
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    
1.  Val av justeringsperson   KS au 3 

2.  Godkännande av dagordningen   KS au 4 

3.  Ersättarnas närvarorätt   KS au 5 

4.  Informationspunkter  

a) Information från SFI (Henrik Andersson och Ewa Nilsson) 

b) Information ekonomiskt bistånd (Per-Martin Boklund och    
Henrik Andersson) 

c) Förvärv av fastighet (Jan Bernhardsson) 

d) Utredning av huvudmannaskap för allmänna platser (Susanna 
Almqvist) 

e) Försäljning av Hamnen 3 (Jan Bernhardsson) 

f) Provisorisk återvinningscentral (Andreas Jansson)  

g) Anslutning av Sydvatten (Andreas Jansson) 

h) Belysning av busshållsplats (Alexander Ejwertz Johanzon) 

 

 

KS au 6 

5.  Detaljplan för Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov - antagande Camilla Nermark KS 7-54 

6.  Detaljplan för Banken 1 i Båstad - beslut om granskning Camilla Nermark KS au 55-107 

7.  Detaljplan för del av Torekov 98:146 - Begäran om planbesked Henrik Eliasson KS 108-
113 

8.  Översyn av Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa Annika Jern KF 114-
116 

9.  Höjning av taxa för serveringstillstånd inom Båstads kommun Ildikó Lundberg KF 117-
122 

10.  Byggnation av spontanidrottsplats Strandängsskolan inkl. gåvoavtal Hans Paganus KS 123-
129 

11.  Anläggningsavtal Riddarsporren 9 med Båstad GIF (kompletteras 
senare)  

Hans Paganus KS - 

12.  Arrendeavtal del av Nejlikan 2 med Båstad GIF (kompletteras senare)  Hans Paganus KS - 

13.  VA-taxa Båstads kommun 2019 Andreas Jansson KF 130-
135 

14.  Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp  Andreas Jansson KF 136-
148 

15.  Omfördelning i investeringsbudget VA för 2018 (kompletteras 
senare)  

Andreas Jansson KF 149-
150 

Datum: tisdagen 23 oktober 2018 

Plats och tid: Astrakanen kl. 09.00 



Båstads kommun 
Datum 

2018-10-16 
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2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

16.  Rondell i Boarp Jan Bernhardsson KS 151-
180 

17.  Ordningsstörningar i trafiken  Alexander Ejwertz 
Johanzon 

KS 181-
186 

18.  Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun 
(kompletteras senare)  

Alexander Ejwertz 
Johanzon 

KS 187-
188 

19.  Förfrågan om direktanvisning för kooperativa hyresrätter i Torekov Susanna Almqvist KS au 189-
192 

20.  Redovisning av partistöd för 2017 (kompletteras senare)  Kansli KF - 

21.  Uppföljning av nämndernas intern kontroll 2017 (kompletteras 
senare)  

Elisabet Edner KS - 

22.  Uppföljning av punkt avseende intern kontroll 2017 för 
kommunstyrelsen (kompletteras senare)  

Elisabet Edner KS - 

23.  Borgensåtagande - Konstgräs, Förslöv (kompletteras senare)  Elisabet Edner KS 193-
194 

24.  Bredbandsstrategi Båstad - Fiberutbyggnad Bjäre kraft 
(kompletteras senare)  

Anders Björk KS - 

 
 
Båstad den 16 oktober 2018 
 
 
 

Bo Wendt 
ordförande 

Philip Norrman  
sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-10-16 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 001376/2017 – 903 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Christer de la Motte (M). 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (C). 
 
3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 30 oktober 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 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-10-16 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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Datum: 2018-10-16 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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Datum: 2018-10-16 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 000030/2018 – 900 
 
 

Informationspunkter 
 
 
a) Information SFI (Henrik Andersson) 
 
b) Information ekonomiskt bistånd (Per-Martin Boklund och Henrik Andersson) 
 
c) Förvärv av fastighet (Jan Bernhardsson) 
 
d) Utredning av huvudmannaskap för allmänna platser (Susanna Almqvist)  
  
e) Försäljning av Hamnen 3 (jan Bernhardsson) 
 
f) Provisorisk återvinningscentral (Andreas Jansson) 
 
g) Anslutning av Sydvatten (Andreas Jansson) 
 
h) Belysning busshållsplats (Alexander Ejwertz Johanzon) 
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Datum: 2018-10-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: KS 000685/2017 -315 

 
 

Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov, Båstads kom-
mun, Skåne län – antagande 
 
 

Förslag till beslut 
 

 Planförslag för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter, i Torekov, antas i enlighet med de re-
videringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-10-11. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i Torekov (Solsidan) cirka 1,5 km söder om Torekov centrum. Området 
omfattar fastigheterna Påarp 8:115, del av Påarp 8:83 samt 10:6 och är ca 1,1 hektar (11 000 
m2) stort. Marken är idag till största del bebyggd hotell- och konferensverksamhet. 
 
Planområdet avgränsas av Makrillvägen i väst och syd, Koljavägen i öst samt Själaviksvägen i 
norr. 
 

 
 
Ägaren av fastigheten Påarp 8:83 m.fl har intresse av att utveckla hotellverksamheten. Försla-
get till utvecklingsplaner innehåller en utökning av antalet hotellrum samt konferensutrymme 
inom anläggningen, på redan ianspråktagen yta, men som enligt nuvarande plan har en annan 
utformning. Inom den yta där fastighetsägaren vill utveckla anläggningen och bygga nytt finns 
idag tre stycken mindre hus som är i relativt dåligt skick och som inte, under de senaste åren, 
har kunnat användas för uthyrning inom verksamheten. Stugorna har sitt ursprung från början 
av 1980-talet. Tanken är att riva de befintliga små husen och på denna yta bygga nytt. Nuva-
rande detaljplan från 2005 ger inte utrymme för den önskade utformningen och av denna an-
ledning har fastighetsägaren ansökt om planändring. 
 

Planområdet 

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

Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för del av Påarp 8:83 m.fl fastigheter i Torekov får 
ställas ut på samråd beviljades av Kommunstyrelsen 2017-05-03 §125. Ett planförslag har va-
rit utsänt för samråd under tiden 2018-03-15 till 2018-04-27.  Då planförslaget drivs enligt 
standardförfarande sammanställs inkomna synpunkter från både samråd och granskning i ett 
så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse gjordes således 
inte. Inkomna synpunkter beaktades ändå och tillgodosågs i möjligaste mån i granskningsför-
slaget.  
 
Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende, se 
bilaga 1 Granskningsutlåtande. 
 
Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2018-08-15 till och med 2018-
09-14. Efter granskningen har inkomna synpunkter under samråd och granskning samman-
ställts och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Se bilaga 1. 

Inkomna synpunkter under granskningsskedet har inte föranlett någon större revidering av 
planförslaget inför antagandet. Dock har kompletteringar och förtydliganden gjorts i planbe-
skrivning och på plankarta i enlighet med Granskningsutlåtandet, se bilaga 1. 

Utöver ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna såsom t ex 
text under rubriken ”Efter samråds- och granskningsskede”, omdöpning av planhandlingar 
från ”Granskningshandling” till ”Antagandehandling”.  

 

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2018-10-11. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt ”Konsekvenser av beslut” föreslår Samhällsbyggnad att 
kommunstyrelsen antar detaljplanen för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov, Båstads 
kommun, Skåne län. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 

En utbyggnad av befintlig hotell- och konferensanläggning bedöms generera fler besökare 
samt arbetstillfällen i Torekov och därmed bidra till att skapa ett mer levande Torekov året 
runt. Den föreslagna förändringen innebär utveckling av befintlig verksamhet där befintligt 
tekniskt system samt infrastruktur kan utnyttjas. 
 
Planområdet ligger nära exempelvis både naturområden, golfbana, tennis- samt fotbollsan-
läggning, vilket ger goda rekreativa möjligheter. I alla riktningar finns möjlighet till promena-
der, cykelturer och löprundor. 
 

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”, samt ”Båstads kommun 
ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner” kan uppfyllas. Genom att möjliggöra en 
utbyggnad av befintlig hotell- och konferensverksamhet i anslutning till befintlig verksamhet, 
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genom förtätning och på redan i anspråktagen mark, innebär god hushållning och effektivt 
nyttjande av mark. En utbyggnad av hotell och konferensverksamhet skapar dessutom fler 
arbetstillfällen. 
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan är tecknat 
mellan kommun och intressent. 
 
 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & service, Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2018-10-11 
2. Planbeskrivning, daterad 2018-10-11 
3. Plan- och illustrationskarta, daterad 2018-10-11  
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson – samhällsbyggnadschef, Olof Selldén – planchef  



Detaljplan för  

del av Påarp 8:83 m.fl fastigheter 
i Torekov, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande

Ett detaljplaneförslag avseende Påarp 8:83 m.fl. fastigheter har varit ute på samråd 
2018-03-15  till  2018-04-27  och  på  granskning  under  tiden  2018-08-15 till 
2018-09-14 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun.  
Planen handläggs med standardförfarande. I detta granskningsutlåtande finns dels 
sammanfattningar av de synpunkter som har lämnats in under både samråd och 
granskning och dels Samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Länsstyrelsen i Skåne (samråds- och granskningsskedet) 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden (samråds- och granskningsskedet) 

E.ON Elnät Sverige AB (samrådsskedet) 

TeliaSonera Skanova Access (samrådsskedet) 

Torekov Kultur och Miljö (samrådsskedet) 

Trafikverket (granskningsskedet) 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2018-03-14, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget och meddelar att 
någon fullständig genomgång av planförslaget inte har skett. Genomgången har 
främst varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att 
särskilt belysa följande frågeställningar: 

Genomförandebeskrivning 

Som framgår av detaljplanen är det av stor vikt att omprövningen av 
gemensamhetsanläggning Påarp ga:8 nämns och vem som bekostar 
förrättningskostnaderna  i och med omprövningen. 

Stycket om gemensamhetsanläggningen avseende kostnaderna för utförande och 
drift är väl formulerat. Om konsekvenserna av detaljplanen innebär en ökad 
användning av gemensamhetsanläggningen och att andelstalet i gemensamhets-
anläggningen behöver ändras, te x för att trafikmängden ökar till fastigheten pga fler 
gäster, bör detta framgå i sammanhanget. Vid den omprövning som krävs för att 
ändra omfånget på gemensamhetsanläggningen kan också andelstalet för 
fastigheterna ändras  samtidigt. 

Bilaga 1
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Andelstalet kan också ändras genom en överenskommelse om ändring av 
andelstalet som Lantmäteriet också kan pröva. 

Ekonomiska konsekvenser pga omprövningen är att den fastighetsägare till den 
fastighet som frigörs av belastningen ska betala ersättning till ägarna av de 
fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen  (40a § AL). Paragrafen är inte 
dispositiv. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses i granskningshandlingen. 
Genomförandebeskrivningen förtydligas avseende ökad användning av 
gemensamhetsanläggningen med anledning av t ex ökat antal gäster till Torekov 
hotell. Genomförandebeskrivningen förtydligas även avseende ekonomiska 
konsekvenser vid omprövning.  

  

Trafikverket, framför att de precis som kommunen noterat att verksamheten är 
inom influensområdet för Kattegattleden samt att Skåneleden är en målpunkt. 
Vidare framför de att det vore positivt om antalet cykelparkeringsplatser ökar inom 
planområdet. En sådan åtgärd torde bidra till att höja cykelns attraktionskraft och 
att fler väljer cykeln för lokala resor till verksamheten men även utomhusgymmet.  
Det förutsätts att angöring till dessa parkeringsplatser sker på ett gent och säkert 
sätt. 

Trafikverket har inga övriga synpunkter på detaljplanen. 

 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandling. Parkering för cyklar 
planeras i anslutning till entré. 

 

NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) framför följande: 

 Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära anslutning till 
körbar allmän väg. 

 Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och 
underlätta för källsortering. 

 Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar 
förekommer 

 Se Bilaga 2 (som finns att tillgå hos Samhällsbyggnad, diarienr: B2017-
333) som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 
viktigaste i gällande renhållningsordning för Båstads kommun.  

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandlingen. Information om t ex att 
avfallsutrymmen för fastigheter bör placeras i nära anslutning till allmän körbar väg. 
Väg ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar förekommer.  
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Synpunkter på samrådshandlingen, daterad 2018-03-14, har 
inkommit från följande sakägare och andra besvärsberättigade 

Torekov Solsidans Samfällighetsförening, framför följande synpunkter: 

 För fastighetsägarna inom samfälligheten är det av största vikt att den 
föreslagna byggnationen inte medför att det på något sätt kommer att 
skymma utsikten mot havet. Därför måste förslaget till utbyggnad av hotellet 
under inga omständigheter innebära att höjden på utbyggnaden överstiger 
höjden på nuvarande hotellbyggnader. 

