 
Region Skåne 
Skanova 
Trafikverket 
 
Sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägaren till Nordan 1 
Ägaren till Pricken 7 
Ägaren till Sunnan 9 
Ägaren till Vitlingen 16 
Ägaren till Vitlingen 17 
Ägaren till Ålen 1 
Ägarna till Ålen 2 
Ägarna till Ålen 3 
Ägaren till Ålen 4 
Ägaren till Ålen 5 
Ägaren till Ålen 6 
 
Ej besvärsberättigade 
Föreningen Torekovs Gamla Skola 
ICA Sverige AB/Torekovs Matmarknad AB 
Torekov By AB 
Torekov Byaråd 
Torekovs Hembygds- och Sjöfartsmuseum 
Torekov Solsidan Samfällighetsförening 
Torekovs Turist och Badförening 
En delägare till Brunnen 8  
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Ägaren till Dörjen 4 
Ägarna till Flundran 6 
Ägaren till Häradsskär 2 
En delägare till Kattegatt 26 
En delägare till Kattegatt 26 
Ägarna till Koljan 2 
Ägarna till Koljan 3 
En delägare till Koljan 5 
En delägare till Koljan 5 
Ägarna till Koljan 10 
Ägaren till Koljan 11 
Ägarna till Koljan 17 
Ägarna till Koljan 21 
Ägarna till Koljan 23 
Ägarna till Kobben 2 
Ägaren till Kobben 9 
Ägaren till Krabban 20 
En delägare till Kroken 12 
En delägare till Kroken 12 
Ägaren till Kullen 4 
Ägaren till Kupan 4 och 6 
Ägarna till Kupan 7 samt Gibraltar 3 och 4 
Ägarna till Lunden 4, Påarp 10:44 samt del av Svenstorp 24:1 
Ägaren till Morups Tånge 4 
En delägare till Måseskär 4 
En delägare till Måseskär 4 
Ägaren till Möllebacken 7 
Ägaren till Möllebacken 9 
Ägarna till Möllebacken 12 
Ägaren till Nordan 2 
Ägaren till Näringen 7 
Ägarna till Ostan 7 
Ägarna till Perstorp 3:27 
Ägarna till Perstorp 3:135 
Ägaren till Pilken 9 
Ägaren till Planteringen 1 
Ägaren till Planteringen 4 
Ägarna till Påarp 7:33 
Ägaren till Påarp 7:55 
Ägaren till Påarp 10:46 
Ägarna till Påarp 17:34 
Ägaren till Sillen 9 
Ägaren till Sjöstjärnan 14 
Ägaren till Sjöstjärnan 17 
Ägarna till Stormen 8 och Lyckan 1 m.fl. 
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Ägaren till Stormen 21 
Ägaren till Strandsnäckan 4 
Ägaren till Svenstorp 3:171 
En delägare till Svenstorp 27:8 
Ägarna till Svinbådan 3  
Ägaren till Toften 1 
Ägaren till Torekov 98:62 
Ägaren till Torekov 98:89 
Ägaren till Torekov 98:123 
Ägarna till Torekov 98:127 
Ägarna till Torekov 98:131 
Ägarna till Torekov 98:141 
Ägarna till Utgrunden 3 
Ägaren till Varan 3:9 
Ägaren till Varan 7:22 
Ägarna till Varan 7:45 
Ägaren till Varan 7:62 
Ägaren till Varan 7:71 
Ägarna till Varan 7:144 
Ägarna till Varan 8:44 
Ägarna till Varan 8:53 
Ägaren till Varan 23:1 
Ägarna till Vitlingen 2 och 3 
Ägaren till Ydrehall 11 
En boende på Agardhsgatan 29B, Båstad 
Två boende på Anders Örnes väg 9 
En boende på Blåklintsvägen 9 
Två boende på Bläsingsvägen 24 
Två boende på Båtsmansgatan 1 
En boende på Carl Gustafs väg 16, Malmö 
En boende på Ekdahls Lycka 45B 
Två boende på Fågelsångsgatan 27 
Två boende på Fågelsångsgatan 31 och 33 
En boende på Iggesundsvägen 68, Enskede 
En boende på Irisgatan 14D, Ängelholm 
En boende på Jungmansgatan 13 
En boende på Junkersgatan 14 
En boende på Kaptensgatan 20D 
En boende på Karlavägen 85, Stockholm 
En boende på Klavaslättsvägen 23 
En boende på Kompassgränd 9 
En boende på Kummingränd 12, Enebyberg 
En boende på Källrevägen 25 
En boende på Källrevägen 131 
En boende på Lilla Stenlid 30 
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En boende på Lotsgatan 9 
En boende på Lundstens gata 7 
En boende på Lundstens gata 22 
En boende på Matrosgatan 3 
En boende på Matrosgatan 3 
En boende på Möllaregatan 3B 
Två boende på Marinavägen 16 
Två boende på Orskärsvägen 1 
Två boende på Påarpsvägen 40 
Två boende på Påarpsvägen 138 
Två boende på Ringaregatan 3 
Två boende på Rotalyckevägen 141 
En boende på S:ta Toras väg 28 
En boende på Skepparegatan 18 
En boende på Skolmästaregatan 2 
En boende på Skrattmåsvägen 3 
En boende på Slottsvägen 80, Täby 
En boende på Slättarödsvägen 10 
En boende på Smedjegatan 
En boende på Smedjegatan 6B 
Två boende på Smedjegatan 43 
En boende på Tejstvägen 3 
En boende på Tunbyvägen 17 
Två boende på Vallmovägen 14 
En boende på Varegårdsvägen 42 
En boende på Varegårdsvägen 101 
En boende på Vegaltsvägen 47 
Två boende på von Gegerfeltsväg 12 
Två boende på Ydrehallsgatan 2 
En boende på Örtagårdsvägen 2A 
En boende på Örtagårdsvägen 10 
En boende i Grevie 
En boende i Torekov 
Två boende i Torekov 
Två boende i Torekov 
Övriga privatpersoner (6 st) som inte har uppgett fastighetsbeteckning eller adress 

 

Underrättelse efter antagandet samt besvärshänvisning 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en be-
svärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner som 
berörs, samt de personer och organisationer som har rätt att överklaga planen. 
Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga.  
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Utifrån vad vi vet nu kommer följande att få underrättelsen och besvärshänvis-
ningen: 

Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
Ägaren till Nordan 1 
Ägaren till Pricken 7 
Ägaren till Sunnan 9 
Ägaren till Vitlingen 16 
Ägaren till Vitlingen 17 
Ägaren till Ålen 1 
Ägarna till Ålen 2 
Ägarna till Ålen 3 
Ägaren till Ålen 4 
Ägaren till Ålen 5 
Ägaren till Ålen 6 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att 
Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. godkänns för granskning.  

 

 

Båstad 2018-08-09 

 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt  

113



Bilaga 1 
MINNESANTECKNING FRÅN MÖTE OM 

CENTRUMPLANEN 
 
Tid:  tisdagen den 19 april 2016 kl. 15.00-18.00 
 
Plats:  Torekovs Gamla Skola 
 
Medverkande: representanter från kommunen (Samhällsbyggnad), 

entreprenören, arkitektfirman, Bjärepartiet  
 
Närvarande:  ca 100-talet deltagare (ingen närvarolista) 
 
Syftet med mötet. Att informera och inhämta synpunkter rörande 
samrådshandlingen Detaljplan för Sunnan 10 m fl. (16-03-24) finns 
tillgänglig på kommunens hemsida och utställd på Torekov bibliotek 
och kommunhuset.  
 
Syftet med minnesanteckningen. Frivilligt åtagande från undertecknads 
sida att dokumentera mötet i plenum. (Ej i gruppdiskussioner eller av 
enskilda frågor). Den stora mängden frågor och synpunkter 
begränsade möjligheten att skriva ner allt som kanske borde ha 
dokumenterats. Denna minnesanteckning innehåller endast ett urval av 
de punkter, som undertecknad uppfattade var mötesdeltagarnas 
samlade mening.    
 
Detaljplanens processande. Handläggningsordning både före och efter 
detta möte redovisas. Finns i samrådshandlingen. Viktigt datum: 
senast den 6 maj ska synpunkter (med vissa formkrav) ha inkommit 
till kommunen.  
 
Bakgrunden till planen. Leader-projektet, avslutat 2013, tog initiativ 
till och påbörjade ett arbete för att stimulera till fler året-runtboende i 
byn och på så sätt även bidra till att lokalt behålla och utveckla byns 
samhällsfunktioner. Därefter påbörjades planarbetet och i oktober 
samma år beslutade kommunstyrelsen att upprätta en detaljplan och 
om samråd. (Konstaterades av Bjärepartiets representanter att partiet 
då inte hade plats i KS.)    
 
Mötesdeltagarna uttryckte närmast unisont att dom varken haft 
tillräckligt kunskap om detta initiativ eller känt sig delaktiga i 
processen med framtagandet av planen. Bilden att alla Torekovbor 
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skulle stå bakom detaljplanens utformning är både felaktig och 
olycklig.    
 
Nuvarande situation. Mötesdeltagarna uttryckte sympati för 
Leaderprojektets målsättningar. Men samtidigt ifrågasattes om ett 
genomförande av just denna detaljplan leder till målen. Några 
kommentarer: 

- stora områden redan under exploatering; Bjäreterassen och 
Sol och Hav. 

- det finns 300 byggbara tomter i kommun, varav 170 st nu 
bebyggs. 

- för villaområdet bakom affären fanns också ambitionen att 
locka fler åretruntboende. Den allra största delen blev ändå 
för sommarboende.  

- ger utträngningseffekt av viktig samhällsfunktion; 
Byamacken. (Förändring i förhållande till Leaderprojektets 
intention, beroende på markfråga) 

- området kan få svårt att attrahera tänkta målgrupper, ex 
barnfamiljer om tanken med att lägga ner skolan 
förverkligas 

- behovet av någon form av äldreboende har inte beaktats   
 

Entreprenören. Promus äger Sunnan fastigheter som i sin tur äger Ica-
butikens lokal/mark. Det förstnämnda bolaget ägs av 
fastighetsförvaltningsbolaget Ariem. Medverkande Fredrik Brodin är 
anlitad av entreprenören. (Som undertecknad förstod, men hann inte 
uppfatta allt, t ex inte vem som står som huvudentreprenör).  
 
Marken (”Gropen”) ägs f n av kommunen. Ariem kommer, om för 
bolaget ett positivt beslut, att få köpa den mark där hus och p-platser 
anläggs. Den s k allmänna marken ska förbli i kommunal ägo.  
 
Ekonomi. Enligt planavtalet, som tecknades i samband med 
markanvisningen, mellan kommunen och entreprenören är markpriset 
satt till 1000 kronor per kvadratmeter.  
 
Konstateras att nybyggnation är dyrt. Inga konkreta uppgifter ges om 
prisnivån på de tänkta lägenheterna. 
 
Husen. Planeras bli fem flervåningshus (fyra och fem våningar höga) 
för lägenheter  
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samt åtta tvåvåningshus (fristående och i par) med sammanlagt 65 
lägenheter (tvåor, treor, fyror).   
Entreprenören planerar att överlåta ägandet till bostadsrättföreningar, 
men menar att detta inte utesluter möjligheten till hyreslägenheter i 
flerbostadshusen.  
 
Ofta framförda synpunkter på förslaget: 
 

- husen är för höga, förutom att vara oproportionerligt stora i 
närområdet, även i hög grad störande för bebyggelsen i byns 
utkanter 

- husen bryter helt mot byns karaktär och kulturella värden, 
vilket tidigare värnats i den kommunala planeringen.       

- husen är för stora/ligger för tätt/är för många på för liten yta   
 

Risken för fler nackdelar lyfts fram:  
 
- det blir ett dyrt boende  
- det blir sannolikt mest sommarboende (nersläckt och 

otryggt vintertid) 
- det kommer att bli skuggor som hindrar bra ljusinsläpp i 

intilliggande hus  
- det blir slutet och trångt mellan husen 
- det blir blåshål mellan husen  
- rekreationsytan blir begränsad 

 
Parkeringsplatserna. Den stora parkeringsplatsen utanför Icas 
nuvarande entré tas bort. Boendeparkering förläggs i direkt anslutning 
till husen. Även om det totala antalet parkeringsplatser inte skulle 
minska, framförs: 

 
- möjligheten till parkering för boende i omgivande grannhus 

minskar 
- möjligheten för övriga bybor att parkera vid besök i centrum 

försvåras 
- möjligheterna till turistparkering minskar, med än större 

belastning på gatorna i bykärnan under säsongen 
- minskade parkeringsmöjligheter för besökande till 

verksamheterna i Fabriken 
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Gatorna. I syfte att reducera hastigheter ska vägar i och kring området 
smalnas av, vilket redan på detta planstadium visar på kommande 
logistiska problem, inte minst för varutransporter, sophämtning m fl.  
 
Macken. Av naturliga skäl måste det finnas säkerhetsavstånd mellan 
bebyggelse och bränslehantering. (Avstånd finns inritade i 
handlingen). I och med att den tänkta marken för byggnationen enbart 
kom att omfatta kommunal mark och att nu byggnation föreslås också 
på mackens arrendemark, har kommunen för avsikt att flytta 
byamacken. Den är, efter tidigare nedläggningshot, nu lokalt ägd och 
ses som en stor tillgång för byn. Dess placering ses av ägarna som en 
förutsättning för att kunna bära sig ekonomiskt. Det finns för 
närvarande inte några, för alla berörda gynnsamma, förslag till 
lösning.     
 
Kommunalrådet sammanfattar att mötet ger planen ”bakläxa” och att 
medverkande representanter aktivt lyssnat på mötesdeltagarnas 
synpunkter inför kommande steg i planläggningen. En deltagare 
sammanfattar med ”att intentionen och målsättningen att ge Torekov 
bättre förutsättningar för hållbar utveckling fortfarande är rätt och 
riktig, men inte tanken på hur det nu ska gå till” (ej ordagrant citat). 
Undertecknad uppfattar att hennes åsikt delas av de närvarande.    
 
 
På eget uppdrag och efter förmåga 
Torekov den 21 april 2016 
 
Charlotta Krafft 
lotta.krafft@telia.com 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-08-09 Till: KSAU  

Handläggare: Camilla Nermark  

Dnr: KS 001417/2017 

 
Detaljplan för del av  Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad,  Bå-
stads kommun – Beslut om granskning 

 
Förslag till beslut 
 

1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad god-
känns för att ställas ut för granskning. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i norra delen av Hemmeslöv och gränsar i norr till Laholms kommun 
och ett område som i översiktsplanen för Laholm anges som utredningsområde. Planområdet 
gränsar i söder och väster mot befintlig bostadsbebyggelse, och i öster mot åkermark. Området 
omfattar drygt 4,6 ha (46 700 m2) och utgörs av igenväxande betesmark som, innan gator etc 
anlades söder om planområdet, fungerat som övningsområde för ridklubben. Planområdet är 
beläget cirka 4,5 km från Båstad centrum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Planområdet 
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Huvudsyftet med detaljplanen är att fastställa gatustruktur samt naturområde inom mark som 
idag är planlagd för bostäder (inkl så kallad kvartersgata) inför en kommande markanvisnings-
tävling. Då gällande detaljplan omfattas av planbestämmelsen g - ”Erforderlig mark inom bo-
stadskvarteret ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för kvartersgata som ansluter 
till lokalgata samt för gemensamma tekniska anläggningar. Minst två passager för gångtrafik 
mellan kvartersgata och naturmark ska ingå i gemensamhetsanläggningen.” måste all så kallad 
kvartersmark för ”etapp 3” revideras för att planbestämmelsen ska upphöra. I samband med 
justeringen så utökas naturmarken något och högsta tillåtna nockhöjd för bebyggelsen längst i 
söder sänks från möjliga 12,3 m till 10,0 m (dvs 3 våningar). I planförslaget möjliggörs även 
byggnation för teknisk anläggning. 
 
Syftet med detaljplanen är också att skapa förutsättningar för god och hälsosam livsmiljö i Bå-
stads kommun. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse (i olika former) med närhet till såväl 
kollektivtrafik, natur och rekreation vilket främjar både tillgänglighet och folkhälsa. Båstads 
kommuns mål och ambition är bland annat att nybyggnation ska ske på ett så miljöanpassat 
och resurssnålt sätt som möjligt. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-14 § 38 att ge Samhällsbyggnad och Teknik & Service i 
uppdrag att anordna en markanvisningstävling för del av Hemmeslöv 10:10, Heden, etapp 3 
samt att ändra detaljplanen. Gällande detaljplanen möjliggör idag både friliggande enbostads-
hus, flerbostadshus, gruppbyggda parhus, radhus och/eller kedjehus. Inom kvartersmarken 
(B) ska kvartersgata samt gångslingor anordnas. 
 
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2018-05-03 till 2018-06-21.  

 
Aktuellt 

Planförslaget drivs enligt den nya planprocessen ”Standardförfarande” (PBL2013/14 CU:31). 
Det innebär att inkomna synpunkter från både samråd och granskning sammanställs i ett 
granskningsutlåtande efter granskning. Någon samrådsredogörelse (enligt PBL 2010:900) 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 avse-
ende. Bland annat har planbeskrivningen förtydligats och kompletterats avseende. Planförsla-
get har efter samråd reviderats och förtydligats i några avseende. Bland annat har planbe-
skrivningen förtydligats avseende dagvattenhantering inom och i anslutning till planområdet 
samt kompletterats med kapitlet Ekosystemtjänster. I övrigt har enbart justeringar av redakt-
ionell art gjorts. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggand att detaljplan del av för del av Hem-
meslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad, Båstads kommun, enligt bilagorna 1-3, godkänns 
för granskning. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Planen möjliggör ett tillskott av bostäder, på mark vars omgivningar är bebyggda med bostä-
der. Området ligger stationsnära, havsnära och inte långt från Båstad centrum - kvaliteter som 
är eftertraktade för många. 
 
Planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser vilket tillsammans med bra cykelvägar och 
cykelvänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil. Det ger 
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också goda förutsättningar att främja vardagsmotion i form av cykelpendling, långpromenader 
eller endast genom att göra det enkelt och gent att gå eller cykla. 
 
Planområdets tillskott av bostäder med fristående villor på både små och stora tomter och 
gruppbebyggelse med flerfamiljshus vitaliserar området genom att skapa en större variation i 
bebyggelsen. Detta kan även bidra till större variation i den sociala sammansättningen i områ-
det. 
 
Planstrukturen, i kombination med nu gällande detaljplan 1669, med ett lättorienterat rutnäts-
system, med många möjliga vägval, allmän platsmark i anslutning till gatunätet ger en tydlighet 
i stadsplanen som främjar känslan av trygghet. 
 
 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålen 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner” kan uppfyllas. Genom att 
möjliggöra en utbyggnad av bostäder i olika former, genom förtätning och i anslutning till be-
fintlig infrastruktur, innebär det god hushållning och effektivt nyttjande av mark. 
 
 

Ekonomi 
Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. Kommunen har för avsikt att överlåta 
marken genom markanvisningstävling. Kommande köpare betalar ett marknadsmässigt pris 
för tomtmarken, vari kostnad för planarbete och infrastruktur ingår. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
 

 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Jan Bernhardsson, Teknik & service 
Susanna Almqvist, Teknik & Service 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planbeskrivning, daterad 2018-08-09 
2. Plankarta, daterad 2018-08-09 
3. Illustrationskarta, daterad 2018-08-09 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson-samhällsbyggnadschef, Olof Selldén-planchef, Kristina Bell- översiktsplanerare, 
Susanna Almqvist-exploateringsingenjör, Sara Borglin-NSVA 
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Granskningshandling 2018-08-09
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad

Detaljplan för 

del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, 
Hemmeslöv
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Planbeskrivning

Standardförfarande
Granskningshandling 2018-08-09

Dnr: B18-237

Planområde
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2

Granskningshandling 2018-08-09
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad

PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B18-237

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2018-08-09
• Illustrationskarta, 2018-08-09
• Planbeskrivning, 2018-08-09 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, augusti 2018
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), augusti 2018

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
• Arkeologisk utredning, Hemmeslöv 10:10 m.fl, 2014-11-03, 

CMB Uppdragsarkeologi
• Utlåtande från Länsstyrelsen om Arkeologisk undersökning 

utförd av CMB Uppdragsarkeologi AB, 2014-09-24
• PM Trafikutredning, dpl för Hemmeslöv 10:10 m.fl, Heden, 

2014-08-27, Reinertsen Sverige AB. (Komplement till tidigare 
trafikutredning för Inre Kustvägen, Reinertsen 2013)

• Dagvattenhantering Hemmeslöv 10:10 m.fl Heden, 2014-06-25, 
Båstads kommun

• Behovsbedömning Hemmeslöv 10:10 m.fl, Heden, 2014-01-28
• Geoteknisk utredning Hemmeslöv 10:10, 2013-09-17, Ramböll
• Dagvattenutredning för området Hemmeslöv, 2007-06-08, GF 

Konsult AB
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Granskningshandling 2018-08-09
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad
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Granskningshandling 2018-08-09
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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 ändring genom tillägg till detaljplan handläggs enligt standardförfarande. I samrådsskedet 
tas ett förslag fram till hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kom-
munhuset och på det bibliotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda 
myndigheter. Kommunen annonserar 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 skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kom-
menteras i ett granskningsutlåtande 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!

126



7

Granskningshandling 2018-08-09
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad

Båstad

Västra Karup Östra KarupTorekov

Hallands 
Väderö

Grevie

Förslöv

Båstads kommun

Översiktskarta
0 m 2000 m 4000 m

N

Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i norra delen av Hemmeslöv och gränsar i norr till Laholms kommun och 
ett område som i översiktsplanen för Laholm anges som utredningsområde. Planområdet gränsar 
i söder och väster mot befintlig bostadsbebyggelse, och i öster mot åkermark. Området omfattar 
drygt 4,6 ha (46 700 m2) och utgörs av igenväxande betesmark som, innan gator etc anlades söder 
om planområdet, fungerat som övningsområde för ridklubben. Planområdet är beläget cirka 4,5 
km från Båstad centrum.

Syftet med denna plan är att fastställa gatustruktur och naturområde, dvs allmän platsmark, inom 
del av fastigheten Hemmeslöv 10:10 där område för gata och t ex gångstig i gällande detaljplan är 
förlagd inom så kallad kvartersmark, dvs bostadsmark. I samband med detta begränsas den södra 
delen av planområdet till att möjliggöra bostäder i form av t ex friliggande enbostadshus, grupp-
byggda parhus, radhus och/eller kedjehus med separata entréer om högst 3 våningar istället för 4 
våningar. I planförslaget möjliggörs även byggnation för teknisk anläggning. I övrigt är byggrätten 
inom planområdet oförändrat. Planområdet ligger i Hemmeslöv, gränsar mot Laholms kommun och 
omfattar cirka 4,6 ha (46 700 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
Fastigheten Hemmeslöv 10:10 ägs av Båstads kommun. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-14 § 38 att ge Samhällsbyggnad och Teknik & Service i upp-
drag att anordna en markanvisningstävling för del av Hemmeslöv 10:10, Heden, etapp 3 samt att 
ändra detaljplanen. Gällande detaljplanen möjliggör idag både friliggande enbostadshus, flerbo-
stadshus, gruppbyggda parhus, radhus och/eller kedjehus. Inom kvartersmarken (B) ska kvarters-
gata samt gångslingor anordnas.

Huvudsyftet med detaljplanen är att fastställa gatustruktur samt naturområde inom mark som idag 
är planlagd för bostäder (inkl så kallad kvartersgata) inför en kommande markanvisningstävling. 
Då gällande detaljplan omfattas av planbestämmelsen g - ”Erforderlig mark inom bostadskvarteret 
ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för kvartersgata som ansluter till lokalgata samt 
för gemensamma tekniska anläggningar. Minst två passager för gångtrafik mellan kvartersgata och 
naturmark ska ingå i gemensamhetsanläggningen.” måste all så kallad kvartersmark för ”etapp 3” 
revideras för att planbestämmelsen ska upphöra. I samband med justeringen så utökas naturmar-
ken något och högsta tillåtna nockhöjd för bebyggelsen längst i söder sänks från möjliga 12,3 m till 
10,0 m (dvs 3 våningar). I planförslaget möjliggörs även byggnation för teknisk anläggning.

Syftet med detaljplanen är också att skapa förusättningar för god och hälsosam livsmiljö i Båstads 
kommun. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse (i olika former) med närhet till såväl kollek-
tivtrafik, natur och rekreation vilket främjar både tillgänglighet och folkhälsa. Båstads kommuns 
mål och ambition är bland annat att nybyggnation ska ske på ett så miljöanpassat och resurssnålt 
sätt som möjligt.

Tekis inkl planomr

0 m 100m 200m

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Planområdet
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Markanvisningstävling
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-14 § 38 att ge Samhällsbyggnad och Teknik & Service i upp-
drag att anordna en markanvisningstävling för del av Hemmeslöv 10:10, Heden, etapp 3.  Syftet 
med en markanvisningstävling för Heden är att få fram konkreta förslag på hur fastigheten kan ut-
formas och gestaltas utifrån av kommunen satta kriterier. Kriterierna är valda för att bredda kommu-
nens bostadsutbud och för att bygga Båstad ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Tävlingen 
slutar i en markanvisning. Tävlingsperioden pågår under sommaren fram till den 30 september för 
att under hösten/vintern utvärderas.

Efter samrådsskedet
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2018-05-03 till och med 2018-06-21. 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 avseende. 
Bland annat har planbeskrivningen förtydligats avseende dagvattenhantering inom och i anslutning 
till planområdet samt kompletterats med kapitlet Ekosystemtjänster. 

I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts.
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Planbesked för del av Hemmeslöv 10:10 beviljades av Kommunstyrelsen 2018-02-14 § 38. 

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 bostäder, med en sammanhängande grönstruktur som har koppling till befintliga grönstråk ge-
nom bebyggelsen. Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. I skrivande stund pågår ett 
arbete med ändring av nu gällande översiktsplan.

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
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Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1669, som vann laga kraft 2016-01-25. Planen har 3 år av 
totalt 5 års genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är ”Bostadsän-
damål” inkl kvartersgata samt ”Natur”. Se sida 11.

Gällande detaljplan möjliggör bostäder i olika utförande. T ex källarlösa friliggande enbostadshus, 
gruppbyggda småhus, radhus, kedjehus eller flerbostadshus. Inom B (område för bostäder) ska kvar-
tersgata samt gångstråk anläggas. Gatustrukturen och gångstråkens placering är i gällande detalj-
plan ej fastställd i detalj. I övrigt ska minst 50 % av tomtytan möjliggöra infiltration av dagvatten. 
I gällande detaljplan finns även planbestämmelse som styr höjd på färdigt golv, placering av bygg-
naderna samt gör plank och murar (inom vissa mått) bygglovbefriade. Kompletterande kontroll av 
eventuell förekomst av organisk jord under schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före 
grundläggning.
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Bevarandeplan
Båstads kommun har en bevarandeplan från 1997. Denna är utgiven av kulturnämnden i Båstad, i 
samarbete med Kristianstads läns museum. Planområdet ingår inte i Bevarandeplanen.

Kulturmiljövårdsprogram
Planområdet berörs ej av det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet.

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns Miljö- och energiprogram 2012-2022 ska användas som en utgångspunkt i styrning 
av miljö- och hållbarhetsfrågor. Det anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvänd-
ning. Planförslaget överensstämmer med Båstad kommuns Miljö- och energiprogram 2012-2022 bl 
a genom att förtätning sker på en plats i anslutning till befintlig bebyggelse där infrastruktur är ut-
byggd. Planområdet är dessutom beläget kollektivtrafiknära och i direkt anslutning till bland annat 
rekreations- och naturområde, gång- och cykelbana, vilket främjar såväl tillgänglighet som folkhälsa.

Utdrag ur gällande detaljplan 1669, laga kraft 2016-01-25
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BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken får inte bebyggas

g Erforderlig mark inom bostadskvarteret ska vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning för kvartersgata som ansluter till
lokalgata samt för gemensamma tekniska anläggningar. Minst två
passager för gångtrafik mellan kvartersgata och naturmark ska ingå
i gemensamhetsanläggningen.

MARKENS ANORDNANDE (utformning av
kvartersmark)
Mark och vegetation
n1 Minst 50% av tomtytan skall möjliggöra infiltration av dagvatten.
n2 Murar och plank som ligger närmare än 4 meter från tomtgräns mot

allmän platsmark får ej överstiga 0,8 meter. Murar och plank på
övrig tomtmark får ej överstiga 1,5  meter.

Utfart, stängsel
Körbar utfart får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Placering
p1 Huvudbyggnad skall placeras minst 4 meter från tomtgräns. För

friliggande hus gäller att komplementbyggnad ska placeras minst 6
meter från gräns mot gata och minst 1 meter från övriga
tomtgränser. För byggnad närmare än 4 meter från granntomt
gäller särskilda brandkrav.

p2 Huvudbyggnad skall placeras minst 4 meter från tomtgräns. För
friliggande hus gäller att komplementbyggnad ska placeras minst 6
meter från gräns mot interngata och minst 1 meter från övriga
tomtgränser. För byggnad närmare än 4 meter från granntomt
gäller särskilda brandkrav.

Utformning
fril Friliggande hus. Huvudbyggnad ska placeras med långsida eller

gavel i gräns mot förgårdsmark.
grupp Gruppbyggda småhus, radhus och kedjehus med separata entréer.
fler Flerbostadshus

Utseende
f Tekniska anläggningar ska uppföras i grön kulör.

Byggnadsteknik
Endast källarlösa hus får uppföras.
Lägsta höjd på färdigt golv skall vara minst 0,3 meter över anslutande gata.
Kompletterande kontroll av eventuell förekomst av organisk jord under schaktbotten av sand
ska ske genom provschakt före grundläggning.

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

Ändrad lovplikt, lov med villkor
Bygglov krävs inte för murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4 meter och är
lägre än 0,8 meter, inte heller för murar och plank som är lägre än 1,5 meter på övrig
tomtmark.

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

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

GRÄNSER
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

Trafik mellan områdenHUVUDGATA

LokaltrafikLOKALGATA

NaturområdeNATUR

Kvartersmark
BostäderB

Tekniska anläggningarE

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING
e1 Minsta storlek på tomt för friliggande hus är 600 m2. Största tillåtna

byggnadsarea är 250 m2, varav 40 m2 reserveras för
komplementbyggnader. Byggnad får uppföras i högst 1 våning och
med en högsta nockhöjd på 6,3 m. Takkupor får finnas och uppgå
till 1/3 av takets längd utan att våningsantalet påverkas.

e2 Minsta storlek på tomt för friliggande hus är 600 m2. Största tillåtna
byggnadsarea är 250 m2, varav 40 m2 reserveras för
komplementbyggnader. Byggnad får uppföras i högst 2 våningar
och med en högsta nockhöjd på 8,3 m.

e3 Högst 1/3 av tomtens area får bebyggas med gruppbyggda
småhus, radhus eller kedjehus med separata entréer. Minsta
tomtstorlek är 250 m2 per lägenhet. Byggnad får uppföras i högst 2
våningar och med en högsta nockhöjd på 8,3 m.

e4 Högst 1/5 av tomtens area får bebyggas med flerbostadshus.
Största byggnadsarea per flerbostadshus är 350 m2. Parkering ska
lösas inom kvartersmark. Minst 1,5 parkeringsplatser krävs per
lägenhet. Byggnad får uppföras i högst 4 våningar och med en
högsta nockhöjd på 12,3 meter. Hisschakt får anordas utöver
nockhöjd.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Skala: A1 - 1: 2000, A3 - 1:4000
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Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun
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Plankarta tillhörande detaljplan för

Planområdet
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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 för bebyggelse. Områ-
det bedöms vidare nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning. Stöd för bostadsbebyggelse finns 
i Båstads kommuns översiktsplan.

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 samtliga riksintressen eftersom planerad byggnation sker i an-
slutning till befintlig bebyggelse och förses med grönytor för rekreation inom och i anslutning till 
planområdet. Kopplingen till havet och naturområde och naturreservat i Laholms kommun bibehålls 
inom Hemmeslöv 10:10 i såväl nord/sydlig och öst/västlig riktning.

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.) Båstads 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 miljökvali-
tetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för ke-
misk och kvantitativ status. Målet var att alla vattenförekomster skulle ha uppnått god status (både 
kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det blir mycket svårt för en del 
vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. 

Ytvattenförekomst   Ekologisk status  Kemisk status

Laholmsbukten, SE563330-124600 Måttlig    Uppnår ej god

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status

Bjärehalvön, SE625674-131386 Otillfredsställande  Otillfredsställande

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. Tabell över vattenförekomster 
som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan (www.vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för 

Sverige (www.viss.lst.se) 

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.

Huvudsyftet med detaljplanen är att fastställa gatustruktur inom område som i dagsläget är plan-
lagt för bostäder. Mark inom och i anslutning till planområdet kommer att möjliggöra infiltration/
fördröjning av dagvatten då marken till stor del ej får hårdgöras (vilket styrs av planbestämmelse). 
Fördröjning och infiltration har en renande effekt på dagvattnet eftersom föroreningar bryts ner och 
näringsämnen tas upp på gräs/växtbeklädda ytor.

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

Fördröjningsmagasin sydväst om planområdet

Fördröjningsmagsin söder om planområdet
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Vattenskyddsområde, Naturvårdsverket,

0 2,00km

Vattenskyddsområde

Skala: ~1:40,000 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Vattenskyddsområde 
”Idrottsplatsen”

Vattenskyddsområde 
”Eskilstorp”

Planområdets 
läge

Vattentäkter
Planområdet angränsar inte direkt till någon vattentäkt. Avståndet mellan planområdet och de när-
maste vattentäkterna, ”Idrottsplatsen” respektive ”Eskilstorp” är cirka 4200 meter respektive 1600 
m. 2007 tog WSP fram förslag till skyddsområde för ”Idrottsplatsen” samt ”Eskilstorp”. Förslaget 
innebär ett något utvidgat vattenskyddsområde vilket resulterar i att det från planområdet till vat-
tentäkten ”Idrottsplatsen” är cirka 3700 m (istället för cirka 4200 m). Avståndet till vattenskyddsom-
råde Eskilstorp är oförändrat. Vattentäkterna är dessutom belägna uppströms.

Strandskydd
Planområdet omfattas ej av strandskydd.

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. I samband med att de-
taljplan 1669 arbetades fram gjordes även en behovsbedömning. Då huvudsyftet med denna detalj-
plan är att fastställa gatustruktur samt passager för t ex fotgängare inom mark som idag är planlagd 
för bostäder och där gata och gångslingor ska hanteras som kvartersgata inom bostadsmark bedöms 
tidigare framtagen behovsbedömning lämplig som underlag även i denna detaljplan.

Båstads kommun har genom behovsbedömningen (2014-01-28) kommit fram till att det inte förelig-
ger något behov av miljökonsekvensbeskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:

• planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner, 
• planen inte påverkar riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv,   
• ett genomförande av planen inte leder till några ökade störningar på omgivningen eller för män-
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niskors hälsa och säkerhet,
• planförslaget inte påverkar skyddade kultur- och naturvärden varken internationellt, nationellt 

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

surser nationellt eller lokalt,                                    
• planförslaget inte berör några kända fornlämningar.

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

I ett samrådsyttrande (2014-05-15) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett ge-
nomförande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 
4 kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900).

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 påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Naturen har en stor förmåga 
att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis kan en promenad runt en öppen vat-
tenyta eller i en park vara både avstressande och bidra med positiva upplevelser. 

Stödjande ekosystemtjänster möjliggör samhällets och ekosystemens funktion.  De stödjande ekosys-
temtjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för de övriga grupperna 
av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som skapar ny jord för grödor att växa 
i, fotosyntesen som skapar syre att andas 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 påverka befintliga ekosystemtjänster negativt, då del av stor öppen gräsäng 
bebyggs med gator och byggnader i form av bl a bostadshus. Därför ställs krav på kommande byggna-
tion att ta särskild hänsyn genom att väga upp förlust av ekosystemtjänster vid utbyggnad.

Planområdet är även beläget i direkt anslutning till ett natur- och rekreationsområde vilket är värde-
fullt ur flera ekosystemtjänstaspekter både för människor och djur. 

Den biologiska mångfalden inom planområdet kan berikas genom t ex plantering av träd och buskar. 
Se exempel på föregående sida.

I skrivande stund pågår en markanvisningstävling (uppdelat på 4 delområden). En av utvärderings-
punkterna är Ekologiska aspekter där Ekosystemtjänster ingår. Kommunens ambition är hög kvalité 
avseende ekosystemtjänster. Efter tävlingen kommer tävlingsbidragen att utvärderas och poängsät-
tas. De förslag med flest poäng tilldelas mark där byggnation kan realiseras. Ett exploateringsavtal 
kommer att tecknas mellan kommun och exploatör som bl a styr utformningen av området.
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Bebyggelse
Bostäder 
Själva planområdet innehåller idag ingen bebyggelse. Omgivande bebyggelse i Hemmeslöv består 
av friliggande villor, både för fritidsändamål och för permanentboende. Tomterna är stora, oftast 
över 1000 m2, och i flera av kvarteren finns stora grönytor med tallar. Mellan husrader, längs svagt 
krökta gator, finns generöst tilltagna grönstråk som binder samman området med havet och stran-
den. Allt detta gör att känslan av skog dominerar över bebyggelsen i Hemmeslöv.

Under 2017 har infrastruktur byggts ut och rekreationsområde iordningställts i enlighet med de-
taljplan 1669. T ex har en gata som binder samman Rågångsvägen med Norra vägen anlagts. En 
lekplats, grillplats samt utomhusgym har också anlagts. I skrivande stund pågår försäljning av 
kommunala tomter söder om planområdet. De flesta tomter är sålda och flera bygglovansökningar 
inlämnade. Byggnationer i form av 1-2-plans enbostadshus i varierat utförande beräknas påbörjas 
under 2018 och med stor sannolikhet pågå under några år framåt.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse,  Duvvägen

Befintlig bebyggelse,  Duvvägen/ Hedvägen

Befintlig bebyggelse,  Rågångsvägens 
förlängning till Vildapelvägen
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Poppelraden i öster.

Kommersiell, offentlig och social service
Från planområdet till skola, förskola, vårdcentral och centrum i Båstad är det 5-6 km och till skola 
och förskola i Östra Karup är det 7 km. Till handelsområde med livsmedel är det knappt 3 km. Efter-
som höjdskillnaderna in till Båstad är små och cykelnätet väl utbyggt är det cykelbart till de flesta 
grundläggande servicefunktionerna. 

Verksamheter
Inom tätorten Båstad har kommunen ca 500-550 anställda inom sin verksamhet. Det är bland 
annat inom barnomsorg och skola, äldreomsorg, förvaltning och tjänstemän. Inom den privata 
sektorn är Hotell Skansen den största arbetsgivaren i tätorten med strax över 100 anställda. Andra 
stora arbetsgivare  i tätorten är Ica Supermarket, NP Nilsson Trävaruhus och Willys. Även Hotell 
Riviera är en stor arbetsplats. Sommartid är ytterligare ca 150 personer anställda på Hotell Skan-
sen. Då utgör även Pepes Bodega och övriga verksamheter i hamnen stora arbetsplatser med totalt 
upp till 200-300 anställda. Båstad har ett bra företagande med många nyetablerade små företag 
med endast en eller ett par anställda. Flera av dessa har sina kontor i Företagsbyn i tätortens syd-
ligaste spets.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Tallskogen i dagens Hemmeslöv planterades omkring år 1900 för att fixera sanden. I anslutning till 
planområdet finns ett par mindre talldungar. Marken utgörs i övrigt av öppen mark i form av åker 
och igenväxande betesmark. Strax öster om planområdet bildar en rad popplar en tydlig gränslinje. 
Allén omfattas av generellt biotopsskydd vilket innebär att de inte får skadas eller avverkas.

Marken är plan och grundvattnet står tidvis högt. Avvattning sker via öppna diken. I anslutning till 
planområdets nordvästra del, dvs utanför planområdet, är marken bitvis sank. Där finns också en 
stensamling, som enligt den arkeologiska undersökningen är uppförd i flera faser samt en del högar 
som härrör från ridklubbens aktiviteter. Vid den arkeologiska utredningen som utfördes november 
2014 påträffades inga anläggningar eller andra fynd. Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, 
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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/naturvårdsprogram.

I anslutning till planområdet har gångslingor, utomhusgym, bollplan, lekplats samt grillplats anlagts 
under 2017. Funktionerna nyttjas redan idag flitigt av bland annat de närboende trots att byggnatio-
nen inom Heden ej kommit igång helt ännu.

Lekplats (slutbesiktning 2017)

Utomhusgym (slutbesiktning 2017) Utomhusgym (slutbesiktning 2017)
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Allmän plats
Planområdet omfattar ingen befintlig allmän platsmark, dvs gatumark, parkområde etc. Dä-
remot är planområdet beläget i anslutning till allmän platsmark i form av både lokalgata och 
natur-område.

Översvämningsrisk
Markytan inom området är relativt plan med marknivåer på mellan +7,5 och +8,5 meter över havet. 
Planområdet riskerar inte att drabbas av översvämningar på grund av stigande havsvatten. Däremot 
kan det tidvis höga grundvattnet i kombination med extrem nederbörd orsaka marköversvämningar. 
Det är därför viktigt med en höjdsättning av området där allmän platsmark, framförallt gator, lig-
ger lägre än kvartersmark och därmed kan fungera som översvämningsytor vid extrem nederbörd. 
Utöver det så finns det i etapp 1 och 2 fördröjningsytor dit dagvatten kan dämma om ledningarna 
går fulla. Dagvattensystemet i tidigare etapper är dimensionerat för att klara den tillkommande be-
lastningen från etapp 3.

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning har gjorts för Hemmeslöv 10:10 (2013-09-17, Ramböll). Där konstateras 
att grundläggningsförhållandena är övervägande goda då marken består av naturligt lagrad sand. I 
en del områden har dock organiskt material i form av torv påträffats med upp till ca 0,7 m mäktig-
het. Detta gäller främst i områdets östra del.

Inom befintligt bebyggelseområde i Hemmeslöv råder periodvis höga grundvattennivåer. Grund-
vattenytan stiger snabbt vid långvarig och kraftig nederbörd och vatten kan bli stående på marken. 
Höjdsättning måste därför göras så att vatten kan avledas säkert från tomter till lägre liggande ga-
tor. På grund av höga halter av lätt-oxiderat järn i grundvattnet kan lukt uppkomma i öppna diken 
och vattenytor.

Radonmätningar har inte utförts. I den geotekniska undersökningen görs bedömningen att den 
relativt höga grundvattenytan i kombination med djupare liggande tät jord (lermorän) ger liten 

Lekplats Grillplats
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risk för höga markradonhalter. Det gör att planområdet bedöms kunna klassificeras som normal-
radonmark.

Kulturmiljöer och fornlämningar
En arkeologisk undersökning av planområdet har genomförts av CMB Uppdragsarkeologi AB, 2014. 
Sökschakt har grävts i topografiskt gynnsamma lägen. 2014-09-24 meddelade länsstyrelsen att inga 
anläggningar påträffades och att det ur fornlämningssynpunkt inte finns några hinder att exploatera 
området Planområdet berörs ej av kulturmiljövårdsprogram.

Gator och trafik
Trafikförsörjning sker från Vildapelvägen via Norravägen och Rågångsvägen. Vildapelvägen anlades 
och öppnades för trafik under 2017.

Kollektivtrafik
Planområdet är väl försörjt med kollektivtrafik. Båstads järnvägsstation ligger cirka 1,5 km söderut. 
Busshållplats för linje 525 ligger längs Norra vägen i nära anslutning till planområdet. Den går till 
Båstads centrum (linje 525+501) och Östra Karup och stannar även vid Båstads järnvägsstation. 
Från järnvägsstationen finns möjlighet att ta sig både norr och söderut med Öresundståg samt På-
gatåg. Norr och södergående tåg trafikerar Båstad med timmestrafik och halvtimmestrafik under 
rusningstid.

Hållplatser i anslutning till planområdet

Planområdet

Båstad jvg station

Norra vägen
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Gång- och cykeltrafik
Hemmeslöv är idealiskt att ta sig fram på till fots och med cykel. Området är i stort sett helt platt och 
med gena gång- och cykelkopplingar där det i många fall krävs en omväg för bilarna. Med cykel tar 
man sig till planområdet från Båstads centrum via cykelväg längs havet och sedan längs Kustvägen. 
Mellan centrum och planområdet är det cirka 4,5 km vilket innebär att det tar cirka 15 min att cykla. 
Från planområdet till Båstad station är det cirka 1,5 km vilket tar cirka 5 min att cykla. Till fots finns 
det flera valmöjligheter via smala gångvägar mellan tomterna och ner till havet. En nyanlagd gång- 
och cykelväg, som länkas samman med övergripande nät, är anlagd längs Vildapelvägen i direkt an-
slutning till planområdet.

Kattegattsleden (ny cykelled från Göteborg till Helsingborg) följer Kustvägen och passerar strax förbi 
planområdet.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Drygt 1 km sydost om planområdet går distributionsledningar för natur- och biogas. Detta innebär 
att gas kan vara ett intressant energialternativ för framtida bebyggelse.

El, telefoni och fiber
Bjäre Kraft samt Södra Hallands Kraft och TeliaSonera Skanova har kabelanläggningar inom och i 
direkt anslutning till planområdet.

Brandvattenförsörjning
En brandpost med okänt flöde finns placerad inom planområdet.

Dricks- och spillvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. I samband med tidigare 
etapper har VA-ledningar byggts ut till Vildapelvägen. Befintliga ledningar är dimensionerade för 
att även klara belastningen från etapp 3.

Dagvatten
Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exem-
pelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. 
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. 

Planområdet omfattas av verksamhetsområde för dagvatten.

Dagvattensystemet, med ledningar och fördröjningsytor, som är utbyggt för tidigare etapper är di-
mensionerat och förberett för att ta emot dagvatten även från etapp 3. Kommunala dagvattenled-
ningar finns i Vildapelvägen, därifrån leds vattnet till Rågångsvägen och vidare ut i Laholmsbukten

Dagvattenhantering för planområdet är ur teknisk synvinkel komplicerad. Grundvattnet står tidvis 
i högt i planområdet, och innehåller järn som vid kontakt med syre fälls ut och blir till en rödfärgad 
massa. Järnutfällningen riskerar att täppa igen ledningar och kan ge upphov till dålig lukt. På grund 
av järnutfällningarna kan huvudledningar, diken och fördröjningsmagasin behöva extra underhåll i 
form av rensning och spolning. 
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Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom  Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg. Närmsta befint-
lig återvinningsstation är belägen vid Karupsvägen / Meteorvägen, cirka 1800 m sydväst om plan-
området, som tillgodoser källsorteringens fraktioner. 

143



24

Granskningshandling 2018-08-09
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad

Bebyggelse
Användning 
Användningen av mark inom planområdet föreslås ändras från B (bostäder) till GATA (lokalgata), E 
(teknisk anläggning) samt NATUR (naturområde). Gällande detaljplan möjliggör så kallad interngata 
inom bostadsmark. Huvudsyftet med detaljplanen är att fastställa gatustruktur som GATA, dvs all-
män platsmark. I samband med planändringen möjliggörs område för teknisk anläggning. Södra Hal-
lands Kraft har påtalat att i det fall planområdet bebyggs med exempelvis bara flerbostadshus (vilket 
i praktiken innebär fler bostadsenheter än friliggande villor) måste ytterligare en nätstation byggas 
i området. Inom planområdet ändras del av befintlig bostadsmark till naturområde. Denna justering 
beror dels på att säkerställa passager för t ex gångtrafikanter till intilliggande naturområde och dels 
på att bollplanen samt gångslingan, i anslutning till planområdet sydöstra del, försköts något norrut 
för att kunna bevara så många befintliga träd i träddungen intill Korpvägen som möjligt. Gångslingan 
anlades med knapp marginal till fastighetsgräns i norr - nu kommer distansen mellan gångslingan 
och framtida bostäder att vara större. Se nedanstående bild.
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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

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

LokalgataGATA1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Placering,  4 kap 5 § 2

Friliggande huvudbyggnad / huvudbyggnader  ska placeras minst 4 m från
fastighetsgräns.
Komplementbyggnad / komplementbyggnader ska placeras minst 6 m från gräns
mot gata och minst 1 m från övriga tomtgränser. För byggnad närmare än 4 m från
grannfastighet gäller särskilda brandkrav.
Garage/carport får sammanbyggas med huvudbyggnad om byggnaden inte
placeras närmare än 4 meter från gräns till annan fastighet.
Murar och plank som ligger närmare än 4 m från fastighetsgräns mot allmän
platsmark får inte överstiga 0,8 m.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

Fastigheten får bebyggas med friliggande enbostadshus, flerbostadshus,
gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus.

Vid byggnation av gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus är minsta
tillåtna tomtstorlek är 250 m2 per bostadsenhet och maximalt 40 % av tomtarean
får upptas av byggnad (er) inkl komplementbyggnad. Huvudbyggnad får uppföras i
högst 2 våningar och med en högsta nockhöjd om 8,3 meter (exkl eventuell
skorsten).

I det fall fastigheten bebyggs med friliggande enbostadshus är högsta tillåtna
byggnadsarean 250 m2 varav 40 m2 reserveras för komplementbyggnad. Högsta
tillåtna nockhöjd avseende huvudbyggnad är 8,3 meter (exkl eventuell skorsten).
Minsta tillåtna storlek på fastighet för friliggande enbostadshus är 600 m2.

I det fall fastigheten bebyggs med flerbostadshus får högst 1/5 av fastigheten
bebyggas. Största byggnadsarean per flerbostadshus är 500 m2.

Marken får inte förses med byggnad. Mindre skärmtak
över entréer får dock anordnas. Max 3,0 m2 per entré.

0.0
Högsta nockhöjd i meter avseende flerbostadshus.
Hisschakt får anordnas utöver nockhöjd. Högsta
nockhöjd avseende komplementbyggnad är 3,5 m.

Utformning,  4 kap 16 § 1

Lägsta höjd på färdigt golv skall vara minst 0,3 m över anslutande gata.
Kompletterande kontroll av eventuell förekomst av organisk jord under
schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande

schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande,  4 kap 16 § 1

Källare får inte finnas

Markens anordnande och vegetation,  4 kap 13 § 1

Parkering  ska lösas inom kvartersmark. Minst 1 parkeringsplats per bostadsenhet
krävs.
Endast 50 % av fastighetsarean får hårdgöras

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap 7 §

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid,  4 kap 21 §

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

Ändrad lovplikt,  4 kap 15 § 1

Bygglov krävs inte för murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4
meter och är lägre än 0,8 m, inte heller för murar och plank som är lägre än 1,5
meter på övrig tomtmark.. Bestämmelsen gäller under planens genomförandetid.

Skala:1:1000 (A1) 1:2000 (A3)
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PLANKARTA

PLANOMRÅDETS LÄGE

Båstad
station

Centrum

Placering  och utformning
Inom planområdet föreslås bebyggelse i form av såväl friliggande enbostadshus, flerbostadshus, 
gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus. Högsta tillåtna nockhöjd varierar inom planområ-
det från max 10,0 m till 13,0 m, se även separata planbestämmelser på plankartan.

Planförslag
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Granskningshandling 2018-08-09
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad

Vid byggnation av gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus är minsta tillåtna tomtstorlek 
är 250 m2 per bostadsenhet och maximalt 40 % av tomtarean får upptas av byggnader inkl komple-
mentbyggnad. Syftet är att t ex möjliggöra för en bostadsrättsförening att äga en en stor fastighet 
och bebygga den med ett flertal gruppbyggda parhus, radhus och/eller kedjehus där varje enskilda 
bostadsenhet har tillgång till en egen täppa, dvs tomt, om minst 250 m2.

I det fall fastigheten bebyggs med friliggande enbostadshus är högsta tillåtna byggnadsarean 250 m2 

varav 40 m2 reserveras för komplementbyggnad. 

I det fall fastigheten bebyggs med flerbostadshus får högst 1/5 av fastigheten bebyggas. Största bygg-
nadsarean per flerbostadshus är 500 m2. 

Inom planområdet föreslås utformningsbestämmelser som reglerar bland annat placering och bygg-
nadernas placering. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 m från tomtgräns. För friliggande hus gäller 
att komplementbyggnad ska placeras minst 6 m från gräns mot gata och minst 1 meter från övriga 
tomtgränser. För byggnad närmare än 4 m från grannfastighet gäller särskilda brandkrav. Brand-
krav styrs av BBR (Boverkets Byggregler). Väljer fastighetsägare att placera byggnad t ex 3 m från 
tomtgräns ska byggnaden uppföras enligt särskilda brandkrav (även om granntomten är obebyggd). 
Syftet är att få en rättvis fördelning av kostnaden avseende brandskydd.

Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 3,5 m.

Dessutom föreslås en planbestämmelse som gör att bygglov inte krävs för murar och plank som lig-
ger närmare allmän platsmark än 4 m och är lägre än 0,8 m, inte heller för murar och plank som är 
lägre än 1,5 m på övrig tomtmark.
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del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet består av igenväxande 
betesmark och är i princip helt platt. Inom Heden 
finns partier med torv. Dessutom står grundvatt-
net högt. Det finns inga kända grundläggningspro-
blem i området.

I gällande detaljplan anges Planbestämmelsen 
g - ”Erforderlig mark inom bostadskvarteret ska 
vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för 

Naturreservat nordväst om planområdet (Laholms kommun)

Inom planområdet föreslås planbestämmelse om att endast källarlösa hus får uppföras och att lägsta 
höjd på färdigt golv ska vara minst 0,3 m över anslutande gata. Dessutom ska minst 50% av fastighet-
sarean möjliggöra infiltration av dagvatten. Dvs 50% av fastigheten får ej bebyggas eller hårdgöras 
med exempelvis asfalt eller plattor. Så kallat armerat gräs, singel, trätrall eller annat genomsläppligt 
material är ok. Även om grundvattnet under delar av året står högt vilket gör att endast små mängder 
dagvatten infiltreras får man ett långsammare flöde och en viss rening av dagvattnet när mängden 
hårdgjord yta begränsas.

Allmän plats
Andelen allmän plats i form av GATA och NATUR säkerställs och utökas något i förhållande till nu 
gällande detaljplan. Se även plankarta.

Planområdet sett från nordost

kvartersgata som ansluter till lokalgata samt för gemensamma tekniska anläggningar. Minst två 
passager för gångtrafik mellan kvartersgata och naturmark ska ingå i gemensamhetsanläggningen.”  
Två passager till intilliggande grönområde föreslås istället säkerställas genom NATUR (se plankarta). 
Gångslingor inom och i anslutning till planområdet kopplas samman med t ex naturreservatet i norr 
(Laholms kommun).
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del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv i Båstad

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning har gjorts för Hemmeslöv 10:10 i samband med planläggning av hela He-
den. Se sida 19. Inför exploatering behöver områden med torv skiftas ut innan grundläggningsar-
beten kan påbörjas. Mot bakgrund av den geotekniska utredningen finns det ingen anledning att 
undanta vissa områden från bostadsbebyggelse.

Enligt den geotekniska utredningen ska kontroll av anläggning ske enligt geoteknisk kategori 1 (dvs 
för enfamiljshus eller motsvarande) med följande förtydliganden/tillägg:
• Kompletterande kontroll av eventuell förekomst av organisk jord under schaktbotten av sand ska 

ske genom provschakt tillsammans med geoteknisk sakkunnig.
• Ovanstående förutsättningar ska verifieras genom schaktbottenbesiktning i byggskedet. Om av-

vikelser noteras ska sakkunnig påkallas för beslut om åtgärd. 

För all typ av anläggning eller konstruktion med grundläggning i högre kategori än geoteknisk kate-
gori 1 (dvs för flerbostadshus) kan kompletterande undersökning krävas. 