 Vi vill påpeka att för fastigheterna i området finns angivet en högsta höjd av 
byggnaderna och att området skall präglas av enplanshus så att inte utsikten 
mot havet störs. Förslaget till Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl. 
fastigheter i Torekov verkar innebära att utsikten från fastigheterna i 
Sejvägens början (Påarp 10:34, 10:35 och 10:36) samt de första 
fastigheterna på Koljavägen (Påarp 8:41 och 8:62) kommer att påverkas 
negativt om höjden på utbyggnaden av hotellet tillåts överstiga höjden på 
befintliga hotellbyggnader. Därför vill vi att det klart framgår av förslaget till 
Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov att höjden 
begränsas till att inte överstiga höjden på befintliga hotellbyggnader. 

 Kommunen har tidigare beslutat om avsteg ifrån kommunens egen 
översiktsplan ÖP08 och den fördjupade översiktsplanen för Torekov då ny 
detaljplanen för Påarp 10:6 antogs. Samfälligheten är därför angelägen och 
vill förvissa sig om att nya ändringar av detaljplaner inte medför ytterligare 
avsteg från principen av att området skall behålla sin karaktär av 
enplansbebyggelse. 

 Samfälligheten ser vidare som positivt att Torekov Hotells verksamhet växer 
och utvecklas och att de tre fastighetrena på Makrillvägen som nu utgör 
”personalbostäder” rivs och ersätts av hotellbyggnader. Det är dock viktigt 
att största hänsyn tas till att inte boende på andra sidan Makrillvägen, 
fastigheterna Påarp 8:102, 8:103 samt 8:104, inte störs i samband med 
rivning och nybyggnation. 

 Vidare ser Samfälligheten det som positivt att infarten till den utvidgade 
parkeringen sker från Själaviksvägen så att inte trafiken ökar inne i 
bostadsområdet. 

 Samfälligheten önskar att få löpande information om hur ärendet utvecklas. 

 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses i granskningshandlingen. 

 Den nya byggnationen har en högsta totalhöjd om +30,0 möh vilket är 0,5 m 
lägre än högsta tillåtna nockhöjd för befintlig hotellbyggnad (Påarp 8:115). 
Befintlig byggnad inom Påarp 8:115 är uppmätt till +30,08 möh. 

 Planförslaget har förtydligats angående höjd på befintlig byggnad inom 
fastigheten Påarp 8:115 (+30,08 möh). Se text och bild sidorna 25-26 i 
granskningshandling daterad 2018-07-03. 

 Förslag till ny översiktsplan har varit utställt för samråd under tiden 2018-05-
25 – 2018-09-30. Enligt samrådsförslag avseende ny översiktsplan föreslås 
ingen förändring i förhållande till nu gällande detaljplaner. Efter 
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samrådstiden kommer översiktsplanen förmodligen att justeras något inför 
granskningsskedet. Alla har möjlighet att tycka till om förslag till ny ÖP.  

 Buller från en byggarbetsplats beror på vilka arbeten som utförs och vilka 
maskiner som används. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden och 
allmänna råd om buller från byggplatser som ska följas, 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/. Planområdet 
omfattas till sin helhet av ”Lokala ordningsföreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljö” (KF 2009-09-23, §131). I de lokala 
ordningsföreskrifterna regleras bland annat tomgångskörning. Befarar man 
att riktlinjer och föreskrifter ej efterföljs anmäls detta till Miljöavdelningen, 
Båstads kommun som då genomför en kontroll.  

 Synpunkt mottagen. 

 Ett justerat granskningsförslag kommer att sändas ut till berörda myndigheter 
samt sakägare m.fl. på granskning sensommaren 2018. Under 
granskningstiden har sakägare, myndigheter m.fl. möjlighet att komma in med 
synpunkter på planförslaget igen. 

 

Synpunkter på granskningshandling, daterad 2018-07-03, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget och meddelar att 
någon fullständig genomgång av planförslaget inte har skett. Genomgången har 
främst varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att 
särskilt belysa följande frågeställning: 

Planbestämmelser 

I planbeskrivningen framgår att det finns en ledningsrätt som korsar planområdet 
men u-område finns inte redovisat för hela sträckan i plankartan. 

För att det ska vara enskilt huvudmannaskap inom planområdet krävs särskilt skäl 
vilket inte framgår av planhandlingarna 

 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Plankartan kompletteras med 
planbestämmelsen u (dvs markreservat) inom prickmark för att säkerställa befintlig 
ledningsrätt. 

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

Det primära skälet för att huvudmannaskapet i området ska vara enskilt är att det för 
befintlig och omgivande bebyggelse råder enskilt huvudmannaskap. En avvikande 
lösning inom aktuellt 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 exempelvis permanentboende.” 
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NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) vill tydliggöra följande: 

Dagvatten från planerade parkeringsplatsen (som eventuell blir en del av 
fastigheten Påarp 8:83) skall i första hand hanteras med LOD genom infiltration och 
vid behov avledas till det allmänna dagvattenledningsnätet. NSVA kräver att 
dagvatten skall fördröjas innan det leds till befintligt ledningsnät. Den effektiva 
fördröjningsmagasinvolym för området skall motsvara minst 300 m3 per ha och 
reducerad yta. 

Ytterligare vill NSVA poängtera vikten av att riktlinjerna och rekommendationer för 
dagvattenhantering beskrivna under rubriken dagvatten sidan 29 i 
planbeskrivningen skall följas. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. 

 

Skanova, meddelar att de har markförlagda och luftledning/kabelanläggningar  
inom detaljplaneområdet. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses i antagandehandlingen. Planbeskrivningen 
förtydligas med ”Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga 
kabelanläggningar nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning.” 

Synpunkter på granskningshandlingen, daterad 2018-07-03, 
har inkommit från följande sakägare och andra 
besvärsberättigade 

Tunby vägförening, påtalar att det i planbeskrivningen står att det inte finns några 
kända trafikproblem. Vidare uppmärksammar Tunby vägförening kommunen om att 
medlemmarna vid årsmötet framförde oro inför det växande trafiken på främst 
Själaviksvägen. Oron baserades på följande faktorer: 

 Ökat byggande i området som ökar trafikbelastningen 

 Dålig disciplin avseende att hålla fartgränsen 

 Skyltningen av påbjuden hastighet är inte tillfredsställande 

Kommentar: Synpunkter mottagna. Tunby vägförening ansvarar för Påarp GA:5 (dvs 
allmän platsmark norr om planområdet. Bl a har gatorna Vrenenvägen, 
Sandskärsvägen och Grönskärsvägen (som ingår i Påarp GA:5) utfart mot bl a 
Själaviksvägen. Själaviksvägen (samt Tunbyvägen) ingår i Påarp GA:3 vars ansvar 
ligger på Torekov Påarps vägsamfällighetsförening. 

Respektive vägsamfällighetsförening har full rådighet över ”sina” vägar och kan själva 
ordna med exempelvis hastighetsdämpande åtgärder. 

Önskar vägförening råd kring hastighetsdämpande åtgärder eller att 
hastighetsmätning utförs på exempelvis Själaviksvägen - kontakta Gatu- och 
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trafikingenjör på Teknik & Service. Kommunen utför hastighetsmätning kostnadsfritt. 
Finansiering och uppförande av t ex hastighetsdämpande åtgärder bekostas av 
respektive vägförening. 

När det gäller hastighetsskyltar beslutar, sätter upp, samt underhåller kommunen 
dessa. Vägförening bekostar dock inköp av hastighetsskyltar. 

Planförslaget bedöms generera en viss ökad mängd biltrafik. Ökningen bedöms i 
förhållande till nuvarande verksamhet rimlig. 

Planbeskrivningen (antagandehandlingen) förtydligas avseende ovanstående. 

 

Fastighetsägare till Påarp 8:28, framför att de inte har något att erinra mot 
detaljplaneförslaget vad avser parkeringen söder om Själaviksvägen men påtalar att 
Själaviksvägen är mycket trafikerad och att bilisterna kör mycket fort. Vid 
genomförandet kommer trafiken med all sannolikhet att öka kraftigt. 

Vidare påtalar fastighetsägaren att det finns många barnfamiljer runt vägen bl a min 
familj med tre små barn och vill därför att kommunen sätter upp farthinder. 

Avslutningsvis framför fastighetsägaren att de fått veta att det är bönderna i trakten 
som motsätter sig hinder, men barns liv måste väl vara viktigare. 

Kommentar: Synpunkter mottagna. Se tidigare kommentar under ”Tunby 
vägförening”. 

 

Fastighetsägarna till Påarp 10:34, Påarp 10:35 samt Påarp 10:55, framför 
gemensamt att de motsätter sig all byggnation som överhuvudtaget kan inskränka 
på sin utsikt, både på höjden och bredden enligt nedanstående bilder. 

 

Kommentar: Synpunkter mottagna. Byggrätten, enligt rubricerat planförslag, längs 
Själaviksvägen är oförändrad jämfört med gällande detaljplan. Utsikt bedöms därmed 
ej påverkas. 
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Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
granskningen 

Inkomna synpunkter under granskningsskedet har inte föranlett några större 
justeringar av planförslaget inför antagandet. 

Planbeskrivningen har dock förtydligats och kompletterats med ett kapitel rörande 
masshantering inom planområdet, befintlig trafiksituation på Själaviksvägen samt 
att Telia Sonera Skanova Access AB så lång som möjligt önskar att behålla befintliga 
kabelanläggningar i nuvarande läge. Planbeskrivningen har även kompletterats med 
skäl till enskilt huvudmannaskap. 

Plankartan har förtydligats med att kommunen ej är huvudman för allmän 
platsmark samt högsta tillåtna totalhöjd på befintlig byggnad inom planområdet. 
Dessutom har U-område (markreservat för ledningar) på plankartan utökats (inom 
prickmark) för att säkra hela Bjäre krafts kabelstråk. 

Utöver ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna 
såsom t ex text under rubriken ”Efter samråds- och granskningsskede”, omdöpning 
av planhandlingar från ”Granskningshandling” till ”Antagandehandling”. 

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
sänds till: 

Lantmäteriet 
Trafikverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
E.ON Elnät Sverige AB 
TeliaSonera Skanova Access 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
Torekov Solsidans Samfällighetsförening 
Torekov Kultur och Miljö 
som yttrat sig under samråd mars-april 2018 

samt  
Lantmäteriet 
Trafikverket 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
TeliaSonera Skanova Access 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Tunby vägförening 
Fastighetsägare till Påarp 8:28 
Fastighetsägare till Påarp 10:55 
Fastighetsägare till Påarp 10:34 & 10:35 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen augusti-september 2018 
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Underrättelse efter antagandet sänds till: 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
E.ON Elnät Sverige AB 
TeliaSonera Skanova Access 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
Torekov Solsidans Samfällighetsförening 
Torekov Kultur och Miljö 
som yttrat sig under samråd mars-april 2018 
 
samt 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
TeliaSonera Skanova Access 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Tunby vägförening 
Fastighetsägare till Påarp 8:28 
Fastighetsägare till Påarp 10:55 
Fastighetsägare till Påarp 10:34 & 10:35 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen augusti-september 2018 

Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning 

När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en 
besvärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner 
som berörs, samt de personer och organisationer som kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga. 
 
Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till 
följande: 
 
Länsstyrelsen i Skåne län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

 Planförslaget avseende Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov antas i enlighet 
med de revideringar som föreslås i detta granskningsutlåtande, daterat 
2018-10-11. 

 

Båstad 2018-10-11 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2017-333

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

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på 
samhällsbyggnadskontoret:
• Behovsbedömning, 2017-06-21
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Antagandehandling 2018-10-11
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

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

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

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

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

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

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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Västra Karup Östra KarupTorekov

Hallands 
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Förslöv

Båstads kommun

Översiktskarta
0 m 2000 m 4000 m

N

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

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

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

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

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheterna Påarp 10:6, 8:83 samt 8:115 är i privat ägo. 
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Ägaren av fastigheten Påarp 8:83 m.fl har intresse av att utveckla hotellverksamheten. Förslaget 
till utvecklingsplaner innehåller en utökning av antalet hotellrum samt konferensutrymme inom 
anläggningen, på redan ianspråktagen yta men som enligt nuvarande plan har en annan utform-
ning. Inom den yta där fastighetsägaren vill utveckla anläggningen och bygga nytt finns idag tre 
stycken mindre stugor som är i relativt dåligt skick och som inte, under de senaste åren, har kunnat 
användas för uthyrning inom verksamheten. Stugorna har sitt ursprung från början av 1980-talet. 
Tanken är att riva de befintliga små husen och på denna yta bygga nytt. Nuvarande detaljplan från 
2005 ger inte utrymme för den nya utformningen av det man vill komplettera hotellanläggningen 
med och av denna anledning har fastighetsägaren ansökt om planändring.