På grund av de höga grundvattennivåerna i området tillåts inte källare.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
En arkeologisk undersökning av planområdet har genomförts av CMB Uppdragsarkeologi AB, 2014. 
Sökschakt har grävts i topografiskt gynnsamma lägen. 2014-09-24 meddelade länsstyrelsen att inga 
anläggningar påträffades och att det ur fornlämningssynpunkt inte finns några hinder att exploatera 
området. 

Om ändå fornlämningar skulle påträffas inom planområdet i samband med markarbeten ska arbetet 
avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt Lagen om kulturminnen 2 kap 10§.

Gator och trafik
I samband med att gällande detaljplan (dpl 1669) togs fram gjordes en trafikberäkning där det kon-
staterades att ett genomförande av planen (dvs 1669) leder till att Norra vägen och Kustvägen får ett 
tillskott på trafik till och från planområdet. 
Av dessa resor beräknas 30% ha målpunk-
ter i centrala Båstad och därför använda 
Kustvägen, medan 70% beräknas vara sö-
der- respektive norrgående och använda 
sig av Inre Kustvägen. Reinertsen gjorde 
en beräkning av trafikmängder baserat på 
att området  ”Heden” byggs ut med totalt 
cirka 220 bostadsenheter. Etapp 1 och 2 
inom Heden rymmer 89 bostadsenheter. I 
teorin tar denna utredning höjd för ytterli-
gare  drygt 130 bostadsenheter inom He-
den. Trafikberäkningen tar med andra ord 
höjd för ytterligare utbyggnad av området. 
Tabell 3 (Reinertsen, 2014) visar beräkna-
de trafikmängder på respektive vägar ba-
serat på förväntad inflyttning och adderar 
uppräknad bakgrundstrafik i Tabell 2 med 
genererad trafik från området (cirka 220 
bostadsenheter). 
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Trafikutredningen visar att belastningen på korsningen mellan Norra vägen och Inre Kustvägen ris-
kerar att bli hög (men inte överbelastad) under ett par sommarveckor. Hög belastning anses vara ac-
ceptabel under sommartrafiken ställt mot att skapa ett trafiksystem som är överdimensionerat. Om 
köerna i korsningen blir för långa kan en enklare åtgärd ändå vara rimlig, t ex breddning för att göra 
plats för extra körfält för vänstersvängande bilar.

Parkering
Parkering för såväl bilar som cyklar ska ske på den egna fastigheten inom kvartersmark. Minst 1 
parkeringsplats per bostadsenhet krävs. Parkeringsplatser kan med fördel förses med laddstolpar 
för el-bilar.

Kollektivtrafik
Planområdet är redan i dagläget väl försörjt med kollektivtrafik. Båstads järnvägsstation ligger cirka 
1,5 km söderut. Busshållplats för linje 525 är belägen längs Norra vägen i nära anslutning till plan-
området. Den går till Båstads centrum (linje 525+501) och Östra Karup och stannar även vid Båstads 
järnvägsstation. Från järnvägsstationen finns möjlighet att ta sig både norr och söderut med Öre-
sundståg samt Pågatåg. Norr och södergående tåg trafikerar Båstad med timmestrafik och halv-
timmestrafik under rusningstid.

Illustration - tågförbindelse  norr- och söderut i förhållande till planområdet

En utbyggnad enligt planen ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik.

Goda kollektivtrafikförbindelser tillsammans med bra cykelvägar och cykelvänlig terräng ger goda 
möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil. Det ger också goda förutsättningar att främja 
vardagsmotion i form av cykelpendling, långpromenader eller endast genom att göra det enkelt och 
gent att gå eller cykla.
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Gång- och cykeltrafik
Hemmeslöv är idealiskt att ta sig fram på till fots och med cykel. Området är i stort sett helt platt 
och med gena gång- och cykelkopplingar där det i många fall krävs en omväg för bilarna. Med cykel 
tar man sig till planområdet från Båstads centrum via cykelväg längs havet och sedan längs Kustvä-
gen. Mellan centrum och planområdet är det cirka 4,5 km vilket innebär att det tar cirka 15 min att 
cykla. Från planområdet till Båstad station är det cirka 1,5 km vilket tar cirka 5 min att cykla. Till fots 
finns det flera valmöjligheter via smala gångvägar mellan tomterna och ner till havet. En nyanlagd 
gång- och cykelväg, som länkas samman med övergripande nät, är anlagd längs Vildapelvägen i di-
rekt anslutning till planområdet. Kattegattsleden (ny cykelled från Göteborg till Helsingborg) följer 
Kustvägen och passerar strax förbi planområdet.

Planförslaget möjliggör även i fortsättningen gång- och cykel på gata både inom och i anslutning till 
planområdet samt på separat gång- och cykelväg längs Vildapelvägen (utanför planområdet).

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.

Gång- och cykelvägnät i anslutning till planområdet

Laholms kommun
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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

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 Vildapelvägen, vilken är den främsta bullerkällan avseende fordonstrafik  uppgår till 
mindre än 250 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik) enligt Trafikverkets NVDB (Nationella Väg Data-
bas, med en högsta tillåtna hastighet om 30 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 byggnation kollektivtrafiknära och i direkt 
anslutning till bland annat rekreations- och naturområde, gång- och cykelbana, vilket främjar såväl 
tillgänglighet som folkhälsa.

El, telefoni och fiber
El, telefoni och fiber avses anslutas till det befintliga ledningsnätet. Ny nätstation, för el, möjliggörs 
inom planområdet.

Dricks- och spillvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Anslutning till det kom-
munala ledningsnätet är förberedd med avsättning i Vildapelvägen. 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
Brandpost finns placerad i anslutning till planområdet i Vildapelvägen, vilket vid en första bedöm-
ning anses vara tillräckligt.
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Dagvatten
System för dagvattenhantering för området Heden är dimensionerat och utbyggt enligt Svenskt Vat-
tens publikation P110 för att även kunna ha hand om dagvatten från planområdet, Heden etapp 
3. Dimensionering och utformning av dagvattenledningar och fördröjningsmagasin är gjorda enligt 
Båstads kommuns dagvattenpolicy. Se nedanstående principskiss. 

Dagvattenledningar för planområdet ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation P110. 
Vid extrema regn kommer inte det kommunala dagvattensystemet att klara av att ta hand om allt 
dagvatten. Dagvatten kommer då att dämma upp till de fördröjningsytor som är utbyggda i tidigare 
etapper. Fördröjningsytorna är markerade med 1, 2 och 3 i nedanstående bild.
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ANSVARIGDATUM

Utbyggt VA inom Hemmeslöv 10:10, Heden

NSVA’s ansvarsområde - fördröjningsmagasin

Översiktlig karta över VA, relationshandling 2017-02-23- 
Fördröjningsmagasin schematiskt markerade 

1.

2.

3.

Gator och tomtmark ska höjdsättas så att dagvatten inte orsakar skador på byggnader och fastighe-
ter vid en sådan händelse. Genom att låta gator ligga lägre än omgivande kvartersmark fås kontrol-

Planområde, Heden 
etapp 3
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lerade översvämningsytor, utöver de tre som finns i anslutning till dagvattensystemet, dit vatten kan 
rinna utan att förorsaka skada. Lägsta planerade golvhöjd för byggnader bör ligga minst 35-40 cm 
över planerad marknivå i förbindelsepunkten, vilket regleras i planbestämmelse på plankarta.

Gr
ön

fin
ks

vä
ge

n

10:62

10:63

10:64

10:30

10:36
10:46

 7.80

 7.50

 7.70

8

 8.00

Hallenborgs gata 4
Box 585, 201 25  Malmö

www.afconsult.com
Tel: 010-505 00 00

ÅF INFRASTRUCTURE

BÅSTADS KOMMUN

Lsp

Gr
ön

fin
ks

vä
ge

n

 7.80

 8.20

 7.50

 7.80

 7.80

 7.70

8

8

8

 8.00

10:61

10:62

10:63

10:64

10:30

10:36
10:46

10:10

A1
A2

A3

A12

SKALA RITNINGSNUMMER BET

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

Markplanering i anslutning till fördröjningsmagasin 1-bygghandling 2016-08-25

Fördröjningsmagasin 1-VA, relationshandling 2017-02-23

Kupolsil

Kupolsil

Fördröjningsmagasin 1 inom Heden

För att möjliggöra fördröjning av dagvatten inne på kvartersmark ska minst 50% av fastighetens yta 
vara tillgänglig för infiltration/genomsläpplig. En yta som inte är hårdgjord bidrar till en långsam-
mare avrinning vilket är fördelaktigt då grundvattnet står högt och infiltration därmed inte är möjlig. 
Vid dimensionering av dagvattenledningar ska hänsyn inte tas till eventuell infiltration inom kvar-
tersmark, utan de icke hårdgjorda ytorna ska ses som ett sätt att fördröja/dämpa flödets hastighet. 
Utöver fördröjning ger även de genomsläppliga ytorna en viss rening av dagvattnet.

Varje fastighet kommer att förses med en perkolationsbrunn i fastighetsgränsen dit dagvatten från 
tak och markdränering leds innan det kopplas på det kommunala huvudledningsnätet bestående av 
täta ledningar.

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.

Vid byggnation i form av t ex flerbostadshus  förordas gemensamt avfallsutrymme. Var ett avfallsut-
rymme ska placeras måste noga övervägas. Närhet till bostäderna, 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 avfallshantering.

Dagvatten leds från pla-
nområdet till dagvatten-
ledning i VildapelvägenVid extrema nederbörder 

tar fördröjningsyta hand 
om dagvattnet, innan det 
leds vidare i det kommu-

nala dagvattennätet

Planområde, Heden 
etapp 3
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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.

God bebyggd miljö, sociala värden och vardagsmotion
Planen möjliggör ett tillskott av bostäder, på mark vars omgivningar är bebyggda med bostäder. Om-
rådet ligger stationsnära, havsnära och inte långt från Båstad centrum - kvaliteter som är eftertrak-
tade för många.

Planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser vilket tillsammans med bra cykelvägar och cykel-
vänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil. Det ger också goda 
förutsättningar att främja vardagsmotion i form av cykelpendling, långpromenader eller endast ge-
nom att göra det enkelt och gent att gå eller cykla.

Planområdets tillskott av bostäder med fristående villor på både små och stora tomter och gruppbe-
byggelse med flerfamiljshus vitaliserar området genom att skapa en större variation i bebyggelsen. 
Detta kan även bidra till större variation i den sociala sammansättningen i området.

Planstrukturen, i kombination med nu gällande detaljplan 1669, med ett lättorienterat rutnätssys-
tem, med många möjliga vägval, allmän platsmark i anslutning till gatunätet ger en tydlighet i stads-
planen som främjar känslan av trygghet.

9. KONSEKVENSER

153



34

Granskningshandling 2018-08-09
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3, Hemmeslöv  i Båstad

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). Sam-
råd genomförs under sommaren 2018 och granskning förväntas ske under 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 i anslutning till planområdet.

Enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark föreslås inom planområdet. Det gäller såväl gatunät 
som grönytor. Allmän platsmark inom planområdet skall genom fastighetsägarens försorg inordnas 
i företrädesvis den befintliga gemensamhetsanläggning (Hemmeslöv GA:20) för planområdets fast-
igheter.

Det primära skälet för att huvudmannaskapet i området ska vara enskilt är att det för omgivande, be-
fintlig bebyggelse råder enskilt huvudmannaskap. En avvikande lösning inom aktuellt planområde 
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 permanentboende.

Kommunen är dock huvudman för VA i området vilket innebär att kommunen äger och underhål-
ler anläggningar för vatten och avlopp. Kommunens ansvar omfattar även öppna dagvattenanlägg-
ningar som placerats på allmän plats. Kommunen svarar för att samtliga anläggningar sköts för att 
säkerställa funktionen. I det fall huvudmannen för allmän plats önskar en mer frekvent skötsel av 
dagvattendammar/svackdiken medger kommunen att huvudmannen genomför sådan, på egen be-
kostnad och under villkor att den tekniska funktionen inte äventyras.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planen innebär att vissa fastighetsbildningsåtgärder behöver ske, t ex avstyckning samt omprövning 
av Hemmeslöv GA:20.

Servitut, ledningsrätter etc
Inom planområdet finns inga servitut eller ledningsrätter. Däremot finns två officialservitut avse-
ende väg (1168-231.1 samt 1168-231.2) utanför planområdet, i Korpvägen (markerad med rosa i 
bild på sida 31). Dessa påverkas ej av planförslaget. Bjäre Kraft, Södra Hallands kraft och TeliaSonera 
Skanova Access avses förslägga ledningar inom gatumark (dvs allmän platsmark). Ledningarnas pla-
cering inom allmän platsmark säkras på lämpligt sätt om ledningsägare så begär.

10. GENOMFÖRANDE
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Gemensamhetsanläggning
Fastigheten Hemmeslöv 10:10 ingår i befintlig gemensamhetsanläggning Hemmeslöv GA:20 (marke-
rad med grönt i bild på sida 31). Gemensamhetsanläggningen omfattar allmänna ytor, såsom vägar 
och grönområden. Förvaltningen av gemensamma anläggningarna hanteras av Eskilstorp & Hem-
meslöv vägförening (GA:20). Undantaget från vägföreningens ansvar är lekplats, grillplats samt ut-
omhusgym som tillfälligt driftas av Båstads kommun.

I skrivande stund pågår en utredning kring huvudmannaskap i Båstads kommun vilket innebär att 
huvudmannaskapet inom bland annat Hemmeslöv kan bli aktuellt att ändra huvudman för.

Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar genom sitt andelstal för förvaltning-
en av anläggningen (dvs Hemmeslöv GA:20). Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal 
m.m fastställs i ett anläggningsbeslut. 

GA:20

0 m 100m 200m

Befintlig gemensamhetsanläggning (GA:20) samt servitut (dock utanför planområdet)

Servitut för väg
 till Hemmeslöv 10:49

1168-231.1 & 1168-231.2

Hemmeslöv
GA:20
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Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten även om de andelstal som ska gälla för fördelning 
av kostnaderna för den i gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens utförande (byggande) 
och drift (förvaltning). Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal.

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.

Ekonomiska frågor
Gatu- och parkområde, utanför och delvis inom, sköts redan idag av en gemensamhetsanläggning 
(Hemmeslöv GA:20). Ersättning betalas ut enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. En utbyggnad 
av detaljplanen föranleder att Teknik och service driftbudget för gatuunderhåll behöver utökas.

Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsbildning samt omprövning av GA:20.

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 tillkommer vid nybyggnad/tillbyggnad enligt gällande taxa. 

Avtal
Kommunen har för avsikt att överlåta marken genom markanvisningstävling. Marktilldelningen reg-
leras genom markanvisningsavtal med en eller flera exploatörer.

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. Planavgift tas inte ut då kommande köpare be-
talar ett marknadsmässigt pris för tomtmarken, vari kostnad för planarbete och infrastruktur ingår.

Tekniska frågor
Båstads kommun projekterar och bygger ut all teknisk infrastruktur, samt all allmän platsmark. All 
allmän platsmark överlämnas sedan för drift till samfälligheten.

El, telefoni, fiber
Bjäre Kraft, Södra Hallands kraft och TeliaSonera Skanova har kabelanläggningar inom och i anslut-
ning till planområdet och kan komma att beröras av planens genomförande. Kostnad för eventuella 
åtgärder regleras utifrån principerna i kommunens markavtal för ledningar i allmän plats.
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Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. Arbetet avses fortsätta med eventuella re-
videringar av granskningsförslaget inför antagandeskedet. Olika utredningar kan tillkomma för att 
komplettera planarbetet vid fortsatt arbete och för att ligga till grund för detaljutformning av plan-
förslaget.

Då planförslaget framställs enligt standardförfarande sammanställs inkomna synpunkter från både 
samråd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredo-
görelse görs således inte. Inkomna synpunkter under samrådet beaktas ändå i möjligaste mån inför 
granskningsskedet. Efter samråd följer ett granskningsskede och därefter tar kommunen ställning 
till ytterligare eventuella revideringar innan planen går upp för antagande i kommunstyrelsen.

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

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark    Olof Selldén
Planarkitekt     Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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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

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

LokalgataGATA1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Placering,  4 kap 5 § 2

Friliggande huvudbyggnad / huvudbyggnader  ska placeras minst 4 m från
fastighetsgräns.
Komplementbyggnad / komplementbyggnader ska placeras minst 6 m från gräns
mot gata och minst 1 m från övriga tomtgränser. För byggnad närmare än 4 m från
grannfastighet gäller särskilda brandkrav.
Garage/carport får sammanbyggas med huvudbyggnad om byggnaden inte
placeras närmare än 4 meter från gräns till annan fastighet.
Murar och plank som ligger närmare än 4 m från fastighetsgräns mot allmän
platsmark får inte överstiga 0,8 m.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

Fastigheten får bebyggas med friliggande enbostadshus, flerbostadshus,
gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus.

Vid byggnation av gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus är minsta
tillåtna tomtstorlek är 250 m2 per bostadsenhet och maximalt 40 % av tomtarean
får upptas av byggnad (er) inkl komplementbyggnad. Huvudbyggnad får uppföras i
högst 2 våningar och med en högsta nockhöjd om 8,3 meter (exkl eventuell
skorsten).

I det fall fastigheten bebyggs med friliggande enbostadshus är högsta tillåtna
byggnadsarean 250 m2 varav 40 m2 reserveras för komplementbyggnad. Högsta
tillåtna nockhöjd avseende huvudbyggnad är 8,3 meter (exkl eventuell skorsten).
Minsta tillåtna storlek på fastighet för friliggande enbostadshus är 600 m2.

I det fall fastigheten bebyggs med flerbostadshus får högst 1/5 av fastigheten
bebyggas. Största byggnadsarean per flerbostadshus är 500 m2.

Marken får inte förses med byggnad. Mindre skärmtak
över entréer får dock anordnas. Max 3,0 m2 per entré.

0.0
Högsta nockhöjd i meter avseende flerbostadshus.
Hisschakt får anordnas utöver nockhöjd. Högsta
nockhöjd avseende komplementbyggnad är 3,5 m.

Utformning,  4 kap 16 § 1

Lägsta höjd på färdigt golv skall vara minst 0,3 m över anslutande gata.
Kompletterande kontroll av eventuell förekomst av organisk jord under
schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande

schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande,  4 kap 16 § 1

Källare får inte finnas

Markens anordnande och vegetation,  4 kap 13 § 1

Parkering  ska lösas inom kvartersmark. Minst 1 parkeringsplats per bostadsenhet
krävs.
Endast 50 % av fastighetsarean får hårdgöras

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap 7 §

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid ,  4 kap 21 §

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

Ändrad lovplikt ,  4 kap 15 § 1

Bygglov krävs inte för murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4
meter och är lägre än 0,8 m, inte heller för murar och plank som är lägre än 1,5
meter på övrig tomtmark.. Bestämmelsen gäller under planens genomförandetid.

Skala:1:1000 (A1) 1:2000 (A3)

100 meter9080706040 503020100
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Datum: 2018-07-10 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén, Planchef 

Dnr: B16-565 

 
 

Detaljplan för Möllhult 1:3, Båstads kommun, Skåne län – Begäran om 
planbesked 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Kommunstyrelsen avslår begäran om detaljplan för Möllhult 1:3 i Båstads kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägare Daniel Hjalmarsson har 2018-04-24 inkommit med en förfrågan om planbesked 
avseende Möllhult 1:3. För att kunna bygga bostäder på fastigheten måste gällande detaljplan 
ändras. 
 
Planförslaget har stöd i ÖP08 (översiktsplan för Båstad, antagen av KF 2008) men inte i 
Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun(antaget av KF 2016) och inte heller i 
Kommunstyrelsens planprioritering (antagen av KS 2017). Förvaltningens bedömning är utifrån de 
strategiska dokumenten att det inte är lämpligt att planlägga Möllhult 1:3 som bostadsmark. 
 
NSVA rekommenderar kommunen att inte planlägga för fler bostäder i Glimminge plantering före 
det att dagvattenledningar har byggts ut i området. 
 
På fastigheten Möllhult 1:3 ligger i sydväst ett kärr med fynd av Större vattensalamander. Större 
vattensalamander är rödlistad enligt artskyddsförordningen varför en inventering av området 
måste göras före påbörjan av planläggning. Området i direkt anslutning till föreslaget planområde i 
söder är klassad som rikkärr, naturvärdesklass 1, ett extremrikkärr känslig för hydrologiska 
förändringar. 
 
Förvaltningens samlade bedömning av ärendet är att utifrån politiska styrdokument, NSVA:s 
rekommendation och områdets känslighet för störningar avseende flora och fauna, att planläggning 
av området inte är lämplig. 
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Bakgrund 
Fastighetsägare Daniel Hjalmarsson har 2018-04-24 inkommit med en förfrågan om planbesked 
avseende Möllhult 1:3. Intressenten ansöker om ändring av detaljplanen för att kunna bygga en 
bostad. Marken är i dag planlagd för allmän plats, park, plantering enligt detaljplan 800, som vann 
laga kraft år 1961-05-03. För att kunna bygga bostäder på fastigheten måste gällande detaljplan 
ändras. 
 

 
Karta över Glimminge plantering och planområdet                                  Utdrag ur gällande detaljplan, 800 

 
Planområdet är beläget i Glimminge plantering och avgränsas av fastigheterna Möllhult 1:41 i väst, 
Möllhult 1:43 i öst, Nyponvägen i norr och ett grönområde i söder. Området omfattar cirka 0,2 ha 
(2 100 m2). 
 
Enligt en översiktlig jordartskarta från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) består marken av 
svallsediment, grus. Söder om planområdet består marken av kärrtorv. Några kända föroreningar 
finns ej. 
 
Planområdet är beläget inom verksamhetsområde VA avseende vatten, spill- och dagvatten. 
 
Trafik- och bullerfrågor hanteras under planprocessen. 
 
Kommunens översiktsplan från 2008 (antagen i KF 2008) pekar ut ytan som lämplig för 
bostadsbebyggelse. Sedan dess har dokumenten Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 
2015 (antaget i KF 2016) och Kommunstyrelsens planprioritering (antagen i KS 2017) tillkommit. 
Enligt Bostadsförsörjningsprogrammet ska kommunen nedprioritera:  

 Lägen som ej är kollektivtrafiknära 

 Byggnation där verksamheter, handel och kommunal service ej finns 

 Fritidsbostäder 

 Utbyggnadsområden med ensidigt bostadsbestånd 
 

I kommunstyrelsens planprioritering ska planer inte prioriteras i följande fall: 

 Planer som endast syftar till att gynna ett enstaka enskilt intresse (så kallade 
frimärksplaner) 

 Planer med längre avstånd (500m ->) till kollektivtrafik. 

 Planer med längre avstånd (500m ->) till samhällsservice. 
 

Möllhult 1:3 är berörd av samtliga ovanstående punkter. De strategiska dokumenten är därför 
motstridiga varandra. Förvaltningens bedömning är att följa Bostadsförsörjningsprogrammet och 

Ungefärlig 
avgränsning 

av 
planområde 

Ungefärlig 
avgränsning 

av 
planområde 
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Planprioriteringen då de blivit politiskt antagna efter ÖP08 och ligger till grund för framtagande av 
ny översiktsplan. 
 
NSVA rekommenderar kommunen att inte planlägga för fler bostäder i Glimminge plantering före 
det att dagvattenledningar har byggts ut i området. Dagvattenhanteringen i området är idag 
problematisk. 
 
På fastigheten Möllhult 1:3 ligger i sydväst öppet vatten med fynd av Större vattensalamander. 
Större vattensalamander är rödlistad enligt artskyddsförordningen varför en inventering av 
området måste göras före påbörjan av planläggning. Området är en viktig biotop klassad som 
rikkärr, naturvärdesklass 1, ett extremrikkärr känslig för hydrologiska förändringar. En 
hydrogeologisk undersökning måste genomföras i samband med planläggning för att utreda hur 
rikkärret påverkas. För flora och fauna är stråket mellan grönområdet på Möllhult 1:3, över 
Nyponvägen och vidare norrut av betydelse.  
 
I samband med att befintlig detaljplan upphävs återinträder strandskyddet ifrån kärret i sydväst, 
vilket påverkar sydvästra delen av föreslaget planområde, ca 300 m². Strandskyddet syftar bland 
annat till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten, och planläggning av 
Möllhult 1:3 påverkar dessa livsvillkor. 
 
Planområdet berörs av riksintresse Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2§ 
Miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ Miljöbalken, Kustzon, 4 kap 4§ Miljöbalken samt Högexploaterad 
kust, 4 kap 4§ Miljöbalken. Planområdet behöver inventeras för att kunna bedömas som förenligt 
med riksintressen. Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för kulturmiljö och ingår även 
länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram under ”Särskilt värdefulla kulturmiljöer” samt 
kulturmiljöstråk ”Per Albin-linjen” (LST 2007).  
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan tecknas mellan 
kommun och intressent. 
 
 
Samhällsbyggnad 
Olof Selldén, planchef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked, 2018-04-23 
 
Samråd har skett med: 
Sara Borglin, NSVA 
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Datum: 2018-08-08 Till: KF  

Handläggare: Olof Selldén  

Dnr: 000742/2018      

 
Beslut om att upprätta planprogram för ny återvinningscentral på 
Bokesliden/Killerödsvägen 

 
Förslag till beslut 
KF beslutar: 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till planprogram för placering av ny åter-

vinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen i enlighet med KF:s beslut den 20 juni 2018 
(KF § 114/2018) och att samråda om programmet med berörda myndigheter och sakä-
gare. 

2. Planarbetet finansieras genom kommunens exploateringskonto. 
3. Planarbetet ska ges planprioritet 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) beslutat att kommunens nya åter-
vinningscentral ska placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen. Placeringen 
saknar stöd i kommunens översiktsplan. För att avgränsa vad detaljplanen behöver reglera och 
omfatta är det lämpligast att inleda planarbetet med ett planprogram där planarbetets förut-
sättningar stäms av med berörda myndigheter och sakägare. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) beslutat att kommunens nya åter-
vinningscentral ska placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen. En skiss över 
hur området kan disponeras har redovisats. Den tänkta verksamhetens omgivningspåverkan 
är så pass omfattande att markens lämplighet för ändamålet ska prövas i detaljplan. Placering-
en saknar stöd i kommunens översiktsplan. För att avgränsa vad detaljplanen behöver reglera 
och omfatta är det lämpligast att inleda planarbetet med ett planprogram där planarbetets 
förutsättningar stäms av med berörda myndigheter och sakägare. 
 
Konsekvenser av beslut 
Konsekvenser för samhälle, verksamhet, ekonomi, miljö etc. kommer utredas under planpro-
cessen.  
 
Samhällsbyggnad  Teknik och service 
 
 
 
Roger Larsson  Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnadschef  Teknik och servicechef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Teknik och service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanträdesprotokoll KF § 114/2018 
Kartor och dispositionsskiss över Bokesliden/Killerödsvägen 
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Datum: 2018-08-08 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sofia Boivie  

Dnr: KS 000386/2018 

 
Förstudie Förskola. 
 
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om att upprätta en programhandling för 
rekommenderat alternativ presenterat i förstudien: 

 

Sammanfattning av ärendet 
 
Förvaltningen har i uppdrag att göra en översiktlig planering för hur strukturen för förskolor 
ska se ut i Båstads kommun. 
 
För att uppfylla behoven inom de närmaste tio åren behöver den befintliga strukturen av för-
skolor byggas ut och förtätas. Dels för att möta ett ökat behov av platser men även för att klara 
de krav på lokaler som läroplan för förskola kräver.  Även ur ett driftsperspektiv både organi-
satoriskt och fastighetsrelaterat är det viktigt med ett långsiktigt och hållbart tänkande. Färre 
små enheter eftersträvas. 
 
Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka. Barn och skola har föreslagit att det akuta beho-
vet ska lösas med moduler i Västra Karup och i Båstad. En modul i Västra Karup täcker det 
akuta läget av förskoleplatser i Västra Karup.  
 
I Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-18 togs följande beslut: Förvaltningen får i upp-
drag att upprätta en förstudie gällande förskole struktur i Västra Karup. Syftet med förstudien 
är att se över hur man lämpligast löser behovet av platser permanent. Utgångspunkt är att titta 
på befintliga byggnader och fastigheter för förskola. Förstudien inkluderar även närliggande 
fastighet Västra Karup 1:132. 
 
I utbildningsnämnden 2018-06-12 presenterades förslag till optimal förskoleorganisation. 
Följande beslutades: Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta Utbild-
ningsnämndens förslag om optimal förskoleorganisation enligt bilaga 2. Förslaget innebär föl-
jande: Västra Karup ny förskola 4 avdelningar. 
 
 

Bakgrund 
 
Förstudien syftar till att visa hur man på bästa sätt förser Västra Karup med permanenta loka-
ler för förskola som stödjer dagens och framtidens pedagogiska arbetssätt. Den ska även vara 
ett underlag för investering samt underlag för fortsatt program- och projekteringsskede. Den 
upprättas i ett tidigt skede av projektet där volym- och inplaceringsförslag finns framtagna 
men detaljerna är inte fastställda. 
 
Förstudien har presenterat tre olika alternativ: att bygga till befintlig byggnad, köpa och bygga 
om närliggande fastighet samt nybyggnation. Inplacering och omfattning redovisas med tillhö-
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rande konsekvensanalys för de olika alternativen. Vidare visar förstudien kopplingen mellan 
den nya förskolan och befintlig skola. 
 
Alternativen har utvärderats utifrån följande kriterier: 
• Utbyggnadsmöjlighet 
• Tidsperspektiv (minimal evakuering under byggnation) 
• Hållbar förtätning före utbredning vid exploatering och nybyggnation.  
• Säkerhet, överblickbarhet för en trygg förskola. 
• Lokaler som stödjer de krav på lokaler som läroplan för förskola kräver. 
• Närhetsprincip och samverkansmöjligheter. (skola, förskola, bibliotek mm) 
 
Nuläge  

I dagsläget finns inga förskoleplatser att erbjuda i Västra Karup. Den 2017-10-25 stod 7 barn i 
kö. Den akuta lösningen har varit att etablera ytterligare en modul. En 4-avdavdelnings för-
skola där två av avdelningarna ryms i moduler är ingen hållbar långsiktig lösning. 
 
Framtid / Förstudien 

Det alternativ som föreslås i förstudien är att köpa intilliggande fastighet och konvertera bygg-
naden eller del av byggnaden till förskola. Under förutsättning att skolan i Västra Karup finns 
kvar ter sig detta som ett hållbart alternativ både ekonomiskt och ur ett verksamhetsperspek-
tiv. Man säkrar yta både inomhus och utomhus för ett tryggt skolområde där ytorna lokalerna 
kan skifta mellan skola och förskola beroende på behov.  Skulle det i framtiden inte finnas be-
hov av förskola/skola i hela byggnaden kan man använda del av byggnaden till annan verk-
samhet. 
 
För att gå vidare med förslaget bör man i nästa skede: 
 
- Gå vidare med förhandling om köpeavtal. 
- Säkerställa byggnadens status. 
- Påbörja arbetet med ändring av detaljplanen.   
- Undersöka behovet av eventuell marksanering. 
 
 
 
 
 
 
Sofia Boivie    
Fastighetsstrateg    
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
Barn och skola 
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Förstudie Västra Karups Förskola 
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Förstudie Västra Karups Förskola 
 
  
 
Inledning 
Förskolan i Västra Karup, Klockarebyn är belägen på fastigheten Västra Karup 1:131. Skolan i 
Västra Karup ligger på samma fastighet. Förskolan rymmer två avdelningar i huvudbyggnaden samt 
en avdelning i modul. Ytterligare en modul för en avdelning kommer att etableras och öppna till ter-
minsstart hösten 2018.  
 
En 4-avdelnings förskola där två av avdelningarna ryms i moduler är ingen hållbar långsiktig lös-
ning. 
 
Innehåll 
Förstudien syftar till att ta fram en permanent lösning för Förskolan i Västra Karup genom tillbygg-
nad eller nybyggnad. Modulerna avvecklas och en enhet med 4 avdelningar skapas för att möta be-
fintligt behov. Förstudien ska också visa hur det är möjligt att optimera utemiljön.  
 
Förstudien har utrett följande alternativ: att bygga till befintlig byggnad, köpa och bygga om närlig-
gande fastighet samt nybyggnation. Inplacering och omfattning redovisas med tillhörande konse-
kvensanalys för de olika alternativen. Vidare visar förstudien kopplingen mellan den nya förskolan 
och befintlig skola. 
 
Alternativen har utvärderats utifrån följande kriterier: 
 
• Utbyggnadsmöjlighet 
• Tidsperspektiv (minimal evakuering under byggnation). 
• Hållbar förtätning före utbredning vid exploatering och nybyggnation.  
• Säkerhet, överblickbarhet för en trygg förskola. 
• Lokaler som stödjer de krav på lokaler som läroplan för förskola kräver. 
• Närhetsprincip och samverkansmöjligheter. (skola, förskola, bibliotek osv) 
 
Bakgrund 
Skol- och utbildningsprogram 2014 - 2021 ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga ge-
nomförandet av skol- och utbildningsverksamheten i Båstads kommun. Utifrån detta program har 
utbildningsnämnden ansvar för att förvaltningen tar fram planer som beskriver vad som ska göras, 
hur verksamheten ska genomföras och följas upp inom kommunens verksamhetsområden under 
programperioden. Det finns en uppenbar risk att kommunen vitesföreläggs av skolinspektionen om 
förskoleplatser saknas. (8 kap. 12 § skollagen (2010:800). 
 
I Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18 togs följande beslut: Förvaltningen får i uppdrag att 
upprätta en förstudie gällande förskolestruktur i Västra Karup. 
 
I Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22 presenterades en förstudie med förslag till beslut 
att upprätta en programhandling för det rekommenderat alternativ. Kommunstyrelsens arbetsut-
skott beslutade följande: Ärendet skickas till KS utan förslag på beslut. 
I utbildningsnämnden 2018-06-12 presenterades förslag till optimal förskoleorganisation. Följande 
beslutades: Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta Utbildningsnämndens 
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förslag om optimal förskoleorganisation enligt bilaga 2. Förslaget innebär följande: Västra Karup ny 
förskola 4 avdelningar. 
 
Syfte med förstudie 
Förstudien syftar till att visa hur man på bästa sätt förser Västra Karup med permanenta lokaler för 
förskola som stödjer dagens och framtidens pedagogiska arbetssätt. Den ska även vara ett underlag 
för investering och fortsatt program- och projekteringsskede. Den upprättas i ett tidigt skede av 
projektet där volym- och inplaceringsförslag finns framtagna men detaljerna är inte fastställda. 
 
Medverkande 
Medverkande tjänstemän: 
Sofia Boivie  Fastighetsstrateg 
Birgitta Berséus  Förskoleutvecklare 
Dennis Karlsson  Förvaltare 
Olof Selldén  Planchef 
 
Förskolans läroplan 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslång lärande. Den ska vara rolig, trygg och lä-
rorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barns behov, 
där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska erbjuda barnen en god lärmiljö 
och en väl avvägd dygnsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och 
vistelsetid. Lärmiljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem till att samspela och ut-
forska omvärlden samt stödja barns utveckling, lärande lek och kommunikation. Lärmiljön i försko-
lan ska erbjuda flickor och pojkar varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter 
ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. Alla som ar-
betar i förskolan ska bidra till att det finns förutsättningar i förskolans lärmiljö att inspirera och ut-
mana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfatt-
ningar (förslag till reviderad läroplan 2018: sid.3). 
 
Båstads kommuns vision och programmål  
Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i 
Öresundsregionen. Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att bo och 
verka i, bygga på tradition och förnyelse, präglas av småskalighet, god miljö, omtanke och generosi-
tet. Våra verksamheter ska baseras på våra naturliga förutsättningar samt präglas av mångfald och 
god kvalitet. Målen är att kommunen ska vara ”en av Sveriges tio bästa skolkommuner och att man 
bedriver barnomsorg i kommunens sex tätorter”. (från Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 
för Båstads kommun antaget av Kommunfullmäktige den 18 december 2013, § 172 Dnr: KS 
1231/12-600. 
 
Punkter ur 12 programmål för Utbildningskommun Båstad (reviderat 2018): 
 
1. Alla barn/ elever får tidigt och fortlöpande ett väl anpassat stöd i sitt individuella 
lärande och i sin utveckling. 
2. Samtliga skolenheter arbetar tillsammans med elevhälsan för att stärka ett 
förebyggande och främjande arbetssätt med avseende på elevernas hälsa och lärande. 
3. Skolan har en aktiv och inkluderande kommunikation med barn/elever och 
vårdnadshavare/god man. 
4. Alla barn i förskolan får tillgång till en verksamhet som genomförs enligt skolverkets 
riktmärke för barngruppernas storlek. 
5. Digitalisering av skolan/förskolan är en del av verktygen för kunskapsutveckling, 
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samarbete och personlig utveckling. Skolan arbetar med ett källkritiskt förhållningssätt 
för att barn och elever ska kunna orientera sig i det digitala samhället såväl som i övriga 
samhället. 
6. Stärka barnet/ eleven att ta ansvar och initiativ, omsätta idéer till handling samt 
utveckla sin nyfikenhet, självtillit, kreativitet, ihärdighet och ha mod att ta risker (det 
entreprenöriella lärandet) 
10. Lokaler och utemiljö är väl underhållna, miljöanpassade och utformade för att kunna 
genomföra likvärdig, flexibelt och inkluderande lärande och aktiviteter i en trygg, säker 
och stimulerande miljö. 
 
Behov  
Läroplanen för förskolan ställer andra krav idag, än när ”daghemmen” i Båstad byggdes.  Idag krävs 
moderna och tidsenliga förskolor, vilka ska ge förutsättningar för “kompetenta barn” till socialt 
samspel med andra barn och vuxna. Lokalernas utformning ska ligga till grund för barnets delaktig-
het och inkludering samt kunna ge stöd till barnets olika behov av lärande och utveckling.  
 
Forskningen menar att barn lär och utvecklas optimalt i miljöer som inbjuder till kommunikation 
och samspel i goda relationer till människor och miljöer. De byggda miljöerna ska bjuda in barnen 
till att kommunicera med varandra genom att göra rummen transparenta och flexibla. Stora fönster 
med ljusinsläpp och möjlighet att titta in och titta ut. Stora rum med möjlighet att skapa mötesplat-
ser som underlättar barns samspel och relationsbyggande.  ”Rum i rummen” gör det lättare att 
kommunicera och överblicka och öppnar upp för flexibla lösningar och möjlighet att dela av för av-
skildhet, vila och återhämtning när det behövs.  
 
Den nya förskolan planeras för 4 avdelningar med 72 platser. Följer man skolverkets rekommendat-
ioner kring barngruppernas storlek blir det istället ca 60 platser. Antal personal beräknas till ca 15 
st.  
 
Lokalerna 
• Inbyggd flexibilitet. 
• Rum i rummet. 
• Närhet mellan lärmiljöer så att det ej tar lång tid att förflytta sig. 
• Maximal överblickbarhet. 
• Kontakt med utemiljön. 
 
Utemiljö  
Den pedagogiska lärmiljön omfattar även utemiljön och här behövs också ytor för gemensamma 
samlingar. För att skapa en optimal gård bör den delas in i zoner som ges olika karaktärer och om 
tomten så tillåter bör en zon innehålla naturmark, en sk. ”vild zon” såväl som zoner med lekredskap 
och en trygg zon nära byggnaden. Kvalitéer såsom bl.a. varierad topografi och möjligheten att förstå 
omvärlden och naturens kretslopp genom exempelvis odling är mycket viktiga.  
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Fastigheten 
 
Teknik 
Uppvärmningen av den befintliga förskolan sker via en pelletspannanläggning som även försörjer 
skola och idrottshall. Pelletspannanläggningen är belägen mellan förskolan och idrottshallen. Pel-
letsanläggningen installerades 2015 då man även installerade en ny ventilationsanläggning. Delar 
av förskolan har slitna ytskikt som behöver åtgärdas. Belysningen i förskolan bör bytas ut då den 
har passerat sin tekniska livslängd.   
 
Geografisk placering 
Västra Karups förskola är belägen i centrala Västra Karup bredvid skola och idrottshall. Den ligger 
till väster om Kraftgatan nära villaområdet med gång och cykelstig mellan. Fastighetsbeteckningen 
är Västra Karup 1:31. På fastigheten norr om förskolan Västra Karup 1:1 ligger ett stort grönområde 
som också ägs av Båstads kommun. Fastigheten väster om förskolan Västra Karup 1:132 har en ni-
våskillnad på ca 3 meter norr om befintligt byggnad. 
 
Tomt 
Fastigheten ägs av Båstads kommun och tomten förvaltas av Teknik & service. Tomten har en areal 
om ca 25 000 m². Fastigheten har en nivåskillnad sluttande mot nordväst med ca 5 meter. Grönom-
råde norr och väster om fastigheten. 
 
Bebyggelse 
Belägen på fastigheten Västra Karup 1:131. Byggnadsår 1978 och tillbyggd 1990. Förskolan rymmer 
två avdelningar i huvudbyggnaden samt en avdelning i en modul. Ytterligare en modul för en avdel-
ning kommer att etableras i anslutning. På fastigheten finns även en skolbyggnad med tillhörande 
idrottshall. Byggnadsår för skolan är 1961 med tillbyggnader från 1973 och 1992. Idrottshallen 
byggdes 1973.    
 
Planer 
Gällande detaljplan upprättades 1977. Planen medger byggnation för allmänt ändamål med en 
byggnadshöjd på 7 m. 
 
Detaljplan för närliggande fastighet, Västra Karup 1:132 medger idag småindustriändamål. Detalj-
plan måste ändras om man ska bygga om befintlig byggnad till skoländamål. 
 
Samhällsservice 
Busshållsplats precis utanför skolan för skolbusslinje. 
 
Omgivning 
Förskolan är belägen i centrala Västra Karup. Den ligger nära kyrkan och villaområdet med gång 
och cykelstig mellan. Naturområdet i närliggande fastighet Västra Karup 1:1 ägs av Båstads kom-
mun.  
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Alt 1: Bygga till befintlig förskola. 
 
Utrymmesbehov 
Byggnation BTA ca: 405 m2 nybyggnad, totalt 885 m2 
Yta för gård ca: 3725 m2 
Utemiljö ca 51,7 m²/elev 
Byggkostnad: Ca 11-12 miljoner inklusive markarbeten, exklusive lös inredning. 
 
Huvudfunktioner 
Framtaget förslag visar en byggnadskropp som innehåller personalutrymmen tillagningskök, 4 för-
skoleavdelningar, och gemensamhetsutrymmen som kan användas som ateljé, pedagogiskt kök, 
matsal och samlingsplats för uppträdanden och föräldramöten. 
 
 

 
 
Befintlig förskola byggs till i öster och söder med en tillbyggnad på ca 405 i ett plan. Förskolan blir 
efter tillbyggnation totalt 885 m² stor och har en kapacitet för ca 72 barn.  
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Analys/utvärdering 
 
+ Etablerad utemiljö finns redan. 
+ Pelletsanläggning och ombyggd ventilation 2015. 
 
- Man måste evakuera barn under byggnationen. 
- Stor osäkerhet i kostnadsbedömning när man börjar bygga om befintlig byggnad. Man vet aldrig 
vad som dyker upp. 
- Det kan finnas material i konstruktionen som man bör sanera vid om- /tillbyggnation (Oklart hur 
mycket som har sanerats sedan tidigare). 
- Svårt att få till bra angöring för att hämta och lämna barn, leveranser med mera. 
- Ytterligare bebyggelse på fastigheten.  
- Storkök måste byggas om enligt dagens krav. 
- Ej optimalt verksamhetsanpassad. Svårt att uppnå moderna lokaler anpassade för modern peda-
gogik i befintlig del. Svårare att få till gemensam del med matsal, ateljé och samlingsytor. 
- Eventuell utbyggnad  inte möjlig. 
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Alt 2: Köpa och bygga om närliggandefastighet till en ny förskola. 
 
Utrymmesbehov 
Ombyggnation ca: Ombyggnad 860 m² 
Yta för gård inom stängsel ca: 4010 m² 
Gård totalt ca: 5900 
Utemiljö ca yta: 56 m²/elev 
 
Byggkostnad: Ca 13 miljoner inklusive markarbeten. Rivningskostnad för befintlig garagebyggnad 
ej medräknad. Kostnaden för markabeten beräknad med 10% av byggkostnad, kan troligtvis större 
då man måste riva hårdgjorda ytor, ev sanering av ämnen i mark? 
 
Huvudfunktioner 
Framtaget förslag visar en befintlig byggnadskropp som innehåller personalytor, storkök och 4 för-
skoleavdelningar kring en inre atriumgård som kan användas som ateljé, matsal pedagogiskt kök 
och samlingsplats för uppträdanden och olika mötes forum. Resterande yta i byggnad kan tex an-
vändas som kontor till lämplig verksamhet. 
 
 

 
 
Fastighet Västra Karup 1:132 köps. Verkstad/garagedel rivs och ca 860 m² återstående byggnad 
byggs om till en 4 avdelnings förskola. Resterande del i byggnad kan förslagsvis användas som kon-
tor för lämplig versamhet. Befintlig parkering behålls och säkerhetsavstånd till mast tillgodoses. Öv-
rig utemiljö byggs om till förskolan. Gården delas upp i en yttre zon (3900 m²) och en inre zon 
(2200 m²) för de mindre barnen. Gården har en nivåskillnad i norr på ca 5 meter som bland annat 
utnyttjas som pulkabacke.  
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Analys/utvärdering 
 
+ Ett stort skol- och förskoleområde skapas.  
+ Ingen annan verksamhet som flyttar in i närliggande fastighet. 
+ Förbättrad trafiksituation. 
+ Angöring. 
+ Möjlighet att tillskapa parkeringsplatser som servar hela V:a Karups skolområde; både förskola 
och skola. 
+ Utemiljö tillkommer. Större grönyta/barn än i de två andra alternativen. 
+ Ingen evakuering krävs under ombyggnationen. 
+ Relativt billig kostnad för en ny förskola. 
+ Byggnadens läge. Om inte hela byggnaden behöver användas av förskolan kan delar användas av 
annan verksamhet. 
+ Atriumgård, ljusa lokaler, stora ytor. 
+ Går relativt lätt att skapa moderna förskolelokaler utan för stort ingrepp. 
+ Centralt belägen. 
+ Kortare byggtid i jämförelse med nybyggnation.  
+ Enplansbyggnad. Tillgänglig. 
+ Hållbar förtätning istället för nybyggnation och ytterligare exploatering. 
+ Trygghet, Överblickbarhet. 
+ Utemiljön räcker till för att bygga ut lokalerna i en senare fas. 
+ Befintlig källare med personalomklädningsrum, städcentral, förvaring, teknik mm 
+ Framtida expansion. 
+ Strategiskt markförvärv för kommunen. 
 
- Masten. Kan eventuellt visuellt upplevas som störande. 
- Kräver ombyggnad av lokalen för att anpassa till förskoleverksamhet. 
- Vad ska man göra med befintlig förskola? Eventuellt användas av skolan (spec. salar, bibliotek?). 
- Detaljplan måste ändras. Detaljplanen medger idag småindustriändamål. 
- Omfattande arbete med att bygga om utemiljön. 
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Alt 3: Bygga ny förskola. 
 
Utrymmesbehov 
Byggnation ca: 850 m² 
Yta för gård ca: 3585 
Utemiljö ca 50 m²/elev 
 
 
Byggkostnad: Ca 23 miljoner. 
 
Huvudfunktioner 
Framtaget förslag visar en byggnadskropp som innehåller personalutrymmen tillagningskök, 4 för-
skoleavdelningar, och gemensamhetsutrymmen som ateljé, pedagogiskt kök matsal och samlings-
plats för uppträdanden och föräldramöten 
 

 
 
Befintlig förskola rivs och en ny förskola uppförs på samma placering. Förskolan har en yta på ca 
850 m² och en kapacitet för ca 72 st barn. Största delen av utemiljön bibehålls och ger en gård på ca 
3725 m².  
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Analys/utvärdering 
 
+ Optimal verksamhetsanpassad byggnad. 
+ Energi- och yteffektiv. 
+ Etablerad utemiljö finns redan. 
 
- Större investeringskostnad. 
- Barnen måste evakueras under byggnationen. 
- Exploatering istället för förtätning av befintlig byggnation. 
-Byggnad är svårplacerad på tomt för att uppnå en optimal gård och optimal angöring för transpor-
ter och föräldrar och barn. 
- Eventuell utbyggnad är inte möjlig 
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Rekommendation/beslut 
 
Under förutsättning att skolan i Västra Karup ska finnas kvar ter sig alternativ 2 som ett hållbart al-
ternativ både ekonomiskt och ur ett verksamhetsperspektiv. Man säkrar yta både inomhus och ut-
omhus för ett tryggt skolområde där ytorna i närliggande lokaler kan skifta mellan skola och för-
skola beroende på behov. Skulle det i framtiden inte finnas behov av förskola i hela byggnaden kan 
man använda del av byggnaden till annan verksamhet alternativt till något publikt så som samlings-
sal, bibliotek eller dylikt. Dessutom är det ett strategiskt markförvärv för kommunen. 
 
 
I programskedet ska följande punkter utredas:  
 
• Besiktning av byggnaden 
• Fortsatt förhandling om köpeavtal 
• Detaljplaneändring 
• Behov av marksanering 
 
Tid 
Förstudie presenteras 21/8 2018. 
Om erforderliga beslut tas:  
Programhandling samt detaljplaneändring beslutas september 2018. 
Ändring av detaljplan ca 9-12 månader. Projektering kan fortgå parallellt därefter byggnation. 
 
 
Mål antagna av kommunfullmäktige, vilka kan antas påverkas av projektet: 
 
1.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 
 
4. Alla barn i förskolan får tillgång till en verksamhet som genomförs enligt skolverkets 
riktmärke för barngruppernas storlek. 
 
4.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom miljö och hållbart samhälls-
byggande. 
 
5.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom trygghet och säkerhet. 
 
6. Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt genom att vara 
bland de 25 bästa kommunerna i Sverige. 
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BASTADS f<OMMUN 
1<ommunstyrelsen 

Båstad Kommun 
Att: Kommunalråd Bo Wendt, samt kommunens politiska utskott 
Vångavägen 2 
269 31 Båstad 
bastads.kommun@bastad.se 

Torekov 2016-12-05 

Betr. Huvudman för markarrende avseende näringsverksamheter i Torekov hamn 

Torekov Hamns Företagareförening (THF) är en intresseförening bildad av näringsidkare i Torekov 
hamn. Medlemmarnas gemensamma intresse är bidraga till att öka attraktionskraften för Torekov som 
destination, för såväl turisters-, som ortsbefolkningens-, kommunens-, och eget gagn. 

Verksamheterna som bedrivs av företagareföreningens medlemmar är i huvudsak 
säsongsorienterade, vilket i sig innebär utmaningar gällande lönsamhetsgrad, att locka kompetens för 
att säkra kontinuerlig tillväxt, och investeringar för att innovera upplevelsen. I gruppen av 
näringsidkare finns medlemmar som utvärderar de framtida kommersiella möjligheterna att ha öppet 
året runt, och därmed hålla området levande i större omfattning. 

Ett villkor för entreprenörer att investera och utveckla sin verksamhet är att rätt 
marknadsförutsättningar finns, vilket som tur är fallet på Bjärehalvön och i Torekov hamn tack vare sin 
miljö, sin historia, men även tack vare de upplevelser och verksamheter som över tid byggts upp och 
ökats i sysselsättningsgrad av alla entreprenörer på ett långsiktigt och konsekvent sätt genom 
innovation och omfattande återinvesteringar i verksamheterna. 

Det THF vill påtala med detta brev är den kommersiella trygghetsbas man upplever saknas på grund 
av det dubbelkommando som gäller markarrendena. THF är eniga om den brist på kontinuitet, 
konsekvens, och långsiktighet detta förhållande skapat sedan några år tillbaka. 

Dubbelkommando gällande markarrendena kan, som osäkerhetsfaktor, i värsta fall skapa ett 
affärsmässigt kortsiktigt förhållningssätt bland näringsidkarna, vilket inte ligger i linje med THFs vision 
att bidraga till Bjärehalvöns och hamnens kontinuerliga tillväxt och utveckling. I förlängningen riskerar 
ett sådant förhållande att negativt påverka marknadens intryck av Torekov hamn som besöksmål. 

Det näringsidkarna i THF eftersträvar är en ömsesidigt trygghetsskapande relation med Båstad 
kommun, utmynnande i långsiktiga markarrenden med kommunen som enda dialogpart för denna 
grundläggande affärsförutsättning. Det är THFs bild att endast Båstad kommun med sin kompetens, 
organisation, affärsmässighet, och helhetssyn kan skapa den nödvändiga tillit för att entreprenörerna 
på ett självgående och utvecklingsdrivet sätt skall kunna fokusera och möta marknadens ökande 
drivkrafter gällande upplevelser på destinationen i kvalitet, kvantitet, och mångfald på orten. 

Bifogar bilagor från möten under sommaren 2016. 

1G:g~Z"~l 
Torekov H~mns Företagareförening (THF) gm 

Manfred Schwalm, F~·skh set . 
H~;r,·,~.r:;l/,t«-- -1 }f(c.---
Math1as Nilsson Mo y's Skack 

---:::::x-/ /- -ry;;:'L-
c:-: ~Fi"isse Nilsson Piraten-Hamnkiosken 

Charlotte Jörgensen Warmbadhuset 

Pelle Pettersson,Segelsportshop 

Nils Möller Väderö Trafiken 

Tommy Jensen Varvet 

Rapp's Konditori 
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Manfred Schwalm 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Ämne: 

Hej, 

Torekovs Turistbyrå [info@torekov.se] 
den 11 maj 2016 14:39 
Jalle Toremalm ; Hamnkrogen; mattiaspiraten@gmail.com; Charlotte Warmbadhuset; Pika 
Pika {sara@pikapika.se); michaelrapp67@icloud.com; agneta_livijn@yahoo.com; Ljus & 
Lykta; Fiskhuset (fiskhuset.manfred@gmail.com); Väderötrafiken 
{nilsmoeller@hotmail.com); Torekovs Hamn; kristina.ossmark@martinservera.se; 
larsjerker@gmail.com; rs.torekov@ssrs.se; annmargret. kjellberg@bastad.se; 
ingela.stefansson@bastad.se; thomas.andersson 1@bastad.se; bo.wendt@bastad.se; 
katarina.toremalm@bastad.se; uno.johansson@bastad.se; carolin.grabner@bastad.se; 
christer.de. la.motte@bastad.se 
SV: Hamnsafari i Torekov - En dialog mellan företag/föreningar och politiker 

nu har det gått drygt en vecka sedan vi hade en dialog mellan näringsidkare och kommunpolitiker i hamnen i Torekov. 
Ett stort tack till er alla som var med och förde dialogen och lyssnade på varandra. 
Har ni några intryck ni vill förmedla från denna dagen så maila gärna dessa. 
Carl Malmeus, TBSS tog minnesanteckningar som han gärna delar med sig av till er alla. Se nedan. (En del av er har 
redan fått dem från honom.) 

Än en gång stort tack och önskar er alla en underbar sommar. 

Med vänlig hälsning 
Åsa Ragnarsson 

Torekovs Turistbyrå 
_ Tel: +46 (O) 431-36 3180 

E-Post: info@torekov.se 
Hemsida: www.torekov.se 
Adress: Hamnplan 2 
269 77 Torekov 
Sweden 

På initiativ näringsidkarna i Torekovs Hamn organiserade Turistföreningen en "Hamnsafari" med 7 ledamöter från 
kommunstyrelsens partier samt företrädare för TBSS styrelse. De olika verksamheterna presenterades av näringsidkarna 
med efterföljande diskussion. 

Följande frågor, vilka sammanställts av näringsidkarna, stod på dagordningen: 

1. Parkering i hamnområdet. Konstaterades att tillgängliga parkeringsplatser i Torekov utgör problem under högsäsong. 
Näringsidkarna framförde behov av reserverade p-platser samt möjlighet till in/utcheckningssystem. Parkeringskarta på 
Torekovs webbsida, samt parkeringskarta efterlystes. 