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

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

FB-webb Torekov 8:83

0 m 50m 100m

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

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

Inkomna synpunkter under granskningsskedet har inte föranlett några större justeringar av plan-
förslaget inför antagandet. Planbeskrivningen förtydligas och kompletteras dock med ett kapitel 
rörande masshantering inom planområdet, befintlig trafiksituation på Själaviksvägen samt att Te-
lia Sonera Skanova Access AB så lång som möjligt önskar att behålla befintliga kabelanläggningar i 
nuvarande läge. Planbeskrivningen har även kompletterats med skäl till enskilt huvudmannaskap. 
Plankartan har förtydligats med att kommunen ej är huvudman för allmän platsmark samt högsta 
tillåtna totalhöjd på befintlig byggnad inom planområdet. Dessutom har U-område (markreservat 
för ledningar) på plankartan utökats (inom prickmark) för att säkra hela Bjäre krafts kabelstråk. 
Utöver ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna såsom  t ex text 
under rubriken ”Efter samråds- och granskningsskede”, omdöpning av planhandlingar från ”Gransk-
ningshanding” till ”Antagandehandling”.
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Planbesked  för  del  av  Påarp  8:83  m.fl  fastigheter  i  Torekov  beviljades av kommunstyrelsen 
2017-05-03 § 125. 

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

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

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

Vattenyta

Åker

Planerad markanvändning

Golfbana förfrågan

Väg

Campingplats

Reningsverk, utredningsområde

Utdrag ur översiktsplan för Båstads kommun, ÖP08, antagen av KF 2008

Planområdets 
läge

Planen är förenlig med översiktsplanens samt den fördjupade översiktsplanens intentioner. 

24

Utdrag ur Torekov FÖP antagen av KF

22

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

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

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

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

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

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

Ungefärlig avgränsning 
av planområdet
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Kulturmiljövårdsprogram
Planområdet berörs ej av det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet.

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

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

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

Miljöprogram
Båstad kommuns Miljö- och Energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. Planförslaget överensstämmer med Båstad kommuns Miljö- och Energi-
program 2012-2022 bl a genom att förtätning sker på redan i anspråktagen mark vilket medverkar 
till en hållbar utveckling och hushållning av mark.
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. (Kapitel 3 behandlar riks-
intressen, kapitel 4 behandlar områden med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som finns 
i dem, kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormer, MKN.) Planens genomförande bedöms endast inne-
bära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen, eftersom 
planen endast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse.

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

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

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

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

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

Ytvattenförekomst   Ekologisk status  Kemisk status

Skälderviken, SE562000-123800 Måttlig    God

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status

Bjärehalvön, SE625674-131386 Otillfredsställande  Otillfredsställande

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

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

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

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

Vattenskyddsområde i Torekov, utrag ur VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Planområdets 
läge
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Strandskydd
Planområdet omfattas ej av strandskydd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

surser nationellt eller lokalt,  

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

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

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

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

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

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

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

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

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

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

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

Ortofoto, Torekov hotell

0 m 50m 100m

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Hotell

P-plats
Utegym

Hotell

Hotell

Ortofoto över planområdet, , våren 2016

Utegym Hotell längs Makrillvägen (söder om poolområde)

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

Byggnader som 
avses rivas

Vy över hotellområdet från Själaviksvägen i norr

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

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

Hus längs Makrillvägen (mitt emot hus som avses rivas)

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

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

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

Ljusförhållandena är goda inom planområdet.

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

Grön- och parkeringsyta inom planområdet i öst

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

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

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

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

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

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

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

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

Svallsediment är avlagringar som bildats när havsströmmar, vågsvall och bränningar bearbetat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gc-banor och andra leder

0 m 350m 700m

Planområdets 
läge

GC-bana / 
cykelled

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

Ny sträckning av 
Kattegattleden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fasad mot söderut mot Makrillvägen

Fasad mot Makrillvägen och västerut mot havet

Den nya bebyggelsen ska utföras i huvudsak med träpanel och med färgsättning som överensstäm-
mer med övrig bebyggelse i anläggningen, takfärgen ska vara svart eller mörkgrå. Utformningen reg-
leras genom planbestämmelserna f1 och f2, se även sida 25 samt plankarta.
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n3 Markytan får inte hårdgöras
n4 Marken skall möjliggöra infiltration av dagvatten

Stängsel och utfart,  4 kap 9 §

Körbar förbindelse får inte anordnas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap 7 §

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid,  4 kap 21 §

Genomförandetiden är 5 år

Markreservat,  4 kap 5 § 2

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

TECKENFÖRKLARING (tillhörande illustrationskarta)

Befintlig byggnad

Föreslagen ny byggnad

Eventuell ytterligare utbyggnad

Träd och vegetation

Planområdets läge

Illustrationskarta

+30,08 möh
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För befintlig hotell- och konferensdel tillåts en högsta byggnadshöjd om +27,0 möh (meter över ha-
vet) till +28,0 möh och totalhöjd om +29,7 till +30,5 möh - beroende på placering inom planområ-
det. Högsta nockhöjd på befintlig byggnad inom planområdet är uppmätt till +30,08 möh. I det nya 
planförslaget regleras totalhöjderna avseende hotell- och konferensbyggnaderna - vilket är samma 
totalhöjder som enligt gällande detaljplan (1571). Detta innebär att den nya bebyggelsen ej kommer 
att vara högre än den befintliga som är uppmätt till +30,08 möh.

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

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

Sektion mot Makrillvägen

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

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

Mot inlandetMot havet

Förslag på planlösning, skiss 20170331

+30,08 möh

Makrillvägen

M
ak

ri
llv

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

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

Det finns inga kända grundläggningsproblem i området.