1 
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2.Relationen mellan TBSS och näringsidkare. Skarp kritik framfördes mot styrelsens bristande dialog med 
näringsidkarna och enligt utsago näringslivsfientliga inställning. 
Tre delfrågor diskuterades: 

a.Hur ser kommunen på turbulensen som råder mellan näringsidkare i hamnen och TBSS styrelsen gällande 
arrendeavtal? Redogjordes för Väderötrafiken som inte fått ett arrendeavtal sedan verksamheten övertogs i mars 2015 
trots ett antal påstötningar av skepparens och dennes advokat.Inget arrendeavtal har tecknats för bodarna på tomterna 
23 och 24 och ägaren har sagts upp till avflyttning.Betydande misstroende föreligger mellan dessa näringsidkare och 

TBSS styrelse. 
Angående bodarna har Sjöräddningen framfört sitt intresse att få överta dessa och en preliminär överenskommelse har 
träffats med ägaren (Johan Gullander). För att gå vidare med ärendet har Sjöräddningen bett att få TBSS styrelses 
godkännande för en eventuell överlåtelse av anfäggningsarrenden som underlag för ett beslut från sitt huvudkontor. 
Detta skulle frigöra 250000 ur kommunens investeringsbudget. 

b. Har kommunen gjort påtryckningar/givit i uppdrag åt TBSS att lösa in bodar i hamnen som tillhört näringsidkare 
(TBSS framtidsvision)? Inget framkom att så varit fallet. Frågan är av stor vikt för framför allt restaurangägarna och 
Väderötrafiken som fordrar stabila och klara spelregler med tanke på de ekonomiska satsningar som gjorts och som 
behövs för den löpande driften. Anläggningsarrendena för "Piraten" 7 år (2013-01-01-2019-12-31) och för ((Fiskhuset" 
llår och 6 månader (2008-01-07-2019-31-12) är tecknade med årligt indexuppräknat arrende, strikta regler för 

_ användning och uppsägningsklausuler vid kontraktsbrott samt krav på medgivande av TBSSs styrelse av överlåtelse till 
tredje part. Dessa arrendatorer har avsagt sig rätten till avträdesersättning dvs arrendena kan sägas upp utan ersättning 
och rätten att överklaga hos arrendenämnden föreligger inte vid tvistemål (JB kap 11:§§5-6a). Eftersom det åligger TBSS 
i sitt arrendeavtal med kommunen ((Avtal om Anfäggningsarrende" att förankra arrendebeslut har kommunen i 
praktiken vetorätt i dessa frågor (§7 Nyttjanderätt). Det är därför uteslutet att hamnkaraktären kan ändras utan 
kommunens uttryckliga medgivande. Dessutom torde styrelsen utan undantag vilja värna bevarandet av 
hamnkaraktären. 

c.Hur ser kommunen på möjligheten att näringsidkare skriver arrendeavtal direkt med kommunen och inte med 
TBSS? Poängterades att TBSS hantering av båtklubben och skötsel av hamnen fungerat tillfredställande medan 
relationen med näringsidkarna samt hanteringen arrendefrågorna har varit otillfredsställande under senare år. TBSS 
närvarande styrelseledamöter förband sig att inleda en kontinuerlig dialog, vilket inte betyder att alla eventuella 
önskemål kan eller bör tillgodoses. Poängterades att myndighetsutövningen t.ex. bygglovsärenden åligger 
tjänstemännen på kommunen och att TBSS styrelse och näringsidkarna har att rätta sig efter detta. I fråga om Piratens 
föreliggande bygglovsärende för en glasvägg som vindskydd åligger det arrendatorn att inkomma med en ansökan till 

- kommunen. 
I fråga om Väderötrafikens arrende ombads Kommunstyrelsens ordförande att engagera sig för att driva igenom en 
lösning. Skepparens har genom sin advokat bett att få förhandla med kommunens beslutsfattare. 

_ 3. Framtid. Företrädarna för samtliga partier utom SD yttrade sig angående delfrågorna nedan. 

a.Vad är kommunens framtidsvisioner för Torekovs hamn? Ex. ska det vara parkering på hamnplan,finns en vision 
vilka näringar/evenemang mm. som kan beredas plats i hamnen?Vill man skapa en policy för utveckligen likt den 
man gjort för hamnen i Båstad? En uppdaterad detaljplan efterlystes, vilket bemöttes positivt av kommunpolitikerna 
eftersom förutsättningarna i hamnen har förändrats sedan Båstads Kommun antog "Riktlinjer för utveckling och 
bevarande av Hamnorådena i Torekovs och Båstads båt och fiskekaraktär" år 2005 samt ((Detaljplan" fastställd 1994-10-
09. Det framhölls att riktlinjer skall baseras på tydlighet och långsiktighet för att skapa stabila spelregler med den 
grundläggande målsättningen att bevara hamnkaraktären och förhindra en oönskad kommersialisering. Christer de la 
Matte (M) påpekade att alla närvarande möjligen inte skulle komma att gilla förändringarna i en uppdaterad 
detaljplan. 
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b. Vädersäkrade uteserveringar-resturanger är beroende av sina uteserveringar. För detta behövs stabila väderskydd. 
Hur ser kommunen på utformning och etablering av sådana? Det framhölls att frågan om väderskydd är under 
beredning av kommunens tjänstemän beträffande bygglovsplikt samt huruvida restriktionerna i detta avseende i 
Riktlinjerna från 2005 fortfarande kan anses vara vägledande. Det är därvid nödvändigt att fikabehandlingsprincipen 
skall gälla för samntliga restauranger dvs. Hamnkrogen/Hazienda ,Piraten och Fiskhuset. 

c. Vem samarbetar kommunen med i Torekov för att främja turism och åretruntboende. Kommunen eftersträvar 
kontinuerlig dialog och samverkan med berörda parter i Torekov såsom byggherrar, föreningar, näringar, myndigheter 
alltefter behov. önskemål om regelbundna möten mellan berörda parter framfördes. 

Carl Malmaeus TBSS 

Närvarande: Bo Wendt BP,lngefa Stefansson S, Christer de la Matte M,Uno Johansson C, Katarina Toremafm MP,Thomas 
Andersson L, Carolin Gräbner SO 

Manfred Schwalm Fiskhuset, Nils Möller Väderötrafiken (TKV Shipping AB),Warmbadhuset Lars Dahlberg,Sjöräddningen 
Anders Fredriksson, G Swenssons Jarl Toremalm, Piraten Mattias Nilsson, Hamnkrogen/ Hazienda Micke Barklind, Rapps 
Konditori Michael Rapp, Johan Gulfander Fiskare, Per Olof Örling lekmannarevisor TBSS,Carl Malmaeus TBSS, Mattias 
Svensson TBSS, Jan Sergenius privatperson 

Från: Torekovs Turistbyrå 
Skickat: den 2 maj 2016 11:56 
Till: Jalle Toremalm <jarf@swensons.se>; Hamnkrogen <michael@hamnkrogen.nu>; 'mattiaspiraten@gmail.com' 
<mattiaspiraten@gmail.com>; 'Charlotte Warmbadhuset' <warmbadhuset@gmail.com>; Pika Pika (sara@pikapika.se) 
<sara@pikapika.se>; 'michaelrapp67@icloud.com' <michaelrapp67@icloud.com>; 'agneta_livijn@yahoo.com' 
<agneta_livijn@yahoo.com>; Ljus & Lykta <ljusolykta@telia.com>; Fiskhuset (fiskhuset.manfred@gmail.com) 
<fiskhuset.manfred@gmail.com>; Väderötrafiken (nilsmoeller@hotmail.com) <nilsmoeller@hotmail.com>; Torekovs 

- Hamn <info@torekovshamn.nu>; 'kristina.ossmark@martinservera.se' <kristina.ossmark@martinservera.se>; 
larsjerker@gmail.com' <larsjerker@gmail.com>; 'rs.torekov@ssrs.se' <rs.torekov@ssrs.se>; 
'annmargret.kjellberg@bastad.se' <annmargret.kjellberg@bastad.se>; 'ingela.stefansson@bastad.se' 
<inge la .stefa nsson@bastad.se>; 'thomas.a ndersson l@bastad.se' <thomas.anderssonl@bastad.se>; 
'bo.wendt@bastad.se' <bo.wendt@bastad.se>; 'katarina.toremalm@bastad.se' <katarina.toremalm@bastad.se>; 
'uno.johansson@bastad.se' <uno.johansson@bastad.se>; 'carolin.grabner@bastad.se' <carolin.grabner@bastad.se>; 
'christer.de.la.motte@bastad.se' <christer.de.la.motte@bastad.se> 
Ämne: SV: Hamnsafari i Torekov - En dialog mellan företag/föreningar och politiker 

Hej, 

imorgon den 3 maj är det dags! Då ses vi alla i hamnen i Torekov. Vi börjar kl.16 på G.Swenson's sen följer Piraten och 
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Parkering 
Synpunkter från många besökare avseende parkeringarna är: 
*Tar lång tid att genomföra betaltransaktionen (missar färjan) 
* Borde finnas möjlighet till in/utcheckningssystem, easypark eller motsvarande 
* För höga avgifter. Förslag om max belopp mellan kl. 8 och 18. 
Övriga synpunkter: 
*Näringsidkarna behöver reserverade p-platser. 

Relationen mellan TBSS och näringsidkare 
* Hur ser kommunen på turbulensen som råder mellan näringsidkare i hamnen och TBSS 
styrelse gällande an-endeavtal? 
*Har kommunen gjort påtryckningar/givit i uppdrag åt TBSS att lösa in bodar i hamnen som 
tillhör näringsidkare? (TBSS framtidsvision) 
*Hur ser kommunen på möjligheten att näringsidkare skriver arrendeavtal direkt med 
kommunen och inte med TBSS? 

Framtid 
*Vad är kommunens framtidsvisioner för Torekovs Hamn? Ex. ska det fortsätta vara 
parkering på hamnplanen, finns en vision vilka näringar/evenemang mm som kan beredas 
plats i hamnen? Vill man skapa en policy för utvecklingen likt den man gjort för hamnen i 
Båstad? 
* Vädersäkrade uteserveringar-restaurangerna är beroende av sina uteserveringar. För att 
dessa ska vara attraktiva att besöka även dagar med sämre väder behövs stabila väderskydd. 
Hur ser kommunen på utformning och etablering av sådana? 
* Vem samarbetar kommunen med i Torekov för att främja turismen och året-runt boende? 
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HeJ Jan :>oaerno1m {styrelsen TBSS). 

Johan Gullander har nekats att överlåta sitt anläggningsarrende på mycket oklara grunder och därmed 
förhindrats att sälja sina fiskebodar. Dessutom har styrelsen beslutat 
att inte förlänga anläggningsarrendet, med syfte att avhända honom sitt livsverk i bästa fall till underpris 
eller helt utan vederlag. 

Johan Gullander är Torekovs siste fiskare, som efter 40 år önskar pensionera sig och förtjänar ett 
anständigt och professionellt bemötande. (se nedan). 

Jag yrkar därför på att styrelsen: 

1. snarast behandlar Johan Gullanders begäran om överlåtelse i repris genom att ge båda parter 
tillfälle att presentera sina förslag. 

2. Återtar beslutet att inte förlänga Johan Gullanders anläggningsarrende. 

Högaktningsfullt 

Gunnar Enhörning 

PS. observera att herr Andrell, som varit delaktig i denna oprofessionella hanteringen av äreendet, är jävig 
i egenskap av 

som representant för Torekovs Församling (där undertecknad är medlem), som h<ar intresse att hyra 
två bodar i hamnen. 

Han är dessutom förvaltare av Väderön. DS. 

BILAGA. 
Hej Jan, (för kännedom Jan Söderholm som är styrelsemedlem på två år, till 2016). 

Tack för ditt mail. Jag har haft tillfälle att kommunicera med mäklaren Peter Persson och gå igenom dina 
påståenden. 

Det är märkligt hur illa dina föklaringar till varför Giullander /Fiskhuset inte getts tillfälle att presentera 
sina planer för Gullanders bodar rimmar illa med fakta. 
I själva verket har du aktivt motarbetat kontakt med Gullander och Fiskhusets ägare, trots försök från 
deras sida att få till en diskussion. 

Om du hade styrelsens uppdrag att bedöma lämpligheten av överlåtelsen var din plikt att ta kontakt med 
fiskhusets ägare och med Gullander för att göra en objektiv bedömning 
av presenterade planer som underlag till ett styrelsebeslut. Detta har du genom egen utsago underlåtit. 

Du refererar till kölistan, som styrande för överlåtelsen av anläggningsarrendet. Jag förmodar att du 
menar Tomtkö, Torekovs Hamn, som den tidigare styrelsen upprättade. 
Enligt detta dokument står 35 personer/företag i kö för att hyra bodar i hamnen (per den 31 maj 2014). 
Som nr 4 på listan står Torekovs Församling c/o Magnus Andrell som intressent för 2 bodar. 
Veterligen harv herr Am:!reH/Tqekovs Församling inte lagt bud på Gullanders bodar utan har förmodligen 
för avsikt att hyra. Herr Andrell är f.ö. jävig i dennaq fråga. 
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Resterände köande är båra intresserade av att hyra. Fiskhuset, som står som nr 23 på listan för att hyra, 
bestämde sig uppenbarligen för att lägga bud på Gullanders 
bodar när tillfälle gavs, vilket även gällde alla andr~ potetiella intressenter. 
Hur denna lista skulle ligga till grund för att styra och sedan att neka arrendeöverlåtelsen är obegripligt 
för att inte säga rent nonsens. 

Det framgår med all tydlighet att Peter Persson hos Jacobssons har gjort vad ankommer honom och 
skickat äreendet vidare till TBSS styrelse den 3 oktober 2014 (se bilaga) 

Du tog ingen kontakt med vare sig Fiskhusets ägare eller Gullander förrän efter den 9 december 2014. 
Först då Gullander läste om besluten på anslagstavlan och sedan besökte du honom någon dag senare, 
inget skriftligt besked har lämnats till någon av parterna. 

Beslutet att neka överlåtelsen har varken diskuterats eller förankrats hos Kommunens företrädare, i brist 
av beslutsunderlag. För detta krävs nämligen beslut av 
Kommunstyrelsen . 

• ter 40 år i Torkekovs Hamn kunde Gullander förvänta sig en anständig och objektiv hantering av sitt 
äreende. I stället antyder du på oklara grunder att han går miste 
om vederlag för bodarna. 

ldertecknafd anser hanteringen bara kan beskrivas som under all kritik, omoralisk och oprofessionell. 

Mvh 

Gunnar Enhörning 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - www.avg.com 

Version: 2015.0.5645 / Virusdatabase: 4284/9145 - Udgivelsesdato: 19-02-2015 

- ~---- -----------------
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Datum: : 2018-06-08. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000554/2018 – 200 
 
 

Kommunala riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 
 
 
Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kom-
munal mark.  
Teknik och service föreslår att tidigare beslutade dokument; avgifter för framtagande av ex-
ploateringsavtal, Drn: 805/08-210, och Markpolicy för Båstads kommun, Dnr: KS 1429/12‐200 
ersätts av upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen (änd-
rad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om kommunala markanvisningar (SFS 
2014:899) som har stor betydelse för kommunerna när det gäller exploaterings avtal 
och markanvisningar. De nya reglerna trädde kraft  den I januari 2015, med vissa över-
gångsbestämmelser. 
 
Kommunerna ska således anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar 
och dels riktlinjer för exploateringsavtal.  
 
Att kommunerna är skyldiga att anta riktlinjer för markanvisningar och exploaterings 
avtal är dock inte en förutsättning för att kommunerna ska få genomföra en markanvis-
ning eller ingå exploateringsavtal. De avtal som ingås innan en kommun hunnit anta rikt-
linjer kommer således inte att bli ogiltiga. 
 
Teknik och service har tagit fram ett förslag till riktlinjer som bland annat innehåller 
principer för marktilldelning, kostnads-, och ansvarsfördelning vid exploatering samt 
information om den kommunala tomtkön. Förslaget till riktlinjer omfattar också regler 
kring prissättning av kommunal mark.  
 

Riktlinjerna ska tillgänggöras för exploatörer och byggherrar på kommunens hemsida i 

syfte att klargöra vilka förutsättningar som gäller vid exploatering i Båstads kommun.  

 

Bakgrund 
 
Båstads kommun har inte upprättat några riktlinjer i enlighet med SFS 2014:899. Kommunen 
är inte förhindrad att ingå avtal om marktilldelning eller exploatering men uppfyller inte heller 
lagstiftarens vilja att kommuner ska sträva efter en större transparens kring principer och vill-
kor i relationen med exploatörer och byggherrar.  
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De så kallade exploatörsparagraferna återfinns i PBL  kapitel 6. Genom PBL kapitel 6, §§39-42 
lagstadgas vad kommunen får och inte får avtala om med bindande verkan och hur kommunen 
genom sina riktlinjer ska informera exploatörerna hur man tillämpar lagrummet.   
 
Det finns två dokument, framtagna av kommunen sedan tidigare, som reglerar vissa delar av 
det som förväntas återfinnas i de kommunala riktlinjerna för markanvisnings- och exploate-
ringsavtal. Förslag till avgifter för framtagande av exploateringsavtal, Dnr: 805/08-210, är det 
ena och Markpolicy för Båstads kommun, Dnr: KS 1429/12‐200 det andra.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Att anta upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark ger kommunen en tydlig inriktning att 
rätta sig efter i kontakt med exploatörer och byggherrar. Kommunen återtar, genom ett i hu-
vudsak öppet markanvisningsförfarande, rådigheten över planering och urval vilket sannolikt 
kommer att ökar kvaliteten på kommande projekt på kommunal mark.  
 

Verksamhet 
I riktlinjerna framgår det hur Båstad som kommun hanterar marktilldelningar och 
exploateringsprojekt, vem som ansvarar för vad och var beslutsmandatet ligger vilket  
underlättar för verksamheten och skapar en förutsägbarhet som uppskattas av kommunens 
avtalsparter. 
  

Ekonomi 
Upprättat förslag till riktlinjer tydliggör vem som har det ekonomiska ansvaret i exploate-
ringsprojekten, principer som redan är inarbetade och inte medför några ekonomiska konse-
kvenser för kommunen.    
Att sälja kommunal mark till marknadsmässiga priser kan däremot få en positiv effekt på 
kommunens ekonomiska resultat. Ett exploateringsområde kommer således kunna genera ett 
överskott. 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Carina Ericsson, samhällsbyggnad och Fredrik Jönsson NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Förslag till riktlinjer 
2. Förslag till avgifter för framtagande av exploateringsavtal  
3. Markpolicy för Båstads kommun 

 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef och Fredrik Jönsson, gruppchef exploatering (NSVA) 
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Kommunala riktlinjer för 

markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 

exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 

Bakgrund och syfte 
 

Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen och 
om en ny lag om kommunala markanvisningar som har stor betydelse för kommun-
erna när det gäller exploateringsavtal och markanvisningar. De nya reglerna har trätt 
i kraft den 1 januari 2015, med vissa övergångsbestämmelser.  
 

De nya reglerna innebär i de här delarna i huvudsak: Definition av begreppen 
exploateringsavtal och markanvisning. Krav på kommunala riktlinjer för kommuner 
som avser att göra markanvisningar. Krav på kommunala riktlinjer för kommuner 
som avser att ingå exploateringsavtal som rör genomförandet av detaljplaner. 
 

Syftet med att ha kommunala riktlinjer är att skapa en förutsägbarhet för exploatören i 
samröre med kommunen.  
 
Riktlinjerna för markanvisningar ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål 
för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggnings-
rutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för mark-
prissättning. 
 
Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange grundläggande principer för fördelning av 
kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden 
som har betydelse för konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 
 
Riktlinjerna är inte bindande och avsteg från dem ger inga juridiska påföljder. 
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1. Riktlinjer för markanvisningsförfarande 

 Syftet och målsättningen med ett markanvisningsförfarande är att knyta till sig 
en exploatör som avser bebygga anvisat område i enlighet med de villkor som 
kommunen ställer.  
 

 Kommunens verksamhetsområde för Teknik och service ansvarar för 
markanvisnings-processen.  
 

 Exploatör som vill försäkra sig om att få direktinformation om kommande 
markanvisningar anmäler detta till verksamhetsområdet för Teknik och service. 
Inbjudan till beslutade markanvisningsförfaranden tillgängliggörs alltid på 
kommunens webbsida. 
 

 Anvisning av kommunal mark föregås antingen av ett anbudsförfarande, ett 
tävlingsförfarande, eller en direktanvisning. I de fall anvisningen inte sker genom 
anbudsförfarande, anvisas tomten till ett pris som motsvarar det uppskattade 
marknadsvärdet. 
 

 Den öppna markanvisningsprocessen föregås av att kommunstyrelsen beslutar 
om lämpligt förfarande och godkänner en upprättad inbjudan till exploatörer och 
byggherrar.   
 

 Direktanvisning får förekomma då exploatören förbinder sig att uppföra en 
boendeform som kan anses speciellt efterfrågad eller unik till sitt koncept. I 
övrigt ska förfrågningar om direktanvisning nekas med hänvisning till att 
området kommer att förmedlas genom öppen markanvisning, alternativt att 
föreslaget koncept inte är aktuellt för området. 
 

 Verksamhetsområdet för Teknik och service bereder inkomna förslag om 
direktanvisning till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut.  
 

 Mark för verksamheter erbjuds den som vill uppföra byggnader och bedriva 
verksamhet som planmässigt passar den specifika tomten. I det fall flera 
verksamhetsutövare lämnar intresse för en och samma tomt gör kommunen ett 
urval baserat på vilken verksamhet som tillför kommunen störst värde.  
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2. Riktlinjer för markanvisningsavtal 

 Markanvisningsavtalet innehåller de villkor som kommunen ställer för att 
överlåta sin mark till exploatör/byggherre.  
 
Vanligen omfattar villkoren;  
prissättning, tillträde, parternas åtaganden och eventuella ekonomiska 
sanktioner och villkor om återgång.  Avtalet kan även innehålla villkor om 
prissättning/hyressättning mot marknaden, storlek på bostäder, option på 
bostäder för kommunens räkning och fördelning mellan upplåtelseformer.   
 

 Markanvisningsavtalet får inte överlåtas på annan part utan kommunens 
skriftliga godkännande.  
 

 Markanvisningsavtalet kan tecknas innan detaljplan för området antagits men 
företrädesvis ska en lagakraftvunnen detaljplan finnas för det område som ska 
överlåtas.  
 

 Innan kommunen ingår avtal med exploatör om marktilldelning, ska valet av 
avtalspart godkännas av kommunstyrelsen.   
 
 

3. Riktlinjer för exploateringsavtal 

3.1 Övergripande riktlinjer för exploateringsavtal 
 

 Kommunens verksamhetsområde för Teknik och service handlägger ärenden 
avseende exploatering genom verksamhetsområdets exploateringsingenjör.  
 

 Exploateringsingenjören bevakar genomförandefrågorna i planprocessen, 
upprättar exploateringsavtal och säkerställer genomförandet efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft.  
 

 Den som avser exploatera ett markområde i kommunen står för samtliga 

kostnader som uppkommer, såsom kostnader för; framtagande av detaljplan med 

tillhörande utredningar, projektering och utbyggnad, anslutning till det allmänna 

vatten- och avloppsnätet, nödvändiga åtgärder på befintlig infrastruktur i 

anknytning till planområdet och kommunens administrativa kostnader. 
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 Huvudmannaskapet i detaljplanen styr vilken part som ansvarar för att 

iordningställa allmän plats inom planområdet 

 

 Utbyggnad av anläggningar för allmänna vatten- och avloppstjänster debiteras 
exploatören i enlighet med gällande taxa för vatten och avloppstjänster.  
 

 I de fall detaljplanen medför nytta i form av byggrätt, för både kommun och 
exploatör, ska exploateringskostnaderna fördelas mellan parterna med 
utgångspunkt i värdet och fördelningen av byggrätten.  
 

 Exploatören kan åläggas att bära genomförandekostnader från tidigare 
planläggning om planerna är kopplade till varandra genom en etappvis 
utbyggnad.  

 
 Exploateringsavtal ska ha tecknats och godkänts av kommunstyreslen innan en 

detaljplan antas. 

 

 Exploateringsavtalet får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. 
 

3.2  Specifika riktlinjer för genomförande av detaljplaner med 

kommunalt huvudmannaskap 
 

 I det fall kommunen är huvudman för allmän plats ska en preliminär 
exploateringskalkyl tas fram i detaljplanens samrådsskede. Kalkylen ska 
innehålla både anläggningskostnad och driftskostnad för allmän plats, 
kommunens administrativa kostnader samt kostnad för nödvändiga åtgärder på 
befintlig infrastruktur i anknytning till planområdet. Kalkylen ska presenteras 
den eller de exploatörer som har kostnadsansvar för genomförandet. 
 
När detaljplanen ställts ut för granskning ska den preliminära kalkylen 
uppdateras till en slutlig version.  
 
I samband med att en slutlig exploateringskalkyl tas fram, ska även en tidsplan 
presenteras för genomförande/ iordningställande av allmän plats.  
 
Både tid- och kostnadsuppskattningar ska återges i upprättat exploateringsavtal. 
 

 Om kommunen iordningställer allmän plats ska genomförande ske med ambition 

att leverera enligt den tidsplan som tagits fram och de kostnader som definierats 

i exploateringsavtalet.  
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 Om kommunen iordningställer allmän plats ska exploatören ges insyn i 

projekteringen. 

 

3.3  Specifika riktlinjer för genomförande av detaljplaner med enskilt 

huvudmannaskap 

 

 I det fall exploatören är huvudman för allmän plats, och ansvarar för-, finansierar 

iordningsställandet, så ska det ske i enlighet med kommunens krav på standard. 

Kommunens standard preciseras i den tekniska bilaga som biläggs 

exploateringsavtalet. 

 

 Exploatör kan ansvara för utbyggnad av anläggningar för allmänna vatten- och 

avloppstjänster inom exploateringsområdet. För att garantera att exploatören 

bygger ut enligt huvudmannens standard, ska NSVA involveras vid projektering 

och genomförande. NSVA ska godkänna de slutliga bygghandlingarna innan 

utbyggnad påbörjas. NSVA ska utföra, -eller godkänna utförd besiktning av  

anläggningarna, och kan ålägga exploatören att vidta åtgärder om anläggningarna 

avviker från avtalad standard.  
 

 Villkor avseende utbyggnad av anläggningar för allmänna vatten- och 

avloppstjänster ska finnas i upprättat exploateringsavtal.  

 

 Anläggningarna ska efter godkänd besiktning överlåtas till kommunen i det fall 

planområdet omfattas av kommunalt verksamhetsområde för allmänna vatten- 

och avloppstjänster. 

 

 I det fall kommunens verksamhetsområde inte omfattar ansvar för dagvatten ska 

ansvaret för nödvändiga dagvattenlösningar inom området säkras genom 

tillskapande av gemensamhetsanläggning. 

 

 För exploatörens åtaganden avseende iordningställande av allmän plats/ 

anläggningar för allmänna vatten- och avloppstjänster och utbyggnad av 

gemensamma anläggningar inom kvartersmark ska säkerhet ställas i form av 

bankgaranti eller motsvarande, som kommunen godkänner. 

 

 I det fall en befintlig vägförening, eller annan samfällighet, verkar inom 

exploateringsområdet och den allmänna platsen enligt detaljplanen ska tillföras 

dennes ansvarsområde, ska denne involveras i projekteringen.  
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 Exploateringsavtalet ska säkerställa exploatörens genomförande av eventuella 

gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark.  

 

 Exploateringsavtalet kan innehålla villkor om ekonomiska sanktioner eller villkor 

om kommunalt genomförande på exploatörens bekostnad som kan aktiveras i det 

fall exploatören underlåter att genomföra vad som avtalats.  

 
 
 

4. Riktlinjer vid försäljning av kommunal mark 

 Försäljning av kommunal mark ska ske till marknadsmässiga priser. Med 

marknadsmässigt pris avses en prisnivå som objektet sannolikt genererat vid en 

försäljning på den öppna marknaden. 

 

 Att priset är marknadsmässigt kan om nödvändigt säkerställas genom att en 

oberoende värdering utförs av auktoriserad fastighetsvärderare. 

 

 Försäljning av småhustomter ska ske efter de regler som anges i kommunens 
”Regler för tomtförsäljning”, reviderad av kommunfullmäktige den 26 oktober 
2016, § 198 Dnr: 1139/16‐200. (bilaga 1) 

 

 

 För den som söker information om vad man som tomtköpare bör känna till, finns 

material på kommunens webb. 
http://bastad.se/wp-content/uploads/2017/01/K%C3%B6pa-villatomt.pdf 
 

 Försäljning av verksamhetstomter sker till pris fastlagt av kommunfullmäktige. 
 

 Intressenter som önskar förvärva verksamhetsmark vänder sig till 

verksamhetsområdet för Teknik och service som bereder etableringen i samråd 

med näringslivsstrateg och verksamhetsområdet för samhällsbyggnad. 

Försäljning av verksamhetsmark ska godkännas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 
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Datum: : 2018-07-26. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000720/2018 – 200 
 
 

Exploateringsavtal för del av Grevie 25:1 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till exploateringsav-
tal för exploateringsområdet ”del av Grevie 25:1”.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Området som är aktuellt för exploatering omfattas av detaljplan för del av Grevie 25:1, la-
gakraftvunnen den 2 september 2010. Detaljplanen möjliggör för byggnation av 7 bostäder i 
form av friliggande villor, området planlades som den första av två tänkta etapper bostadsex-
ploatering. 
Fastigheten Grevie 25:1 ägs och exploateras av Verner Bengtsson.  Exploateringen har påbör-
jats genom att fastighetsbildning sökts och genomförts. Tomterna i området är under försälj-
ning. 
Detaljplanen anger att exploateringsavtal ska upprättas innan utbyggnad av området sker, var-
för förslag till exploateringsavtal har upprättats. Exploateringsavtalet säkrar genomförandet av 
detaljplanen, styr upp standarden av gator och grönområden samt ger kommunen rätt att på 
exploatörens bekostnad genomföra planen i det fall exploatören förhindras fullgöra sitt åta-
gande. Innan förslag till exploateringsavtal lyfts för godkännande i kommunstyrelsen ska ex-
ploatören ha ställt kommunen en säkerhet om 1 800 000 kronor. 
 
 
Bakgrund 
Genomförandet av detaljplanen för Grevie 25:1 har dröjt sedan planen antogs 2010. 
Exploateringen bedrivs helt i privat regi och ett exploateringsavtal som säkrar genomförandet 
borde ha upprättats redan innan detaljplanen antogs. Att exploateringen intitierats kom till 
kommunens kännedom genom NSVA som bjudits in till samråd varefter kommun och 
exploatör samrått om fortsatt exploateringsprocess.  Exploateringen har dock genomförts på 
ett korrekt sätt och bygghandlingar för gatutbyggnad är under framtagande.  
Under exploatörens projektering av VA och gata upptäcktes att kommunens spillvattenledning  
inte var placerad i förväntat läge.  NSVA har av säkerhetsskäl begärt att få spillvattenledningen 
flyttad.   
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Exploateringen kommer resultera i 7 nya bostäder i den södra delen av samhället Grevie. 
Generellt genererar inflyttning till-, och befolkningsökning i Båstads kommun fortsatt goda 
förutsättningar för kommunen att utvecklas.  
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Ekonomi 
Exploateringen orsakar inte kommunen några kostnader annat än för flytt av en 
spillvattenledning som kommunen underlåtit undersöka placeringen av under planarbetet. 
Den kostnaden beräknas till 250 000 kronor och ska belasta ramen för Va-investeringar. För 
övrigt står exploatören samtliga kostnader som uppkommer till följd av exploateringen.  
 
 
 
Teknik och Service 
 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Verner Bengtsson, Exploatör 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till exploateringsavtal 
 
Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med  NSVA, trafikplanerare, projektingenjör samt avdelningen för sam-
hällsbyggnad.  
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EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV BÅSTAD GREVIE 
25:1 
 

 
        Parter; 
 Erik Verner Bengtsson (570829-4615), i följande text kallad exploatören 

 
 Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad, i följande text kallad kommunen. 

 
 
 
§ 1 Syfte, målsättning mm. 
 
Detta avtal syftar till att styra utbyggnad av exploateringsområdet ”Grevie 25:1 m. fl” som om-
fattas av detaljplan för ”Del av Grevie 25:1”, lagakraftvunnen den 7 februari 2010. Detaljpla-
nen medger byggnation i form av friliggande hus på 7 tomter. 
 

 
 
§ 2 Huvudmannaskap 
 
I samhället Grevie är huvudmannaskapet för allmän plats enskilt och för vatten och avlopps-
anläggningar är kommunen huvudman. Exploateringsområdet ligger inom kommunens verk-
samhetsområde för ren, -och spillvatten men kommunen ansvarar inte för dagvattenhantering 
i området. Ren, -och spillvatten ska anslutas till det kommunala ledningsnätet och dagvatten 
ska hanteras av den enskilde fastighetsägaren alternativt fastighetsägarna gemensamt.  
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Två gemensamhetsanläggningar har redan bildats för drift av allmänna anläggningar Grevie 
ga:3 och Grevie ga:4. Gemensamhetsanläggningarnas omfattning och andelstal för ingående 
fastigheter har bestämt i förrättning M 102039. 

 
 
§ 3 Fastighetsbildning 
 
Exploatören förbinder sig att ansöka om- och betala för nödvändiga fastighetsbildningsåtgär-
der hos lantmäterimyndigheten. Åtgärderna omfattar; 

 Avstyckning för att nybilda fastigheter för bostadsändamål - genomfört. 
 Bildande av gemensamhetsanläggning för anläggningar på allmän plats 

- genomfört. 
 Bildande av ledningsrätt för kommunala VA-ledningar, om kommunen anser det nöd-

vändigt.  
 
För gemensamhetsanläggningarna föreslås en samfällighetsförening bildas i samband med 
återstående förrättning så att exploatören har en faktisk motpart att lämna över färdigställda 
anläggningar till.  
 
 
§ 4 Dagvatten 
I detaljplanen för exploateringsområdet föreslås att dagvatten som genereras från hårdgjorda 
ytor ska avledas genom noggrann höjdsättning. Det innebär att dagvattnet ska rinna från 
hårdgjorda ytor mot genomsläppliga ytor där det naturligt kan infiltrera.  
I detaljplanen anges att dagvatten, om nödvändigt, kan fördröjas och ledas till närmsta recipi-
ent (Vadbäcken). Någon dagvattenutredning har inte gjorts vilket innebär att exploatörens 
skyldigheter att bygga ut nämnd dagvattenfördröjning och avledning till Vadbäcken inte är 
klargjord inför tecknande av exploateringsavtal.  
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Exploatören åtar sig därför att i samråd med NSVA utreda behovet av ett dagvattensystem och 
i det fall ett behov föreligger, bekosta utbyggnad av detta.  
I det fall ett dagvattensystem tillskapas ska Grevie ga:3 omvandlas att omfatta även dagvat-
tensystemet.  
Kommunen har reserverat 500 000 kronor av garantibeloppet, angivet i § 9, för dagvattensy-
stem. Garantin om 500 000 kronor återlämnas omgående i det fall projektingenjör hos NSVA 
meddelar att dagvattensystem ej behöver byggas ut.  
 
§ 5 Anläggningar 
 
5.1 Exploatören förbinder sig att på egen bekostnad bygga ut de anläggningar som ska iord-
ningställas på allmän plats i enlighet med gällande detaljplan.  
Exploatören bygger också på egen bekostnad ut; ren-, spillvattenledningar inom planområdet.  
 
Exploatören åtar sig också att projektera och genomföra flytt av kommunens spillvattenled-
ning som tangerar fastigheterna Grevie 25:3 och 25:9.   
 
Anläggningarna specificeras i ”teknisk bilaga”, se bilaga 1.  
 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark.  
 
5.2 Exploatören förbinder sig att under projektering av anläggningar angivna i bilaga 1 ha täta 
samråd med kommunens projektingenjör. Inga anläggningsarbeten får påbörjas förrän 
kommunen godkänt bygghandlingarna. Kommunens godkännande befriar inte exploatören 
från ansvar för handlingarnas riktighet och friar inte heller exploatören från skyldigheten att 
söka och erhålla de tillstånd som krävs för att påbörja anläggandet, exempelvis bygglov.  
 
5.3 När anläggningarna har byggts ut ska de besiktigas och när de slutbesiktigats, utan an-
märkning, ska anläggningarna utan kostnad överlåtas till respektive huvudman.  
Kommunens övertagande bekräftas genom upprättande av nöjdförklaring som överlämnas till 
exploatören.  
Exploatören ska tillsammans med huvudmännen utse besiktningsman.   
 
§ 6 Samordning 
 
Det ankommer på exploatören att ansvara för att samtliga delar av utbyggnaden koordineras 
och att samtliga intressenter involveras i såväl projektering- som byggfas. 
 

§ 7 Organisation 
 
Ombud för kommunen vad gäller innehållet i detta avtal är kommunens exploateringsingenjör 
jämte utsedd projektingenjör. Exploatörens kontaktperson är primärt kommunens exploate-
ringsingenjör. 
 
Exploatören företräder sig själv eller genom ombud. 
 

§ 8 Kostnadsposter 
 
8.1 Exploateringsavgift; 
Exploatören ska betala de faktiska kostnader som uppkommer för kommunens medverkan till 
följd av exploateringen. Kommunens administrativa kostnader uppskattas uppgå till 20 000 
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kronor exklusive moms i den del som avser Va-utbyggnad i området. Kostnaden debiteras ex-
ploatören senast 30 dagar efter slutbesiktning av Va-anläggningen. 
 
8.2 Anslutningsavgift för VA; 
Exploatören betalar den kostnad som uppstår vid anslutning av utbyggda VA-ledningar till 
kommunens befintliga nät. Exploatören ska till kommunen erlägga anläggningsavgift för varje 
bostad samt avgift för en förbindelse- och servis som ansluter området till det befintligta VA-
nätet enligt gällande VA-taxa. Preliminärt enligt 2018-års taxa 264 000 kr inklusive moms för 
7 stycken friliggande hus. 
 
8.3 Kostnader för ledningsflytt; 
Exploatören bekostar och ansvarar för att ledningar som belastar kvartersmark flyttas, med 
undantag för kommunens spillvattenledning som inte blivit inmätt i planarbetet och därför 
inte kunnat förutses behöva flyttas. Kostnaden ska presenteras kommunen i separat redovis-
ning och kommunen ska godkänna kostnaden innan arbetet påbörjas.  

 
Kartbild utvisar läge för GAS och kraftledning 

 
8.4 Avgift för el, -fiberanslutning; 
Exploatören erlägger avgift för anslutning av el, -fiber och andra nyttigheter för de nya bo-
stadstomterna enligt gällande taxa. 
 
8.5 Bygglov  mm. 
Exploatörer erlägger också de avgifter som är förenade med eventuella tillstånd som ska sö-

kas och erhållas till följd av exploateringen.  
 
§9  Säkerhetsförbindelse 
 
Exploatören ska ställa säkerhet för de allmänna anläggningar som ska byggas ut i området så 
att kommunen i exploatörens frånfälle har möjlighet att genomföra projektet utan eget riskta-
gande. Säkerheten ska uppgå till 1 800 000 kronor i form av bankgaranti, kontant nedsättning 
eller borgensförbindelse. Säkerheten skall vara kommunen tillhanda innan avtalet kan lyftas 
till kommunstyrelsen för godkännande. 
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§ 10 Kommunalt genomförande 
 
Kommunen äger rätt att på exploatörens bekostnad, genom upprättad garantiförbindelse, 
bygga ut de anläggningar som omfattas av detta avtal i det fall exploatören inte fullgjort sina 
åtaganden senast 2020-06-01.  
 
§ 11 Överlåtelse 
 
Exploatören äger rätt att överlåta detta avtal till part som kommunen skriftligen godkänner. 
 
§ 12 Giltighet 
 
Detta avtal är endast bindande mellan parterna under förutsättning att kommunstyrelsen 
godkänt det och att beslutet vinner laga kraft.  
Skulle avtalet inte godkännas av kommunstyrelsen ska eventuella prestationer som erlagts 
återgå och vardera part står sina kostnader. 
 
§ 13 Tvist 
 
Eventuell tvist mellan parterna med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 
 
 
 
Avtalet är upprättat i två stycken likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.  
 
Båstad 2018- 
 
För Exploatören   För Båstads kommun 
 
 
………………………………………………..  ……………………………………………….. 
     Bo Wendt 
 
 
     ……………………………………………….. 
     Jan Bernhardsson 
 
Ovanstående namnteckningar bevittnas: 
 
 
 
……………………………………………….   
 
 
……………………………………………… 
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TEKNISK BESKRIVNING  
 

Omfattning och standard på allmänna anläggningsarbeten mm  
 

Omfattning 
 
Alla allmänna anläggningsarbeten inom exploateringsområdet ska utföras enligt nedan angivna 
standardkrav. Bestämmelser och intentioner angivna i detaljplanen ska gälla.  

 
Standard 
 
A. Allmänt 
Dimensionering och utförande av allmänna anläggningar ska ske enligt ”AMA Anläggning 13” 
samt för VA-delarna enligt aktuell ”NSVA-AMA”. Alla anslutningar till befintligt Va-nät, gatunät 
och övrig allmän platsmark ska ingå i projekteringen. 
 
Inmätning av alla markanläggningar ska följa de anvisningar som lämnas av kart och GIS-
avdelningen i Båstads Kommun. Inmätningar av Va-nät med tillhörande anordningar ska följa de 
anvisningar som lämnas av NSVA. 
 
Projektingenjörer från Teknik och service/NSVA ska godkänna upprättade bygghandlingar för 
de allmänna anläggningsarbetena. Under byggnadstiden kommer kontroll att utföras av Teknik 
och service. Garantitiden för arbetena ska vara 5 år och under den tiden är exploatören ansvarig 
för avhjälpande av eventuella brister som upptäcks i anläggningarna oavsett om anläggningarna 
övertagits av kommun eller gemensamhetsanläggning.  
 
B. Gatuområde och Gator 
Gata ska utformas i enlighet med vad som anges i gällande detaljplan för området och ska i 
huvudsak följa illustrationsplanen. 
Gatorna ska dräneras och förses med ABT-beläggning på AG. Erforderlig skyltning inklusive 
gatunamnsskyltning och linjemålning skall utföras. Toppbeläggningen ska utföras när flertalet 
(minst 75 %) av fastigheterna bebyggts. 
 
C. VA 
Allmänt huvudledningsnät för dag- spill- och dricksvatten ska anläggas med förbindelsepunkt 
till varje fastighet inom exploateringsområdet.  
 
Dagvatten ska i första hand tas om hand lokalt inom respektive fastighet. Detaljerad 
höjdsättning ska ske så att regnvatten från byggnader och hårdgjorda ytor, leds till och 
infiltreras på grönytor inom tomtmark/kvartersmark. Dagvatten får släppas till det allmänna 
systemet efter fördröjning.  
Exploatören åtar sig därför att i samråd med NSVA utreda behovet av ett dagvattensystem och i det 
fall ett behov föreligger, bekosta utbyggnad av detta. Dagvattenberäkningar och utformning av 
fördröjning ska godkännas av NSVA. 
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D. Gatubelysning 
Gatubelysning ska uppföras i samråd med kommunens projektingenjör och företrädare för Bjäre 
kraft. Armaturerna ska vara av fabrikat och typ: Likvärdiga som inom intilliggande område fast 
med LED-armaturer 
Gatubelysning bekostas av exploatören.  
Gatubelysningen ska uppföras inom markområde som i detaljplanen utgörs av lokalgata eller 
natur/park, det vill säga att armaturer eller elskåp ska inte placeras på tomtmark.  
 
E. Grönområden 
Natur/park inom exploateringsområdet ska planeras och iordningställas med målsättning att 
tillgodose de boendes behov av gemensamma och lättskötta ytor.  
 
F. El-, tele- datorförsörjning mm. 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av el- och fiberförsörjning. Nätägare i området är Bjäre 
kraft. 
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Datum: 2018-08-09 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS000739/2018 

Till:  Kommunstyrelsen 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115  (Bilaga 1) 
 

Samråd har skett med: 
Planavdelningen  
Ekonomiavdelningen 
 

Medfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder längs 
Köpmansgatan/Hallandsvägen (väg 115) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen godkänner medfinansiering av projektet både avseende 
trafiksäkerhet och utformning, i enlighet med budget, med 2 Mkr 2018 och 2 Mkr 2019. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ritningsunderlag för projektet är under framtagande, sammanfattning av åtgärder presenteras 
i bilaga 1. De stora förändringarna är följande: 

 Cirkulationsplats i korsningen Fridhemsvägen/Köpmansgatan som är estetiskt 
tilltalande och blir navet för trafiken i Båstad tätort. Tre parkeringsytor vid korsningen 
försvinner och ersätts med parkeringar längs Fridhemsvägen.  
Den estetiska utformningen vid cirkulationsplatsen är under projektering och är ännu 
inte helt fastställd. 

 Vänstersvängfält i korsningen Rivieravägen/Hallandsvägen. 
 Dubbelriktad upphöjd GC-väg på norra sidan av Köpmansgatan mellan Agardhsgatan 

och Havsbadsvägen, alternativt Kungsbergsvägen, där cyklister har företräde i 
korsningarna. 

 Flytt av övergångsställen vid Kungsbergsvägen, Havsbadsvägen och Rivieravägen samt 
upphöjning av övergångsställen vid Kungsbergsvägen och eventuellt Korrödsvägen. 

 
Bakgrund 
Trafikverket har i samarbete med Båstads kommun tagit fram trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
på del av Köpmansgatan/Hallandsvägen, från Agardhsgatan i väster till Rivieravägen i öster. 
Åtgärderna grundar sig delvis på en tidigare utredning från 2007 som togs fram av Båstads 
Kommun och dåvarande Vägverket. Anpassningar har nu gjorts med hänsyn till ändrade 
regelverk som främjar cykeltrafik samt ökad trafik på Rivieravägen. En översyn av 
övergångsställen på sträckan ingår också i projektet. 
 
Tidplan 
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Byggnadsarbeten beräknas starta i november 2018 vid Rivieravägen och avslutas senast 31 
maj 2019. 

 
Ekonomi 
Total kostnad för projektet beräknas till 14 Mkr. Båstads kommun har budgeterat 2 Mkr 2018 
samt 2 Mkr 2019 för detta projekt. Trafikverket står för resterande kostnader. 
 
 
 
 
Båstad 2018-08-09 
 
 
 
Hans Paganus 
Projektingenjör 
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Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115

• Omfattar sträckan 
Agardhsgatan -
Rivieravägen

• Trafikverket projekterar 
och driver hela projektet

• Medel avsatta i 
kommunens budget 
2018 och 2019

Bilaga 1 –Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115
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Vänstersvängfält på 
väg 115 till Riviera 
samt dubbelriktad 
GC-väg till korsning 
med Stationsterassen

Trafiksäker och 
visuellt tilltalande 
Cirkulationsplats 
vid Fridhemsvägen

Nya lägen för 
övergångsställen

Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115 - Översikt

Dubbelriktad upphöjd GC-väg från 
Agardhsgatan till Havsbadsvägen 
alternativt Kungsbergsvägen

Bilaga 1 –Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115
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Finansiering och tidplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115

Total kostnaden för projektet uppgår till 14 Mkr. Kostnaden fördelas enligt nedan:

Trafikverket 10 Mkr
Båstads kommun - Medfinansiering 4 Mkr

Investeringsbudget Båstads kommun: 2018 2 Mkr
2019 2 Mkr

Tidplan:

Arbetet påbörjas (vid Rivieravägen) 2018-11-01
Projektet slutfört 2019-05-31

Bilaga 1 –Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115
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Upphöjd GC-
väg

Nytt läge för 
Busshållplats

Nytt läge för 
övergångsställe

Rivieravägen med omnejd

Dubbelriktad 
cykelväg samt 
gångstråk målad i 
vägbana

Vänstersvängfält

Två övergångs-
ställen tas bort

Bilaga 1 –Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115
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Trafikfarligt 
övergångsställe 
flyttas, uppfyller ej 
VGU avseende sikt

Nya 
trafiksäkrare 
lägen för 
busshållplatser

Nytt läge för 
övergångsställe, 
vid prioriterat 
gångstråk

Hjorts gata med omnejd

Parkering tas bort 
för ökad säkerhet 
vid utfart från 
Hjorths gata

Övergångsställe och 
busshållplatser tas 
bort

Dubbelriktad upphöjd GC-
väg från Agardhsgatan till 
Havsbadsvägen alternativt 
Kungsbergsvägen

Bilaga 1 –Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115
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Spärrfält utökas för 
ökad trafiksäkerhet 
(förbättrad sikt vid 
övergångsställe samt 
utfart från 
Korrödsvägen)

Sjövägen och 
Nybovägen enkelriktas 
för ökad trafiksäkerhet 
samt förbättrat 
trafikflöde vid 
Strandängsskolan

Nybovägen med omnejd

Eventuellt upphöjt 
övergångsställe vid Korrödsvägen

Dubbelriktad upphöjd GC-väg 
från Havsbadsvägen till 
Agardhsgatan

Bilaga 1 –Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115
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Parkeringsplatser 
tas bort (4 st)

Dubbelriktad upphöjd 
GC-väg förbi 
Agardhsgatan samt 
Tennisvägen där även 
sikt förbättras

Fridhemsvägen med omnejd

Ny parkering (11 
platser)

Ny GC-väg

Korsning ersätts med 
cirkulationsplats med 
upphöjda 
övergångsställen för 
bättre trafikflöde och 
ökad trafiksäkerhet

Trafikfarliga 
parkeringsplatser 
tas bort (7 st)

Bilaga 1 –Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115
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Cirkulationsplats 
Köpmansgatan

• Skapa en trafiksäker 
och visuellt tilltalande 
lösning på en av 
Båstads mest centrala 
platser

• Anknyta till Båstad och 
Bjäre

• Använda lösningar som 
är hållbara i ett längre 
perspektiv

• Skapa en miljö som 
kräver låga 
skötselinsatser utan att 
den upplevs som tråkig 

2
3

3

3

Bilaga 1 –Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115
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 Tjänsteskrivelse  
 

180814\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-08-14 Till: KSAU 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000627/2018 
 

Medel för renovering av offentlig konst  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att medel i kulturavdelningens budget om 
250 tkr som avsatts för renovering av Scala Bio istället får användas för renovering av offentlig 
konst i samverkan med verksamhetsområde teknik och service.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Scala Bio har i dagsläget renoverats med medel från verksamhetsområde teknik och service 
varför 250 tkr som avsatts i kulturavdelningens budget för det ändamålet 2018 skulle kunna 
användas för ett annat angeläget område – renovering av offentlig konst. I budget för 2018 
finns 60 tkr avsatta för kulturmiljövård vilket innefattar ett vidare område än enbart renove-
ring av offentlig konst. Behovet är större än så.  
 
Bakgrund 
Kommunen har ansvar för cirka elva konstverk i offentlig miljö.  Det finns en underhållsbudget 
årligen om 60 tkr för kulturmiljövård vilket innefattar mer än offentlig konst. Löpande und-
derhåll för några av verken sker också i vägföreningars regi. Turistbyrån har sammanställt en 
Skulptur Tur på sin hemsida. https://www.bastad.com/sv/skulpturer-i-bastad. Här finns in-
formation och bilder. De som inte finns med på sidan är skulpturerna i Grevie och Förslöv av 
paret Kraitz. Dessa anses inte i dagsläget vara i skick att marknadsföras.  
 

Aktuellt 
Tre av kommunens offentliga konstverk är i akut behov av renovering. Dessa är Femton Love, 
ljushuvudena på kunskapscentrums tak, ett konstverk i Förslöv och ett i Grevie (se bilaga 1) av 
paret Kraitz. 
 
Kulturavdelningen har fört samtal med verksamhetsområde teknik och service i frågan och 
bedömer att teknik och service endast kan bidra med underhåll av enklare karaktär. Omfat-
tande renovering kan heller inte anses ingå i det löpande underhåll som vägföreningarna har i 
uppdrag att sörja för.  
 
De avancerade renoveringsarbeten som ovan nämnda konstverk kräver behöver resurssättas 
särskilt. De medel som nu frigjorts kan med fördel användas för detta ändamål.  
 
 
Kulturavdelningen 
Helene Steinlein, Kulturstrateg 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Verksamhetsområde teknik och service 
Kommunstyrelsen  
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilder och text offentlig konst Båstads kommun 
Samråd har skett med: 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-08-13 Till: Kommunstyrelsen  

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000746/2018 

 
 

Ändring av delegationsordningen KS / P010 ”Beslut om uppsägning av per-
sonliga skäl / avsked av övrig personal” 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

 Att ändra delegeringen gällande KS / P010 Beslut om uppsägning av personliga skäl / 
avsked övrig personal från förhandlingsutskottet till HR-chef. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen KS /P010 handlar om ”Beslut om uppsägning av personliga skäl / av-
sked av övrig personal”. Detta ligger idag på förhandlingsutskottet. I ett tidigare beslut har föl-
jande delegering till HR-chef gjorts: KS/P013b ”Ekonomisk uppgörelse i samband med anställ-
ningens upphörande, omfattande upp till sex månaders lön”. En ekonomisk uppgörelse enligt 
ovan föregås oftast av en arbetsrättslig hantering, antingen genom uppsägning av personliga 
skäl eller avsked. En delegering till HR-chef av uppsägning/avsked för övrig personal underlät-
tar och effektiviserar verksamhetens arbete betydande. 
 
  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

                                        
 
 
Philipp Seuffer, HR-avdelningen 
HR-chef 
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Antagen	av	kommunstyrelsen	2015‐01‐02,	§	4.	Dnr:	KS	000016/2015‐901	
Reviderad	av	kommunstyrelsen	2015‐07‐13	§	206,	2015‐12‐02	§	305,	2016‐11‐30	§	244,	2017‐05‐03	§	141,	
2017‐06‐07	§	173,	2018‐01‐10	§	7,	2018‐05‐02	§	129.	
	

Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Allmänt om delegation 
	
Vad innebär delegation? 
 
Delegation	enligt	kommunallagen	(6	kap	37‐40	§§),	innebär	att	rätten	att	besluta	i	ett	visst	ärende	
eller	i	en	grupp	av	ärenden,	flyttas	över	till	någon	annan.	Den	som	har	sådan	rätt	kallas	delegat.	
	
Delegaten	företräder	kommunstyrelsen,	så	att	delegatens	beslut	ses	som	styrelsens	beslut.	
Beslutet	kan	överklagas	genom	laglighetsprövning	eller	förvaltningsbesvär.	
	
Kommunstyrelsen	kan	inte	ändra	delegatens	beslut,	men	kan	återkalla	delegationsuppdraget.	
Styrelsen	kan	också	ta	över	ett	ärende	och	fatta	beslut,	förutsatt	att	delegaten	ännu	inte	har	fattat	
något	beslut.	
	
Delegaten	har	redovisningsansvar	till	kommunstyrelsen	och	det	straffrättsliga	ansvaret.	Det	
innebär	att	delegaten	kan	dömas	för	exempelvis	tjänstefel	om	beslutet	är	felaktigt.	Delegaten	
har	rätt	att	överlämna	ärenden	som	omfattas	av	delegation	för	avgörande	i	kommunstyrelsen.	
	
Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 
 
Delegation	inom	kommunstyrelsen	förutsätter	alltid	beslut	i	två	led.	Först	måste	fullmäktige	
besluta	om	ett	reglemente	för	kommunstyrelsen,	som	talar	om	vilka	verksamhetsområden	som	
styrelsen	ska	hantera	och	i	vilka	ärenden	eller	grupper	av	ärenden	som	styrelsen	ska	fatta	beslut.	
	