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

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

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

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

Planområdet är beläget inom Kulturmiljöstråk (Skånelinjen Per Albin-linjen) och inom Särskilt 
värdefulla kulturmiljöer i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram (2007), se sida 20-21.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogrammet eftersom planområdet inte lig-
ger i närheten av några kända värn, försvarsbefästningar eller på något sätt påverkar den karaktä-
ristiska bebyggelsen eller badhuset i centrala Torekov. Planförslaget bidrar till att föra traditionen 
om bad (SPA) i Torekov, vidare.

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

Två utfarter tillåts från fastigheten Påarp 8:115 mot Själaviksvägen. Utfartsförbud gäller från fastig-
heten Påarp 8:115 mot Koljavägen och delvis mot Makrillvägen. I övrigt begränsas inte utfartsmöjlig-
heter utan kan placeras där det är lämpligt ur trafiksäkerhetsaspekt. Utfartsförbuden är samma som 
de enligt gällande detaljplan (dpl 1571).
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Parkering
Parkering ska ske på den egna fastigheten inom kvartersmark för O (dvs Tillfällig vistelse). Plan-
förslaget möjliggör cirka 30 nya parkeringsplatser inom planområdet. De nya parkeringsplatserna 
tillsammans med det befintliga bedöms täcka Torekov hotells parkeringsbehov.

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

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

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

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

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

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Särskilda bullermätningar avseende biltrafik har inte utförts, men befintliga bullernivåer bedöms 
inte vara av sådan nivå att Riksdagens och Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller vid nybygg-
nation av bostadsbebyggelse, dvs även hotell, överskrids.

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

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet är anslutet till befintligt elnät.

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

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

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

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

Dagvatten
Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dagvatten.

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

En förutsättning för byggnation inom planområdet är att dagvatten fördröjs inom egen fastighet. På grund 
av den framtida ökade nederbörden som klimatförändringarna kommer att innebära krävs att man vid 
varje ny detaljplan skapar utrymme i ledningsnätet för aktuella framtida förtätningar genom att fördröja 
dagvatten. Det är särskilt viktigt att dagvatten från de trafikerade ytorna fördröjs eftersom det minskar 
föroreningstransporten via dagvatten till vattendraget och havet. Fördröjningskrav ställs i enlighet med 
NSVA:s ”Dagvattenpolicy  Båstad” som är antagen av kommunfullmäktige 2015. Fördröjning kan ske ge-
nom exempelvis någon eller några följande lösningar: damm, svackdike, torra nedsänkta översvämningsy-
tor, underjordiskt magasin, raingarden (nersänkt rabatt) eller skelettjord vid träd och plattsättning. Exem-
pelbilder finns i dagvattenpolicyn.

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

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

Principskiss över dagvattenhantering inom den del av planområdet utbyggnad planeras

P-yta som möjliggör
infiltration av dagvatten

Underjordiska 
dagvattenkassetter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. GENOMFÖRANDE

FB-webb Torekov 8:83

0 m 50m 100m

10:6

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

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

0 m 40m 80m

Ledningsrätt

Båstad Påarp
 GA:8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

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

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken bekostas av berörd markägare.

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

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

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. För bebyggelse på fastigheterna Påarp 8:83 och 
8:115 uttas ingen planavgift i samband med bygglovprövning.
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Tekniska frågor
Allmän platsmark
En smal remsa allmän platsmark ingår i planområdet.

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

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

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

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

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

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark    Olof Selldén
Planarkitekt     Planchef
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Datum: : 2018-10-11. Till: KSAU 

Handläggare: Camilla Nermark 

Dnr: KS 000685/2017 – 315, Bygg-R: 2017-543 
 
 

Detaljplan för Banken 1 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län – Beslut om 
granskning 
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Förslag till detaljplan för kv. Banken 1 i Båstad, godkänns att ställas ut för granskning. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Båstad, se nedanstående bild, och avgränsas av Köpmansga-
tan i sydväst, Pershögsgatan i nordväst samt befintlig bostadsbebyggelse i nordost och sydost. 
Planområdet  omfattar cirka 0,3 ha (3 100 m2). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastighets HB Aron (därefter Backahill Gamlegården AB) inkom 23 maj 2017 med en förfrågan 
om planbesked avseende Banken 1 i centrala Båstad. Intressenten ansökte om ändring av fas-
tighetens byggrätt till handelslokaler i markplan samt med bostäder i två våningsplan och käl-
larparkering. Intressent vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna bostäder i form av hyres-
rätter och samtidigt stärka centrumhandeln med fler handelslokaler. Avsikten är bedriva både 
livsmedelshandel, saluhall för lokalt producerad frukt och grönt, butikslokaler och café med 
uteservering. 
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Marken är i dag planlagd för handelsändamål (H). 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder, centrumverksamhet samt 
underjordiskt parkeringsgarage inom fastigheten Banken 1 i centrala Båstad. 
 
Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för Påarp 8:83 m.fl. får ställas ut på samråd beviljades 
av kommunstyrelsen den 6 september 2017, §193. 
 
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2018-06-05 till 2018-07-31. Under 
sommaren har flera möten mellan intressent, arkitekt, ägare till grannfastigheter samt repre-
sentanter från kommunen skett bland annat på plats. För att åskådliggöra planerad byggnation 
har hushörn, lastkaj etc  markerats med färger på mark. En drönare rustad med plastband har 
använts för att på så sätt visa byggnadshöjd mot Pershögsgatan samt fastigheterna Banken 10 
och 11. Planerad byggnation har visats i en 3D-modell. 
 

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. 
 
Exploatör har efter samrådet arbetat fram ett nytt utformningsförslag och minskat byggnads-
höjden för ny byggnation inom kv. Banken 1. Revideringarna gäller främst byggnadsvolymen i 
nordost avseende höjd samt även fönsterplaceringar och balkonger mot grannfastigheterna 
Banken 10 och 11. Vidare har gatuplanet (plan 1) justerats för att säkerställa goda siktförhål-
landen i korsningen Pershögsgatan/Köpmansgatan. Planbeskrivningen här därefter uppdate-
rats med ny skuggstudie, nya skisser och 3D-vyer för att på så sätt åskådliggöra ny byggnation 
på ett tydligare sätt. 
 