Sedan	kan	kommunstyrelsen	besluta	att	delegera	beslutanderätten.	De	vanligast	förekommande	
ärendena	samlas	i	kommunstyrelsens	delegationsordning,	men	styrelsen	kan	också	besluta	om	
delegation	i	en	viss	fråga	enligt	särskilt	beslut.	
	
Vad kan kommunstyrelsen delegera? 
 

Kommunstyrelsen	bestämmer	själv	i	vilka	ärenden	eller	ärendegrupper	som	beslutanderätten	
ska	delegeras.	Kommunallagen	anger	dock	att	beslut	i	vissa	typer	av	ärenden	inte	får	delegeras		
(6	kap	38	§	KL).	Följande	typer	av	ärenden	får	inte	delegeras	av	kommunstyrelsen:	
	
‐ Ärenden	som	avser	verksamhetens	mål,	inriktning,	omfattning	eller	kvalitet,	det	vill	säga	
		 styrelsens	övergripande	ansvar	för	verksamheten	
‐ Framställningar	eller	yttranden	till	fullmäktige	
‐ Yttranden	med	anledning	av	att	fullmäktiges	beslut	har	överklagats	
‐	 Yttranden	med	anledning	av	att	styrelsens	egna	beslut	har	överklagats	
‐	 Ärenden	som	rör	myndighetsutövning	mot	enskilda	om	ärendet	är	av	principiell	

beskaffenhet	eller	annars	av	större	vikt	(det	innebär	att	bland	annat	ärenden	som	får	stora		
konsekvenser	för	kommunen	eller	där	politiska	bedömningar	är	avgörande,	inte	kan	
delegeras	från	styrelsen)	

‐ Ärenden	som	väckts	genom	medborgarförslag	och	som	överlåtits	till	styrelsen	
‐ Vissa	ärenden	som	anges	i	särskilda	föreskrifter,	bland	annat	inom	socialtjänstens	område,		

där	beslut	i	vissa	ärenden	uttryckligen	inte	får	delegeras.	
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Delegation och verkställighet 
	

Delegering	av	verklig	beslutanderätt	ska	skiljas	från	beslutanderätten	som	varje	arbetsfördelning	
mellan	anställda	medför,	det	vill	säga	ren	verkställighet.	Gränsen	mellan	delegering	och	ren	verk‐
ställighet	är	ofta	något	flytande.	Med	beslut	i	delegationsordningen	avses	endast	beslut	i	kommu‐
nallagens	mening.	Kännetecknande	för	ett	beslut	är	bland	annat	att	det	finns	utrymme	för	alterna‐
tiva	lösningar	och	att	beslutsfattaren	måste	göra	vissa	överväganden	och	bedömningar.	Vid	ren	
verkställighet	saknas	utrymme	för	självständiga	bedömningar,	som	till	exempel	vid	tillämpning		
av	en	taxa	eller	riktlinjer.	Beslut	som	är	ren	verkställighet	kan	inte	överklagas.	
	
Till vem kan kommunstyrelsen delegera? 
 
Kommunstyrelsen	kan	lämna	delegation	till:	
‐	En	ledamot	eller	ersättare	i	styrelsen	
‐	En	av	kommunens	anställda	
‐	Ett	utskott	
‐	Ett	presidium	
	
Det	är	inte	tillåtet	att	delegera	till:	
‐	En	grupp	av	anställda	
‐	En	anställd	tillsammans	med	en	ledamot	eller	ersättare	(det	kallas	blandad	delegering)	
‐	En	anställd	i	kommunalt	bolag	
	
Om	delegaten	har	en	förordnad	vikarie	eller	ställföreträdare	så	tar	denne	över	beslutanderätten,	
men	om	det	inte	finns	någon	så	tar	ersättaren	i	delegationsordningen	över	istället.	
	
Om	varken	ordinarie	delegat	eller	ersättare	finns	tillhands	eller	har	angetts	och	beslutet	inte		
kan	dröja,	ska	ärendet	avgöras	av	delegatens	chef	eller	lämnas	till	ordföranden	för	avgörande.	
	
I	kommunstyrelsen	ersätter	1:e	vice	ordförande	respektive	2:e	vice	ordförande	vid	ordförandens	
frånvaro,	om	inte	annat	anges	särskilt	i	delegationsordningen	eller	i	särskilt	beslut.	
 
Kompletterande beslutanderätt inom socialtjänsten 
	
Behovet	av	att	kunna	fatta	beslut	snabbt	inom	socialtjänsten	är	tillgodosett	genom	att	ordförande	
erhållit	en	direkt	i	lag	angiven	kompletterande	beslutanderätt.	Därutöver	har	kommunstyrelsen	
möjlighet	att	i	vissa	fall	förordna	annan	ledamot	eller	tjänsteman	att	fatta	beslut.	Ett	exempel	på	
sådan	kompletterande	beslutanderätt	är	ordförandens	möjlighet	att	besluta	om	omedelbart	
omhändertagande	enligt	LVM.	Syftet	med	bestämmelserna	om	kompletterande	beslutanderätt		
är	att	det	alltid	ska	finnas	någon	beslutsbehörig	att	tillgå. 
 
Brådskande ärenden 
	
Kommunstyrelsen	får,	enligt	6	kap	39	§	KL,	uppdra	åt	ordföranden	eller	annan	ledamot	att	
besluta	i	ärenden	som	är	så	brådskande	att	styrelsens	beslut	inte	kan	avvaktas.	Det	rör	sig	bara	
om	ärenden	som	absolut	måste	avgöras	omgående,	till	exempel	olika	typer	av	omhändertaganden.	
	
Ärenden	som	avgörs	med	den	här	bestämmelsen,	ska	anmälas	vid	styrelsens	nästa	sammanträde	
och	är	att	anse	som	ett	beslut	av	styrelsen.	
	

243



3 

Anmälan av delegationsbeslut m.m. 
	

Beslut	fattat	med	stöd	av	delegation	ska	vara	skriftligt	och	undertecknat.	Av	beslutet	ska	framgå	att	
det	är	fattat	med	stöd	av	delegation	från	styrelsen	och	enligt	vilken	punkt	i	delegationsordningen.	
	
Delegaten	ansvarar	för	eventuell	delgivning	till	den	som	berörs	av	beslutet.	Besvärshänvisning	ska	
finnas	med	i	beslutet.	
	
Delegationsbeslut	ska	anmälas	till	kommunstyrelsen,	enligt	6	kap.	39‐40	§§	KL.	Besluten	ska	
anmälas	vid	styrelsens	nästkommande	sammanträde,	om	inte	annat	anges	i	delegations‐	
ordningen.	
	
Anmälan	av	fattade	delegationsbeslut	ska	senast	åtta	dagar	före	styrelsens	sammanträdesdag	
tillställas	sekreteraren	genom	en	förteckning	över	delegatens	samtliga	beslut	efter	
föregående	anmälan.	
	
Firmateckningsrätt 
 
Rätten	eller	behörigheten	att	underteckna	avtal	och	andra	handlingar	för	kommunens	räkning	
utgör	ren	verkställighet	och	är	följaktligen	inte	något	beslut	i	kommunallagens	mening.	I	vissa	fall	
kan	denna	rätt	eller	behörighet	framgå	av	särskilt	fattade	beslut	av	kommunfullmäktige,	kommun‐
styrelsen	eller	någon	annan	nämnd	i	samband	med	att	beslut	fattas	att	godkänna/ingå	avtal	eller	
andra	rättshandlingar.	Oftast	är	det	dock	fråga	om	avtal	och	andra	handlingar	som	undertecknas	
av	t.ex.	en	verksamhetsområdeschef	som	ett	led	i	den	löpande	verksamheten	och	som	finansieras	
inom	beslutad	budgetram	för	respektive	nämnd.	I	dessa	fall	framgår	rätten	eller	behörigheten	att	
underteckna	avtal	och	andra	handlingar	av	respektive	nämnds	generella	beslut	om	firma‐
teckningsrätt.	
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Allmänna delegationsbestämmelser 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
A001	

Beslut	om	avslag	på	begäran	om	utläm‐
nande	av	allmän	handling	till	enskild	
eller	annan	myndighet	samt	uppställande	
av	förbehåll	i	samband	med	utlämnande	
till	enskild.	

6	kap	7	§	OSL Verksamhets‐
områdeschef	

Kanslichef/	
kommunjurist	

Beslut	om	att	lämna	ut	
allmän	handling	fattas	av	
den	som	har	handlingen	i	
sin	vård	om	inte	viss	be‐
fattningshavare	enligt	
arbetsledning	eller	sär‐
skilt	beslut	ska	göra	detta.

KS/	
A002	

Beslut	om	avslag	på	begäran	om	utläm‐
nande	av	anbud	i	upphandling	samt	upp‐
ställande	av	förbehåll	i	samband	med		
utlämnandet.	

	 Kommunjurist 	 	

KS/	
A003	

Beslut	att	lämna	ut	uppgifter	ur	person‐
register	till	statliga	myndigheter	i	forsk‐
ningssyfte.	

12	kap	6	§	SoL Verksamhets‐
områdeschef		

Kommun‐	
arkivarien	

Om	uppgiften	överlämnats	
till	centralarkivet	beslutar	
kommunarkivarien.	

KS/	
A004	

Överklagande,	yrkande	om	inhibition	
samt	yttrande	till	allmän	förvaltnings‐
domstol,	när	förvaltningsrätt	eller	kam‐
marrätt	ändrat	styrelsens	beslut	och	
detta	beslut	ursprungligen	fattats	av	
delegaten.	

	 Delegaten	i	
ursprungs‐	
beslutet	

	 Denna	delegation	omfat‐
tar	även	beslut	huruvida	
överklagande,	yrkande	om	
inhibition	samt	yttrande	
till	allmän	förvaltnings‐
domstol	ska	ske.	

KS/	
A005	

Beslut	att	avge	yttrande	till	domstol	eller	
annan	myndighet	med	anledning	av	
överklagande	av	delegationsbeslut.	

	 Delegaten	i	
ursprungs‐	
beslutet	

Kommunjurist	 	

KS/	
A006	

Beslut	att	avvisa	överklagande	som	
kommit	in	försent.	

24	§	FL Delegaten	i	
ursprungs‐
beslutet	

Verksamhets‐	
Områdeschef	
eller	kanslichef	
eller	kommun‐
jurist

	

KS/	
A007	

Beslut	att	avvisa	överklagande	som	
kommit	in	försent,	i	de	fall	där	ur‐
sprungsbeslutet	ej	fattats	på	tjänsteman‐
nadelegation.	

24	§	FL Kanslichef Kommunjurist	 	

KS/	
A008	

Beslut	att	överklaga	dom	eller	beslut	av	
domstol	eller	annan	myndighet,	samt	att	
inge	överklagandeskriften.	

	 Verksamhets‐
områdeschef	

Kommunjurist	 	

KS/	
A009	

Beslut	att	omprövning	ska	ske.	 27	§	FL Delegaten	i	
ursprungs‐
beslutet	

Verksamhets‐	
områdeschef	 	

KS/	
A010	

Omprövning	av	beslut.	 27	§	FL Delegaten	i	
ursprungs‐
beslutet	

Verksamhets‐	
områdeschef	 	

KS/	
A011	

Beslut	om	att	föra	kommunens	talan	vid	
över‐	och	underdomstolar,	exekutions‐
säten	samt	övriga	myndigheter	i	Sverige.	

	 KS	ordförande Kommunstyrel‐
sens	1:e	eller	2:e	
vice	ordförande	

	

KS/	
A012	

Beslut	att	utse	och	avvisa	ombud	att	föra	
kommunens	talan	vid	över‐	och	under‐
domstolar,	exekutionssäten	samt	övriga	
myndigheter	i	Sverige.	

	 KS	ordförande Kommunstyrel‐
sens	1:e	eller	2:e	
vice	ordförande	

	

KS/	
A013	

Beslut	att	såsom	kommunens	ombud	
föra	kommunens	talan	vid	över‐	och	
underdomstolar,	exekutionssäten	samt	
övriga	myndigheter	i	Sverige,	med	den	
behörighet	som	framgår	av	12	kap	14	§	
rättegångsbalken,	samt	med	rätt	att	
förordna	annan	i	sitt	ställe,	allt	i	den	mån	
det	ej	genom	särskilt	beslut	uppdragits	åt	
annan.	

	 Kommunjurist
eller	kanslichef	 	

	

KS/	
A014	

Beslut	om	polisanmälan	angående	brott	
mot	den	egna	verksamheten	(ekono‐
miskt	bistånd,	skadegörelse	mm).	

10	kap	2	§	OSL Verksamhets‐
områdeschef	
	

	 	

KS/	
A015	

Beslut	om	polisanmälan	angående	vissa	
brott	mot	underåriga	samt	vissa	grövre	
brott.	

10	kap	21	och		
23	§§	OSL	

Verksamhets‐
områdeschef	

	

KS/	
A016	

Beslut	i	styrelseärenden	som	är	så	
brådskande,	att	styrelsens	avgörande	
inte	kan	avvaktas.	

6	kap	39 §	
kommunallagen	
(nedan	KL)	

KS	ordförande 1:e	eller	2:e	vice	
ordförande	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
A017	

Beslut	i	utskottsärenden	som	är	så	
brådskande,	att	utskottets	avgörande	
inte	kan	avvaktas.	

6	kap	39 §	KL Utskotts‐
ordförande	

1:e	eller	2:e	vice	
ordförande	

	

KS/	
A018	

Beslut	om	Förtroendemännens		
deltagande	i	kurser	etc.	

	 KS	ordförande 	

KS/	
A019	

Yttrande	angående	antagande	av	hem‐
värnsmän.	

	 KS	ordförande 	

KS/	
A020	

Avge	yttrande	enligt	Lag	om	
TV‐övervakning.	

SFS	1998:150	§	18 Säkerhets‐
samordnare	

	

KS/	
A021	

Avge	yttranden	i	folkbokföringsärenden.	 	 Registrator Kanslichef	 	

KS/	
A022	

Tillstånd	att	använda	kommunens		
stadsvapen.	

	 Kommunika‐
tionschef	

Kanslichef	 	

KS/	
A023	

Beslut	i	ärenden	som	rör	tillstånds‐
givning	mm	enligt	Lotterilagen	

	 Lotterihand‐
läggare	

	

KS/	
A024	

Beslut	att	anta	och	revidera	styrelsens	
dokumenthanteringsplaner.	

	 Kommun‐
arkivarie	

Kanslichef	 	

KS/	
A025	

Besluta	om	gallring	av	styrelsens		
handlingar.	

	 Kommun‐
arkivarie	

Kanslichef	 	

KS/	
A026	

Dödsboanmälan	till	skatteverket.	
	

ÄB	20	kap	8	a § Handläggare,
Individ	och	
familj	

Skatteverket	bör	under‐
rättas	om	vilka	som	är		
delegater.	

KS/	
A027	

Beslut	att	ordna	gravsättning.
	

5	kap	2 §
Begravningslagen	

Handläggare,
Individ	och	
familj	

	

KS/	
A028	

Ingå	samverkansavtal	(extern	motpart)	
om	samarbete.	

	 Verksamhets‐
områdeschef	

	

KS/	
A029	
	

Beslut	om	ramavtalsupphandling	av	
kommunövergripande	ramavtal.	

	 Upphandlare 	

KS/	
A030	
	

Beslut	om	att	kommunen	ansluter	sig	till	
ramavtal	som	ingåtts	av	samarbets‐
organisationer	(t.ex.	Kommentus).	

	 Upphandlare 	

KS/	
A031	
	

Beslut	om	upphandling	(värde	över	28	%	
av	tröskelvärdet)	av	verksamhetsspecifika	
varor	och	tjänster	i	enlighet	med	inköp‐	
och	upphandlingspolicy	samt	förlänga	
befintliga	avtal.	

	 Verksamhets‐
områdeschef	

	

KS/	
A032	

Beslut	om	utdelning	av	miljöpriset.	 	 KS	au 	

KS/	
A033	

Beslut	om	utdelning	av	integrationspris.	 	 KS	au 	

 

Ekonomi	
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
E001	
	

Beslut	om	utdelning	av	kommunala	
stipendier,	gratifikationer	även	som	
stipendier/bidrag	ur	donationsfonder	
om	ej	annat	medges.	

	 KS	ordförande 	

KS/	
E002	

Beslut	om	överlåtelse	och	upplåtelse	eller	
återköp	av	mark	för	industribebyggelse	i	
enlighet	med	av	fullmäktige	eller	kommun‐
styrelsen	antagna	riktlinjer	och	pris.	

	 KS	ordförande 	

KS/	
E003	

Beslut	om	placering	av	donationsmedel.	 	 Ekonomichef 	

KS/	
E004	

Beslut	om	betalningsuppskov	enligt		
VA‐lagen.	

	 Ekonomichef 	

KS/	
E005	

Beslut	om	betalningsuppskov	under	3	mån.	 	 Ekonomichef 	

KS/	
E006	

Beslut	om	att	ansöka	om	lagsökning	eller	
betalningsföreläggande	hos	domstol.	

	 Ekonomichef 	

KS/	
E007	

Beslut	om	att	begära	utmätning	i	
fast	egendom.	

	 KS	au 	

KS/	
E008	

Beslut	om	uppgörelse	om	kvittning.	 	 KS	au 	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
E009	

Beslut	om	överenskommelse	om	betalning	
eller	avskrivning	av	fordran,	anta	ackord,	
ingå	förlikning	och	sluta	annat	avtal	över	
100.000	kr/ärende.	

	 KS	au 	

KS/	
E010	

Beslut	om	överenskommelse	om	betalning	
av	fordran,	anta	ackord,	ingå	förlikning	och	
sluta	annat	avtal	under	100.000	kr.	

	 Ekonomichef 	

KS/	
E011	

Beslut	om	att	vid	behov	ta	upp	lån	eller	
omsätta	befintliga	lån	inom	den	belopps‐
ram	och	de	riktlinjer	som	fullmäktige	fast‐
ställt	med	särskilt	beaktande	av	de	
närmare	föreskrifter	om	säkerheten	
som	fullmäktige	angivit.		

	 Ekonomichef Samråd	sker	med	KS
ordförande.	

KS/	
E012	

Beslut	om	tekniska justeringar	av	pengen	
för	barnomsorg,	grundskola	och		
gymnasium.	

	 Ekonomichef Underrätta	berörd nämnd,	
förskolechefer,	rektorer	
och	fristående	huvudmän.	

KS/	
E013	

Beslut	om	tekniska	justeringar	i
hemtjänstpeng	och	boendepeng.	

	 Ekonomichef Underrätta	berörd	nämnd.

KS/	
E014	

Hyresavtal	avseende	inhyrning	av	lokaler	
upp	till	250	tkr	per	år	och	kontrakt	samt	
0‐5	år.	

	 KS	ordförande 1:e	eller	2:e	vice	
ordförande	

Föreslagna	kontrakt	som	
avslås	delges	och	redo‐
visas	i	kommunstyrelsen.	

 

Personal	
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
P001	

Beslut	om	tillsvidareanställning	av		
verksamhetsområdeschef.	

	 Kommun‐
direktör	 	 Kommundirektör	ska	

samråda	med	förhand‐
lingsutskott	och	ansvarig	
nämnds	ordföranade.	

KS/	
P002	

Beslut	om	tillsvidareanställning	av	övriga	
chefer.	

	 Verksamhets‐
områdeschef	 	 	

KS/	
P003	

Beslut	om	tillsvidareanställning	av	övrig	
personal.	

	 Chef 	 	

KS/	
P004	

Beslut	om	visstidsanställning	av	
kommundirektör.	

	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P005	

Beslut	att	utse	ställföreträdare	för	
förskolechef/rektor.	

SkolL	2	kap	19	§ Verksamhets‐
områdeschef	 	 	

KS/	
P006	

Beslut	om	uppsägning	på	grund	av	arbets‐
brist	‐	fler	än	fem	(5)	anställda.	

	 Kommun‐
direktör	 	 	

KS/	
P007	

Beslut	om	uppsägning	på	grund	av	arbets‐
brist	‐	färre	än	fem	(5)	anställda.	

	 HR‐chef
	 	 	

KS/	
P008	

Beslut	om	uppsägning	av	personliga	
skäl/avsked	av	verksamhetsområdeschef.	

	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P009	

Beslut	om	uppsägning	av	personliga	
skäl/avsked	av	övriga	chefer.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	

KS/	
P010	

Beslut	om	uppsägning	av	personliga	
skäl/avsked	av	övrig	personal.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	

KS/	
P011	
	

Beslut	om	omplacering	av	verksamhets‐
områdeschef.	

	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P012	

Omplacering	mellan	verksamhetsområ‐
dena	när	överenskommelse	ej	nåtts.	

	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef	

	

KS/	
P013	

Ekonomisk	uppgörelse	i	samband	med	
anställnings	upphörande.	

	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P013b	

Ekonomisk	uppgörelse	i	samband	med	
anställnings	upphörande,	omfattande	upp	
till	sex	månaders	lön.	

	 HR‐chef
	 	 	

KS/	
P014	

Kollektivavtalsförhandlingar.	 	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef		

	

KS/	
P015	

Lönesättning	vid	rekrytering/nya	arbets‐
uppgifter/återköp	av	kommundirektör.	

	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P016	

Fastställa	ramar,	regler	och	riktlinjer	
för	lönerevision.	

	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P017	

Begära	in	och	besluta	om	bisyssla	
för	kommundirektör.	

	 KS	ordförande 	 	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
P018	

Beviljande	av	förmåner	enligt	pensions‐
policy.	

	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef	

	

KS/	
P019	

Beviljande	av	förmåner	utöver	pensions‐
policy	om	särskilda	skäl	föreligger.	

	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef	

	

KS/	
P020	

Övergripande	ansvarig	för	att	arbets‐
miljöarbetet	bedrivs	systematiskt.	

	 Kommun‐
direktör	 	 Kommundirektören	har	

rätt	att	vidaredelegera	
denna	punkt.	

KS/	
P021	

Beslut	om	lockout.	 	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P022	

Tvisteförhandlingar	på	grund	av	konflikt.	 	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P023	

Beslut	om	samhällsfarlig	konflikt.	 	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P024		

Beslut	om	att	använda	person	som	avses	i	
2	kap	18	§	SkolL	för	att	bedriva	under‐
visning	under	längre	tid	än	sex	månader.	

2:19	SkolL Rektor/
förskolechef	 	 	

KS/	
P025	

Beslut	om	att	utreda	och	vidta	åtgärder	
mot	trakasserier.	

2	kap	3	§	Diskri‐
mineringslagen	
(2008:567)	

Chef 	 	

KS/	
P026	

Beslut	om	lön	till	verksamhetsområdes‐
chefer.	

	 Kommun‐
direktör	 	 Kommundirektören	ska	

samråda	med	förhand‐
lingsutskottet.	

 

Planrutiner 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
PL001	

Beslut	om	att	ingå	planavtal.	 	 Verksamhets‐
områdeschef	

Stadsarkitekt	 	

KS/	
PL002	

Beslut	om	granskning	(utställning)	av	
planer	som	överensstämmer	med		
översiktsplanen	(ÖP).	

	 KS	au 	

 

Kommunal vuxenutbildning 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
U001	

Beslut	om	avgifter	för	böcker	och	andra		
lärverktyg.	

20	kap.	7	§	SkolL KS	au Utgångspunkten	är	att	
utbildningen	ska	vara		
avgiftsfri.	

KS/	
U002	

Beslut	om	att	utbildning	på	en	kurs	ska	
upphöra.	

20	kap.	9	§	SkolL Rektor Får	överklagas	till	Skolvä‐
sendets	överklagande‐
nämnd	enligt	28	kap.	12	§	
p.	10	SL	(av	elev/sökande).

KS/	
U003	

Beslut	om	att	på	nytt	bereda	elev	
utbildning	om	det	finns	särskilda	skäl.	

20	kap.	9	§	3	st.	
SkolL	

Rektor Får	överklagas	till	Skolvä‐
sendets	överklagande‐
nämnd	enligt	28	kap.	12	§	
p.	11	SL	(av	elev/sökande).

KS/	
U004	

Behörighet	och	beslut	om	mottagande	
till	utbildning	på	grundläggande	nivå.	

20	kap.	11	och	13	§§	
SkolL	
3	kap.	2	§	VuxF	

Rektor Beslut	om	mottagande	får	
överklagas	till	Skolväsen‐
dets	överklagandenämnd	
enligt	28	kap.	12	§	p.	9	SL	
(av	elev/sökande).	

KS/	
U005	

Beslut	om	yttrande	i	samband	med	ansö‐
kan	om	utbildning	på	grundläggande	nivå	
hos	annan	huvudman.	

20	kap.	11	och	14	§§	
SkolL	

Rektor 	

KS/	
U006	

Beslut	om	mottagande	av	elev	från	annan	
hemkommun	till	utbildning	på	grund‐
läggande	nivå.	

20	kap.	11	och	14	§§	
SkolL	

Rektor Beslutet	får	överklagas	till	
Skolväsendets	överkla‐
gandenämnd	enligt	28	
kap.	12	§	p.	9	SL	(av	elev/	
sökande).	

KS/	
U007	

Behörighet	och	beslut	om	mottagande	till	
utbildning	på	gymnasial	nivå.	

20	kap.	19‐20	och	
22	§§	SkolL	

Rektor Beslut	om	mottagande	får	
överklagas	till	Skolväsen‐
dets	överklagandenämnd	
enligt	28	kap.	12	§	p.	9	SL	
(av	elev/sökande).	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
U008	

Yttrande	och	beslut	om	interkommunal	
ersättning	i	samband	med	ansökan	om	
utbildning	på	gymnasial	nivå	hos	annan	
huvudman.	

20	kap.	21	§	SkolL Rektor Beslut	om	interkommunal	
ersättning	får	överklagas	
till	Skolväsendets	över‐
klagandenämnd	enligt	28	
kap.	12	§	p.	12	SL	(av	
elev/sökande).	

KS/	
U009	

Beslut	om	mottagande	av	elev	från	annan		
hemkommun	till	utbildning	på	gymnasial	
nivå.	

20	kap.	22	§	SkolL Rektor En	behörig	sökande	ska	
tas	emot	om	hemkommu‐
nen	åtagit	sig,	eller	ska	åta	
sig,	att	svara	för		
kostnaderna.	

KS/	
U010	

Beslut	om	att	anta	sökande	till	utbildning	
på	gymnasial	nivå.	

20	kap.	23	§	SkolL Rektor Gäller	ej	sökande	som	
avses	i	20	kap.	19	§	SL	
(elev	som	har	examen	från	
yrkesprogram	men	ej	har	
behörighet	till	hög‐
skolestudier).	

KS/	
U011	

Beslut	om	rätt	till	prövning.	 3	kap.	21	SkolL
20	kap.	30	§	
SkolL

Rektor 		

 

Särskild utbildning för vuxna  
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
U012	

Beslut	om	avgifter	för	böcker	och	andra	
lärverktyg.	

21	kap.	6	§	SkolL Rektor Utgångspunkten	är	att
utbildningen	ska	vara	
avgiftsfri.	

KS/	
U013	

Beslut	om	mottagande	av	sökande	till	
särskild	utbildning	för	vuxna.	

21	kap.	7	§	3	st.	
SkolL	

Rektor Beslutet	får	överklagas	till	
Skolväsendets	överklagande‐
nämnd	enligt	28	kap.	12	§	p.	
9	SL	(av	elev/sökande).	

KS/	
U014	

Beslut	om	mottagande	av	sökande	från	
annan	hemkommun	till	särskild	utbildning	
för	vuxna.		

21	kap.	7	§	SkolL Rektor En	sökande	ska	tas	emot	om	
hemkommunen	åtagit	sig	
att	svara	för	kostnaderna.	
Beslutet	får	överklagas	till	
Skolväsendets	överklagan‐
denämnd	enligt	28	kap.	12	§	
p.	9	SL	(av	elev/sökande).	

KS/	
U015	

Yttrande	och	beslut	om	kommunal	ersätt‐
ning	i	samband	med	ansökan	till	särskild	
utbildning	för	vuxna	hos	annan	huvudman.	

21	kap.	7	§	SkolL Rektor 	

KS/	
U016	

Beslut	om	att	anta	sökande	till	särskild		
utbildning	för	vuxna	på	gymnasial	nivå	

21	kap.	7	§	SkolL Rektor 	

KS/	
U017	

Beslut	om	att	utbildning	på	en	kurs	ska	
upphöra.	

21	kap.	9	§	2	st.	
SkolL	

Rektor Får	överklagas	till	Skolvä‐
sendets	överklagandenämnd	
enligt	28	kap.	12	§	p.	10	SL	
(av	elev/sökande).	

KS/	
U018	

Beslut	om	att	på	nytt	bereda	elev	särskild		
utbildning	för	vuxna	om	det	finns	särskilda	
skäl.	

21	kap.	9	§	3	st.	
SkolL	

Rektor Får	överklagas	till	Skolvä‐
sendets	överklagandenämnd	
enligt	28	kap.	12	§	p.	10	SL	
(av	elev/sökande).	

	

Utbildning i svenska för invandrare 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
U019	

Beslut	om	att	eleverna	ska	hålla	sig	med	
egna	lärverktyg.	

22	kap.	5	§	SkolL Rektor 	

KS/	
U020	

Beslut	om	att	minska	undervisningens		
omfattning.	

22	kap.	6	§	SkolL,	
2	kap.	24	§	VuxF	

Rektor Minskning	kan	ske	om	
eleven	begär	det	och	
huvudmannen	finner	att	det	
är	förenligt	med	utbild‐
ningens	syfte.	

KS/	
U021	

Beslut	om	att	ta	emot	en	elev	till	utbildning	
i	svenska	för	invandrare.	

22	kap.	15	§§	SkolL Rektor Får	överklagas	till	Skolvä‐
sendets	överklagande‐
nämnd	enligt	28	kap.	12	§	p.	
9	SL	(av	elev/sökande).	

KS/	
U022	

Beslut	om	att	utbildning	på	en	kurs	ska	
upphöra.	

22	kap.	16	§	2	st.	
SkolL	

Rektor Får	överklagas	till	Skol‐
väsendets	överklagande‐
nämnd	enligt	28	kap.	12	§	
p.	10	SL	(av	elev/sökande).	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
U023	

Beslut	om	att	på	nytt	bereda	elev	utbild‐
ning	i	svenska	för	invandrare	om	det	finns	
särskilda	skäl.	

22	kap.	17	§	SkolL Rektor Får	överklagas	till	Skolvä‐
sendets	överklagandenämnd	
enligt	28	kap.	12	§	p.	11	SL	
(av	elev/sökande).	

KS/	
U024	

Beslut	om	rätt	till	prövning	i	utbildning	i		
svenska	för	invandrare.	

3	kap.	21	§	SkolL,	
22	kap.	24	§	SkolL	

Rektor 	

KS/	
U025	

Beslut	om	ansökan	till	Skolverket	om	en	ny	
kurs	på	gymnasial	nivå	inom	kommunal	
vuxenutbildning	och	särskild	utbildning	för	
vuxna.	

2	kap.	5	§	VuxF Rektor 	

KS/	
U026	

Beslut	om	vilka	nationella	kurser	som	ska	
ges	inom	
	
‐	Kommunal	vuxenutbildning	på		
			grundläggande	nivå	
‐	Kommunal	vuxenutbildning	på	
			gymnasial	nivå	
‐	Särskild	utbildning	för	vuxna	
‐	Utbildning	i	svenska	för	invandrare	

2	kap.	9	§	och
2	kap.	3	§	VuxF	

Rektor Beslut	om	orienterings‐
kurser	och	individuella	
kurser	beslutas	av	rektor,	
liksom	uppdelning	
i	delkurser.	

KS/	
U027	

Anskaffning	av	platser	för	arbetsförlagt	
lärande	och	se	till	att	lärandet	uppfyller	
kraven.	

2	kap.	27	§	VuxF Rektor 	

KS/	
U028	

Beslut	om	utredning	som	allsidigt	klar‐
lägger	omständigheter	av	betydelse	
i	ärende	om	avstängning.	

7	kap.	4	§	VuxF Rektor Utredning	ska	inledas
omgående	och	genom‐	
föras	skyndsamt.	

	

Bibliotek 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
U029	

Beslut	om	öppethållande.	 	 Verksamhets‐
områdeschef	

	

	

Kultur 

 
Fritidsärenden	

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
F001	

Beslut	om	fördelning	av	anslag	till	barn‐	
och	ungdomsföreningar	samt	till	förening‐
ar	för	funktionshindrade	enligt	fastställda	
normer.	

Mark‐ och
fritidschef	

	

KS/	
F002	

Beslut	om	utbetalning	av	investerings‐
bidrag	enligt	fastställda	bidragsnormer		
och	inom	ramen	för	befintliga	medel.	

Mark‐ och
fritidschef	

	

KS/	
F003	

Besluta	om	bidrag	för	särskilda	ändamål	
upp	till	ett	belopp	om	max	ett	prisbas‐
belopp	inom	ramen	för	befintliga	medel	
till	bidragsberättigade	föreningar.	

Mark‐ och	
fritidschef	

	

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
K001	

Beslut	om	årsbidrag	till	kulturella		
föreningar.	

Enligt	gällande	
bidragsregler	

Kulturstrateg Delegationen	omfattar	
även	rätten	att	avslå	
bidragsansökningar.	

KS/	
K002	

Beslut	om	årsbidrag	till	studieförbund.	 Enligt	gällande	
bidragsregler	

Kulturstrateg Delegationen	omfattar	
även	rätten	att	avslå	
bidragsansökningar.	

KS/	
K003	

Beslut	om	inköp	av	konstverk	för	vilka	
kostnaden	uppgår	till	högst	ett	pris‐
basbelopp.	

	 Kulturstrateg 	

KS/	
K004	

Beslut	om	programverksamhet	där	kostna‐
den	uppgår	till	högst	ett	prisbasbelopp.	

	 Kulturstrateg 	

KS/	
K005	

Beslut	om	kulturpristagare.	 	 KS	au 	

KS/	
K006	

Beslut	om	mottagare	av	kulturstipendium.	 	 KS	au 	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
F004	

Besluta	om	granskning	av	
bidragsberättigad	förening.	

Mark‐ och
fritidschef	

	

KS/	
F005	

Besluta	om	utarrendering	av	bad‐
anläggningar	i	Torekov	och	i	Segelstorp.	

Mark‐ och
fritidschef	

	

KS/	
F006	

Besluta	om	Nolatopristagare. KS	au 	

KS/	
F007	

Besluta	om	ungdomsledarpristagare.	 KS	au 	

	

Markärenden, Teknik och service	
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/	
TS001	

Framställning	till	och	yttrande	över	
remisser	från	lantmäteriet	ang.	fastighets‐
bildning	m.m.	avseende	kommunens	
fastigheter.	

Verksamhets‐
områdeschef	
för	Teknik	och	
service	

	

KS/	
TS002	
	

Beslut	om	förvärv	och	byte	av	mark	för	
gatu‐	och	parkändamål	i	enlighet	med	
gällande	detaljplan.	

Verksamhets‐
områdeschef	

	

KS/	
TS003	

Förvärv,	överlåtelse	eller	upplåtelse	av	
fastighet	eller	fastighetsdel,	där	detta	sker	
för	att	genomföra	fastställd	detaljplan	vad	
avser	mark	för	gata,	väg	eller	annan	allmän	
plats	mindre	än	eller	lika	med	250	m2.	
Beslutet	förutsätter	att	medel	finns	i		
budget.	Maximalt	100.000	kr/ärende.			

Verksamhets‐
områdeschef	
för	Teknik	och	
service	
	

	

KS/	
TS004	

Förvärv,	överlåtelse	eller	upplåtelse	av	
fastighet	eller	fastighetsdel,	där	detta	sker	
för	att	genomföra	fastställd	detaljplan	vad	
avser	mark	för	gata,	väg	eller	annan	allmän	
plats	större	än	250	m2.	Beslutet	förutsätter	
att	medel	finns	i	budget.	Maximalt	300.000	
kr/ärende.			

Exploaterings‐
ingenjör	

Verksamhets‐
områdeschef	för	
Teknik	och	
service	

	

KS/	
TS005	

Själv	eller	genom	ombud	företräda	
kommunen	vid	förrättning	hos	fastighets‐
bildningsmyndighet,	och	enligt	lagen	om	
enskilda	vägar,	med	behörighet	att	å	
kommunens	vägnar	ansöka	om	sådan	
förrättning	och	att	företräda	kommunen	
vid	förrättningen	med	den	behörighet	som	
anges	i	12	kap	14	§	rättegångsbalken.	

Verksamhets‐
områdeschef	
för	Teknik	och	
service	eller	
exploaterings‐
ingenjör		

Delegat	beroende	på	
ärendets	karaktär.	

KS/	
TS006	

Själv	eller	genom	ombud	företräda		
kommunen	som	markägare	vid	fastighets‐	
och	tomtindelning.	

Projekt‐
ingenjör		
(beställare,	
VA	och		
renhållning)	

	

KS/	
TS007	

Yttranden	på	remisser	angående	bygglov	
såsom	sakägare	(granne).	

Verksamhets‐
områdeschef	
för	Teknik	och	
service	

	

KS/	
TS008	
	

Företräda	kommunen	som	markägare	vid	
grannyttrande	där	bygglov	ej	behövs.	

Verksamhets‐
områdeschef		

	

KS/	
TS009	

Beslut	om	utsträckning,	nedsättning,	död‐
ning	och	relaxation	av	inteckningar	samt	
utbyte	av	pantbrev	liksom	andra	därmed	
jämförliga	åtgärder.	

Verksamhets‐
områdeschef		

	

KS/	
TS010	

Yttrande	i	ärende	om	tillstånd	att	bedriva	
tillfällig	handel.	

Parkingenjör Mark‐	och		
fritidschef	

	

KS/	
TS011	

Beslut	om	upplåtelse	av	torgplats,	allmän	
platsmark	eller	annan	kommunal	mark,	
samt	avge	yttrande	i	tillståndsfrågor		
rörande	all	kommunal	mark.	

Parkingenjör Mark‐	och	
fritidschef	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
TS012	

Beslut	om	att	bevilja	eller	avslå	ansökan	
om	nedtagning	av	träd	på	kommunal	mark.	

Natur‐ och	
skogsförvaltare	

	

KS/	
TS013	

Beslut	om	Jakträttstillstånd	av	skadedjur		
på	kommunägd	mark.	
	
	

Jaktförordningen	
1987:905	

Natur‐ och	
skogsförvaltare	

Mark‐	och		
fritidschef	

Ansvarig	delegat	är	
skyldig	att	kräva	doku‐
mentation	på	godkänd	
jägarexamen	av	
kommunjägaren.	De	
som	fått	sina	tillstånd	
upphävda	meddelas	att	
möjlighet	till	nya	
tillstånd	efter	ansökan	
kommer	att	prövas	efter	
givna	förutsättningar.	

KS/	
TS014	

Beslut	om	att	arrendera	ut	och/eller	
upplåta	kommunens	mark	på	högst	
fem	(5)	år	i	sänder.	

Verksamhets‐
områdeschef		

	

KS/	
TS015	

Beslut	om	Överlåtelse	eller	återköp	av	
mark	för	villa/egnahemsbebyggelse	i		
enlighet	med	av	fullmäktige	eller	kommun‐
styrelsen	antagna	riktlinjer	och	pris.	

Verksamhets‐
områdeschef	

	

KS/	
TS016	

Ingå	avtal	om	upprättande	av	förbindelse‐
punkt	för	vatten‐	och	avlopp.

VA‐ och	
renhållnings‐
chef	

	

KS/	
TS017	

Ingå	servitutsavtal	avseende	
va‐ledningar	och	gator.	

Verksamhets‐
områdeschef		

	

KS/	
TS018	

Utfärda	intyg	om	kommunens	medgivande	
att	köpare	av	kommunal	tomt	får	ta	ut	
inteckning	å	fastigheten	om	vilande	lagfart	
utfärdats	pga	köpevillkoren	i	köpeavtalet	
(tät	byggnad).		

Verksamhets‐
områdeschef		

	

KS/	
TS019	

Ingå	avtal	om	exploateringssamverkan	
gällande	va,	gator	och	belysning	inom	
detaljplanelagt	område	och	ärendet	ej	är	
omfattande	eller	av	principiell	betydelse.	

Exploaterings‐
ingenjör	

	

 

Trafikärenden	
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/	
T001	

Besluta	om	lokala	trafikföreskrifter.	

	

10	kap.	TrF	
(1998:1276)	
	

Trafikingenjör	 Mark‐	och	
fritidschef	

Publiceras	i	Svensk
trafikföreskriftssamling	
(STFS).	
	
	

KS/	
T002	

Beslut	om	att	bevilja	eller	avslå	ansökan	
om	undantag	från	lokal	trafikföreskrift.	
	

	

13	kap.	3	§,	4	§	TrF	
(1998:1276)	

Trafikingenjör	 Mark‐	och	
fritidschef	

	

KS/	
T003	

Bevilja	eller	avslå	ansökan	om	parkerings‐
tillstånd	för	rörelsehindrade.	

	

13	kap.	8	§	TrF	
(1998:1276)	

Assistent
(trafikfrågor)	

Trafikingenjör		
	

	

KS/	
T004	

Avge	yttrande,	dock	ej	av	principiell	be‐
skaffenhet	eller	av	större	betydelse,	till	
myndigheter,	organisationer	och	liknande	
avseende	frågor	som	rör	trafikföring.	

Trafikingenjör	 Mark‐	och		
fritidschef	

	

KS/	
T005	

Besluta	om	flyttning	av	fordon.	 Lagen	(1982:129)	
om	flyttning	av	
fordon	i	vissa	fall,	
Förordningen	
(1982:198)	om	
flyttning	av	fordon	
i	vissa	fall.	

Trafikingenjör Mark‐	och		
fritidschef	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
T006	
	

Beslut	att	bevilja	eller	avslå	ansökan	om	
grävningstillstånd	och	trafikanordnings‐
plan.	

Trafikingenjör Mark‐	och		
fritidschef	

	

 

Individ och familj 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
IOF001	

Beslut	om	att	utredning	ska	inledas.	 11	kap	1 §	SoL Socialsekreterare
	

Se	socialstyrelsens	
allmänna	råd,		
dokumentation.	

KS/	
IOF002	

Beslut	att	utredningen	inte	ska	inledas	eller	
att	inledd	utredning	avslutas.			

11	kap	1 §	SoL Enhetschef 	

KS/	
IOF003	

Beslut	att	övervägande	i	utredning	inte	ska	
föranleda	någon	ytterligare	åtgärd.	

11	kap	1 §	SoL Enhetschef 	

KS/	
IOF004	

Beslut	om	framställan	att	flytta	över	ärendet	
till	annan	kommun.	

2	kap	10	§	SoL IOF‐chef Gäller	även	ärenden	
enligt	FB,	SOL,	LVU,	
LVM	och	LASS.	

KS/	
IOF005	

Beslut	i	fråga	om	mottagande	av	ärende	från	
annan	kommun.	

	 KS	au
	

Gäller	även	ärenden		
enligt	FB,	SoL,	LVU,	LVM	
och	LASS.	

KS/	
IOF006	

Beslut	om	att	ansöka	hos	Inspektionen	för	
Vård	och	Omsorg	(IVO)	om	överflyttning	av	
ärende.	

2	kap	11	§	SoL IOF‐chef 	

KS/	
IOF007	

Beslut	om	att	avge	yttrande	till	IVO	i	ärenden.	 	 Handläggare IOF‐chef	 Information	till	KS	au.

KS/	
IOF008	
	

Beslut	om	att	föra	kommunstyrelsens	talan	
vid	domstol	eller	annan	myndighet	i	Sverige	i	
ärenden	enligt	SoL	och	FB.	

SoL	10	kap	2	§	 Socialsekreterare Kommunjurist	 	

KS/	
IOF009	

Yttrande	till	Inspektionen	för	vård	och	
omsorg	med	anledning	av	inkommet	
klagomål	till	inspektionen.	

	 IOF‐chef Yttrande	av	särskild
vikt:	information	till		
KS	au.		

	
	
	
KS/	
IOF010	
	
	
KS/	
IOF011	
	
KS/	
IOF012	
	
KS/	
IOF013	
	
KS/	
IOF014	
	
	
KS/	
IOF015	

Beslut	i	ärenden	om	ekonomiskt	bistånd	till	
livsföring	i	övrigt.	
	
‐	enligt	riksnorm	och	riktlinjer.	
	
	
	
‐	upp	till	40%	av	prisbasbeloppet	utöver	norm	
och	riktlinjer.	
	
‐	upp	till	ett	helt	prisbasbelopp	utöver	norm	och	
riktlinjer.	
	
‐	mer	än	ett	prisbasbelopp	utöver	norm	och	
riktlinjer.	
	
‐	med	villkor	om	praktik	eller	andra	kompetens‐
höjande	åtgärder.	
	
	
‐	avslå	eller	sätta	ned	fortsatt	ekonomiskt	bi‐
stånd.		

	
	
	
4	kap	1	§	SoL	
	
	
	
4	kap	1	§	SoL	
	
	
4	kap	1	§	SoL	
	
	
4	kap	1	§	SoL	
	
	
4	kap	4	§	SoL	
	
	
	
4	kap	5	§	SoL	

	
	
Socialsekrete‐
rare/Assistent		
	
Socialsekrete‐
rare/Assistent		
	
	
Enhetschef		
	
	
KS	au	
	
	
Socialsekreterare
	
	
	
Socialsekreterare

En	individuell	
bedömning	
ska	alltid	göras	i		
biståndsärenden.	

	
	
	
KS/	
IOF016	
	
KS/	
IOF017	
	
KS/	
IOF018	

Beslut	om	ekonomiskt	bistånd	utöver	vad	som	
följer	av	4	kap	1	§	SoL	
	
‐	hyresskulder	mer	än	3	mån.	
	
‐	skuldsanering.	
	
‐	borgensåtagande.		
	
‐	andrahandskontrakt	på	lägenhet.	

	
	
	
4	kap	2	§	SoL	
	
4	kap	2	§	SoL	
	
4	kap	2	§	SoL	
	
4	kap	2	§	SoL	

	
	
KS	au	
	
KS	au	
	
KS	au	
	
Socialsekreterare

	
	
	
	
	
	
	
	

	

KS/	
IOF019	

Beslut	om	ekonomiskt	bistånd	till	begrav‐
ningskostnader	och	utgifter	i	omedelbar	
anslutning	till	dödsfallet.	

4	kap	2 §	SoL
	

Socialsekreterare 	
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Nr.	 Ärende	 Lagrum	 Delegat	 Ersättare	 Anmärkning	
KS/	
IOF020	

Beslut	om	att	återkräva	ekonomiskt	bistånd		
enligt	4	kap	1§	SoL.	

9	kap	1 §	och
9	kap	2	§	SoL	

Socialsekreterare Samråd, arbetsledning.

KS/	
IOF021	

Beslut	om	att	återkräva	ekonomiskt	bistånd		
enligt	4	kap	2§	SoL.	

9	kap	2 §	2	st.
SoL	

Socialsekreterare Samråd	arbetsledning.	
Återkrav	får	endast	ske	
under	villkor	om	
återbetalning.	

KS/	
IOF022	
	

Beslut	om	eftergift	av	ersättningsskyldighet	
enligt	9	kap	1	och	2§§	SoL	och	8	kap	1	§	SoL.	

9	kap	4 §	SoL IOF‐chef 	

KS/	
IOF023	

Beslut	om	att	föra	talan	i	förvaltningsrätt	om	
återkrav	avseende	ekonomiskt	bistånd	enligt	
9	kap	1	och	2	§§	och	8	kap	1	§	SoL.	

9	kap	3 §	SoL
	

KS	au 	

KS/	
IOF024	

Beslut	enligt	riktlinjer	om	bistånd	i	form	av		
öppenvårdsinsatser.	

4	kap	1 §	SoL Socialsekreterare 	

KS/	
IOF025	

Beslut	om	bistånd	i	form	av	
kontaktperson/‐familj.	

4	kap	1 §	SoL Socialsekreterare 	

	
	
KS/	
IOF026	
	
KS/	
IOF027	

Beslut	om	förordnande	och	entledigande	
	
‐	av	kontaktperson,	
	
	
‐	av	kontaktfamilj.	

	
	
	
	

	
Socialsekreterare	
	
	
Socialsekreterare

	

KS/	
IOF028	

Beslut	om	boendestödsinsatser. 4	kap	1 §	SoL Socialsekreterare 	

KS/	
IOF029	

Beslut	om	bistånd	åt	vuxna	i	form	av	place‐
ring/		omplacering	i	familjehem.	

4	kap	1 §	SoL Enhetschef 	

KS/	
IOF030	

Beslut	om	bistånd	till	vuxna	i	form	av	vård	
(placering/omplacering)	i	hem	för	vård	eller	
boende.	

4	kap	1 §	SoL
	

Enhetschef 	

KS/	
IOF031	

Beslut	om	köp	av	plats	i	annan	kommun	eller	
annan	vårdgivare.	

	 IOF‐chef OBS: Lagen	om
offentlig	upphandling.	

KS/	
IOF032	

Beslut	om	upphörande	av	biståndsinsats	
enligt	4	kap	1§	SoL.	

4	kap	1 §	SoL Socialsekreterare   

KS/	
IOF033	

Beslut	om	att	polisanmäla	grövre	brott.	  IOF‐chef   

 

Ersättningar 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

	
	
KS/	
IOF034	
	
KS/	
IOF035	

Ersättning	till	kontaktperson/kontaktfamilj	
	
‐	enligt	riktlinjer,	
	
	
‐	utöver	riktlinjer.	

	
	
Socialsekreterare
	
	
IOF‐chef	

Kommunförbundets	
riktlinjer,	senast		
gällande	cirkulär.	

KS/	
IOF036	
	
KS/	
IOF037	

Ersättning	till	familjehem	
‐	enligt	riktlinjer,	
	
‐	utöver	riktlinjer.	

	
Socialsekreterare	
	
IOF‐chef	

Kommunförbundets
riktlinjer,	senaste		
gällande	cirkulär.	

KS/	
IOF038	

Beslut	om	ersättning	till	privat	hem	för	vård	
eller	boende.	

	 IOF‐chef Kommunförbundets
riktlinjer,	senaste		
gällande	cirkulär.

KS/	
IOF039	
	
	
	
	

Beslut	om	ersättning	för	uppehälle	(egen‐
avgift)	vid	stöd‐	och	hjälpinsatser	av	behand‐
lingskaraktär	när	bistånd	ges	i	form	av	plats	i	
hem	för	vård	eller	boende	eller	i	familjehem	
(vuxna).	

8	kap	1 §	1	st
och	42	a	§	SoF	
	

Socialsekreterare
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Yttrande till domstol, åklagarmyndighet och frivårdsmyndighet 
 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
IOF048	

Lämna	upplysningar	och	förslag	på	åtgärder	
till	åklagaren.	

6	§	Lag	om	särskild	
personutredning	
i	brottmål.	

Socialsekreterare 	

KS/	
IOF051	

Yttrande	i	ärenden	om	förordnande	av	god	
man	eller	förvaltare	för	någon	som	har	fyllt	
16	år.	

11	kap	16 §	
2	st.	FB	

Socialsekreterare 	

KS/	
IOF052	

Yttrande	i	körkortsärende.	 39 §	3	st.
Körkortslagen	

Socialsekreterare 	

 

Beslut angående utländsk medborgare 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
IOF053	

Lämna	underrättelse	och	avge	anmälan	om		
utlänning	enligt	utlänningskungörelsen.	

Utlänningslagen
11	kap	och	Utlänn‐	
Ingsförordningen	
6	kap	

Socialsekreterare 	

	

Tillstånd enligt alkohollagen 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
IOF054	

Beslut	om	stadigvarande	serveringstillstånd	
till	allmänhet	eller	slutna	sällskap.	

	8	kap	2	§
Alkohollagen		

KS	au 	

KS/	
IOF055	

Interimistiskt	beslut	avseende	serverings‐
tillstånd	till	allmänhet	eller	slutna	sällskap	
(omfattar	endast	starköl,	vin	och	andra	jästa	
alkoholdrycker).	

8	kap	2	§
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF056	

Beslut	om	utökning	av	serveringstid.	 8	kap	19	§
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF057	

Beslut	om	fler	dryckesslag.	 8	kap	2	§
Alkohollagen		

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF058	

Beslut	om	utvidgning	av	serveringsyta.	 8	kap	14	§	
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF059	

Beslut	att	godkänna	ägarförändringar	vid	
befintliga	serveringsställen.	
	

9	kap	11	§	
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF060	

Beslut	om	tillfälliga	tillstånd	för	servering	
till	allmänheten.		

8	kap	2	§	
Alkohollagen		

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF061	

Beslut	om	tillfälliga	tillstånd	för	servering	
till	slutna	sällskap.	

8	kap	2	§	
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF062	

Beslut	om	serveringstillstånd	för	konkurs‐
förvaltare	att	fortsätta	driften.	

8	kap	2	§,	9	kap	12	§	
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF063	

Beslut	om	stadigvarande	serveringstillstånd	
för	slutna	sällskap	vid	cateringverksamhet.	
	

8	kap	4	§
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF064	

Beslut	att	godkänna	eller	inte	godkänna	
lokal	i	samband	med	serveringstillstånd	för	
slutna	sällskap	vid	cateringverksamhet.	

8	kap	4	§
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF065	

Beslut	om	serveringstillstånd	för	servering	
i	gemensamt	serveringsutrymme.	

8	kap	14	§
Alkohollagen	

KS	au 	

KS/	
IOF066	

Beslut	om	särskilt	tillstånd	för	prov‐
smakning	vid	tillverkningsställe.	
	

8	kap 2	§,	7	§	2	pkt	
Alkohollagen	

KS	au 	

KS/	
IOF067	

Beslut	om	tillfälligt	tillstånd	för	prov‐
smakning	vid	arrangemang.	
	

8	kap2	§,	6	§	2	pkt	
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF068	

Beslut	om	erinran.	 9	kap	17	§	Alkohol‐
lagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF069	

Beslut	om	varning.		 9	kap	17	§	Alkohol‐
lagen	

KS	au 	

KS/	
IOF070	

Beslut	om	återkallelse	då	tillståndet	inte	
längre	utnyttjas.	

9	kap	18	§	pkt	1	
Alkohollagen	
	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF071	

Beslut	om	återkallelse	på	grund	av	brister.	 9	kap	18	§	pkt 2	och	
3	Alkohollagen	

KS	au 	

KS/	
IOF072	

Beslut	om	att	återkalla	tillstånd	i	avvaktan	
på	slutligt	beslut.	

9	kap	18	§	pkt	2	och	
3	Alkohollagen	

Ordförande	
i	KS	au	

1:e	eller	2:e	vice	
ordförande	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
IOF073	

Beslut	om	förbud	mot	eller	inskränkning	av	
försäljning	av	alkoholdrycker	vid	visst	
tillfälle.	

3	kap	10	§	Alkohol‐
lagen	

KS	au 	

KS/	
IOF074	

Beslut	om	förbud	mot	detaljhandel	med	
eller	servering	av	öl	samt	meddelande	
av	varning.	

9	kap	19	§	Alkohol‐
lagen	
	

KS	au 	

KS/	
IOF075	

Yttrande	till	Lotterinspektionen	avseende	
spelautomater	på	serveringställen	som	
innehar	serveringstillstånd.	

	 Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF076	

Yttrande	till	Polismyndigheten	i	ärenden	
gällande	offentlig	tillställning	och	ianspråk‐
tagande	av	offentlig	plats.	

	 Alkohol‐
handläggare	

	

		
Övrigt 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
IOF077	

Beslut	om	anmälan	till	överförmyndare	att	
behov	av	god	man/förvaltare	finns/inte	
längre	finns.	

SoF	5	kap	3	§
 

Socialsekreterare

KS/	
IOF078	

Beslut	gällande	ansökan	om	fondmedel.	 	 Assistent 	

KS/	
IOF079	

Yttrande	i	vapenärenden.	 	 Socialsekreterare
	

	

KS/	
IOF080	

Underrättelse	till	IVO	om	missförhållanden	i	
enskild	social	verksamhet.	

13	kap	5	§	SoL KS	au
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