Planbeskrivningen har förtydligats och kompletterats avseende information om tomtindel-
ningsplan, masshantering, trafikreglering och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Pershögsga-
tan, uppskattning av antal varutransporter, att samråd med länsstyrelsen angående eventuella 
arkeologiska ingrepp ska ske innan schaktning påbörjas samt kompletterats med kapitlet Eko-
systemtjänster. Vidare har även planbeskrivningen kompletterats med text rörande dagvat-
tenhantering och att planerad verksamhet ska vara ordnad så att inga olägenheter uppstår för 
omgivningen. 
 
Plankartan har förtydligats avseende planbestämmelser rörande takutformning, högsta tillåtna 
höjd på skärmtak samt miljöhus/förråd inom korsprickad mark (++++). Planbestämmelserna 
är även förtydligade med att miljöhus/förråd får sammanbyggas med huvudbyggnad. Plankar-
tan har efter samrådet även reviderats avseende markreservat för allmän gång- och cykeltrafik 
(x-område). Markreservatet är borttaget med anledning av att gång- och cykeltrafik tillgodoses 
på Pershögsgatan, dvs  inom befintlig allmän platsmark (gatumark) utanför planområdet. 
Illustrationskartan har uppdaterats efter det nya utformningsförslaget. 
I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggand att detaljplan för kv. Banken 1 i Bå-
stad, Båstads kommun, enligt bilagorna 1-2, godkänns för granskning. 
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation av såväl lokaler för centrumverksamhet, bostäder samt un-
derjordiskt garage bedöms centrala Båstad berikas och vitaliseras genom en blandad bebyg-
gelse med olika funktioner. De olika funktionerna möjliggör att människor vistas i området 
näst intill dygnet runt, veckans alla dagar, vilket skapar ett mer tryggt och levande centrum. Ett 
underjordiskt garage bedöms kunna tillgodose parkeringsbehov. Fler arbetstillfällen kommer 
att skapas vilket är positivt för samhället. En byggnation av attraktiva centrumlokaler, bostä-
der bedöms göra platsen mer attraktiv att både bo och verka på. Byggnationen innebär förtät-
ning på redan i anspåktagen mark i centrala Båstad vilket innebär god hushållning och effektivt 
nyttjande av mark. 
 

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”, samt ”Båstads kommun 
ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner” kan uppfyllas. En byggnation av under-
jordiskt garage, lokaler för centrumlokaler med bostäder ovanpå kommer att ske genom för-
tätning på redan i anspråktagen mark vilket innebär god hushållning och effektivt nyttjande av 
mark. Byggnationen kommer att även att innebär att attraktiva lokaler för centrumverksamhet 
kommer att kunna erbjudas. Dessutom skapas fler arbetstillfällen. 
 
Under planprocessen krävs arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar.  
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan är tecknat mel-
lan kommun och intressent. 
 

 
 
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 2018-10-10 
2. Plankarta samt illustrationskarta, daterad 2018-10-10 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson-samhällsbyggnadschef, Olof Selldén-planchef, Kristina Bell- översiktsplanerare, 
Jan Bernhardsson- teknik och servicechef, Alexander Eijwertz Johanzon-trafik- och gatuingen-
jör, Hanna Palm och Sara Borglin VA-ingenjörer NSVA, Mårten Sällberg-miljöchef, Susanna Al-
mqvist-exploateringsingenjör 
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2017-543

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser samt illustration, 2018-10-10
• Planbeskrivning, 2018-10-10 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, oktober 2018
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), september 2018

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
• Behovsbedömning, 2017-12-19
• Trafikbullerutredning, Tyréns, 2018-03-02
• Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Lv 115/Köpmansgatan genom Båstad, 

Trafikverket (TRV 2015/86201), 2016-02-01
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

Samråd
Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag fram till hur 
området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det biblio-
tek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen 
annonserar i NST (Nordvästra Skånes Tidningar) om samrådet, de fastighetsägare, företag och för-
eningar som berörs mest av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planför-
slaget. Alla som vill får lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas 
och kommenteras 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!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN



7

Granskningshandling 2018-10-10
Kv. Banken 1, 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 centrala Båstad, se nedanstående bild samt bild på sida 8, och avgränsas 
av Köpmansgatan i sydväst, Pershögsgatan i nordväst samt befintlig bostadsbebyggelse i nordost 
och sydost.

Planområdet  omfattar cirka 0,3 ha (3 100 m2) och är idag bebyggt med en matvaruaffär (f.d. ICA 
Gamlegården), som för närvarande är stängd.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder, centrumverksamhet samt un-
derjordiskt parkeringsgarage inom fastigheten Banken 1 i centrala Båstad.

Planområdet är beläget i centrala Båstad och är cirka 3100 m2 stort.

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 Banken 1 är i privat ägo.
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Fastighets HB Aron (därefter Backahill Gamlegården AB) inkom 23 maj 2017 med en förfrågan om 
planbesked avseende Banken 1 i centrala Båstad.

Intressenten ansökte om ändring av fastighetens byggrätt till handelslokaler i hela markplan samt 
med bostäder och källarparkering.

Intressent vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna bostäder i form av hyresrätter och samti-
digt stärka centrumhandeln med fler handelslokaler. Avsikten är bedriva både livsmedelshandel, 
saluhall för lokalt producerad frukt och grönt, butikslokaler och café med uteservering.

Marken är i dag planlagd för handelsändamål (H).

Kommunstyrelsen hanterade ärendet angående planbesked för fastigheten Banken 1 under sitt 
sammanträde 6 september 2017 och beslutade att medge att förslag till detaljplan får upprättas 
samt att samråd får hållas. 

Banken 1

0 m 25m 50m

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Planområdet
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Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder, centrumverksamhet samt un-
derjordiskt parkeringsgarage inom fastigheten Banken 1 i centrala Båstad.

Genom att möjliggöra byggnation av såväl lokaler för centrumverksamhet, bostäder samt under-
jordiskt garage förtätas centrala Båstad med blandad bebyggelse med olika funktioner enligt in-
tentioner i ÖP08 (Översiktsplan 2008) och Inriktningsdokument för Båstads tätort. De olika funk-
tionerna möjliggör att människor vistas i området näst intill dygnet runt, veckans alla dagar, vilket 
skapar ett mer tryggt och levande centrum. Ett underjordiskt garage bedöms kunna tillgodose 
parkeringsbehov. Fler arbetstillfällen kommer att skapas vilket är positivt för samhället. En bygg-
nation av attraktiva centrumlokaler, bostäder samt ett underjordiskt garage bedöms leda till ett 
positivt inslag i miljön och därmed göra platsen mer attraktiv att både bo och verka på. Dessutom 
innebär byggnationen förtätning på redan ianspråktagen mark i centrala Båstad vilket innebär god 
hushållning och effektivt nyttjande av mark.

Efter samrådsskedet
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2018-06-05 till och med 2018-07-31. Då 
planförslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både sam-
råd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogö-
relse har  således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå beaktats och i möjligaste mån tillgodo-
setts i granskningsförslaget.

Exploatör har efter samrådet arbetat fram ett nytt utformningsförslag och minskat byggnadshöj-
den för ny byggnation inom kv. Banken 1. Revideringarna gäller främst byggnadsvolymen i nordost 
avseende höjd samt även fönsterplaceringar och balkonger mot grannfastigheterna Banken 10 och 
11. Vidare har gatuplanet (plan 1) justerats för att säkerställa goda siktförhållanden i korsningen 
Pershögsgatan/Köpmansgatan. Planbeskrivningen här därefter uppdaterats med ny skuggstudie, 
nya skisser och 3D-vyer för att på så sätt åskådliggöra ny byggnation på ett tydligare sätt.

Planbeskrivningen har förtydligats  och kompletterats bland annat avseende information om tomtin-
delningsplan, masshantering, trafikreglering och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Pershögsgatan, 
uppskattning av antal varutransporter, att samråd med länsstyrelsen angående eventuella arkeolo-
giska ingrepp ska ske innan schaktning påbörjas samt kompletterats med kapitlet Ekosystemtjäns-
ter. Vidare har även planbeskrivningen kompletterats med text rörande dagvattenhantering och att 
planerad verksamhet ska vara ordnad så att inga olägenheter uppstår för omgivningen.

Plankartan har förtydligats avseende planbestämmelser rörande takutformning, högsta tillåtna höjd 
på skärmtak samt miljöhus/förråd inom korsprickad mark (++++). Planbestämmelserna är även 
förtydligade med att miljöhus/förråd får sammanbyggas med huvudbyggnad. Plankartan har efter 
samrådet även reviderats avseende markreservat för allmän gång- och cykeltrafik (x-område). Mark-
reservatet är borttaget med anledning av att gång- och cykeltrafik tillgodoses på Pershögsgatan, dvs  
inom befintlig allmän platsmark (gatumark) utanför planområdet.

Illustrationskartan har uppdaterats efter det nya utformningsförslaget.

I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts.
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Planbesked för Banken 1 beviljades av kommunstyrelsen 6 september 2017 § 193. 

Översiktsplan/Inriktningsdokument
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som befintlig bebyggelse, centrum/handel. Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

2016-06-22, § 122, antog kommunfullmäktige Inriktningsdokument för Båstad. Syftet med Inrikt-
ningsdokumentet är att visa Båstads kommuns viljeinriktning för tätortens framtid. Det pekar ut den 
framtida samlade inriktningen för Båstads utveckling och tydliggör vad som är  viktigt för att skapa 
ett hållbart samhälle för framtiden. Det kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner och 
utvecklingsprojekt i tätorten och arbetas in i den nya översiktsplanen (som i skrivande stund är varit 
utställd för samråd t.o.m 2018-09-30). 

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

I inriktningsdokumentet konstateras att Båstad tätort redan idag är väldigt långsträckt och bör där-
för inte växa mer ytmässigt. I tätorten finns goda möjligheter för förtätning. I tätortens mest centrala 
delar finns ytor med låg utnyttjandegrad som kan effektiviseras både vad avser nyttjandet av marky-
torna och möjligheten att bygga på höjden. Funktionsblandning är eftersträvandsvärt, det medför en 
flexibilitet i användningen och skapar liv och rörelse under hela dygnet. Vidare konstateras det också 
i inriktningsdokumentet att det finns möjlighet att knyta ihop Pershögsskogen med rekreationsstrå-
ken längs havet via Pershögsgatan. Detaljplanen är därför förenlig med inriktningsdokumentets in-
tention.

Utdrag ur Inriktningsdokument för Båstad, antaget av KF 2016-06-22
Planområdet är markerat med röd cirkel
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Tomtindelningsplan
För planområdet gäller idag tomtindelningsplan 1199, fastställd 1972. Tomtindelningsplanen regle-
rar exakt tomtmått inom hela Kv. Banken.  Tomtindelningsplan avseende fastigheten Banken 1 kom-
mer att upphöra i samband med att ny detaljplan vinner laga kraft.

Bevarandeplan
Båstads kommun har en bevarandeplan från 1997 (antaget av kommunfullmäktige). Denna är ut-
given av kulturnämnden i Båstad, i samarbete med Kristianstads läns museum. I bevarandeplanen 
konstateras att kvarteret Banken domineras av ett modernt köpcentrum med tillhörande parke-
ringsplats, samt av en samling äldre affärsbyggnader från sent 1800- och tidigt 1900-tal utmed Köp-
mansgatan. Bostadshusen återfinns i kvarterets norra del och bland dem är fyra stycken uppförda 
kring sekelskiftet. Det dominerande fasadmaterialet är tegel, såväl för 80-tals  husen som för de äldre 
husen. I bevarandeprogrammet omnämns inte någon rekommendation eller restriktion avseende 
byggnaden på Banken 1.

Utdrag ur gällande detaljplan 1419, laga kraft 15 oktober 1986

Planområdet

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1419, som vann laga kraft 15 oktober 1986. Planen har ingen 
genomförandetid kvar. Marken är i dag planlagd för handelsändamål (H). Utöver en byggnadshöjd 
om 3,5 respektive 5,5 meter får vind inredas (v). Mark (markerad med x) längs Köpmansgatan ska 
vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Stor del av fastigheten Banken 1 är prickat, dvs mark får ej 
bebyggas. Syftet har varit att möjliggöra parkeringsyta för handeln. Se nedanstående bild.
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Kulturmiljöprogram
Planområdet berörs inte av det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet.

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

Planområdet är även beläget inom ”Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne” (Länsstyrelsens Kultur-
miljöprogram, 2007). Som motiv för bevarande anges att ”Området 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.”

Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogram eftersom planområdet inte ligger i 
närheten av några värn eller försvarsbefästningar. Planförslaget påverkar ej befintlig gatustruktur 
och möjliggör t ex  både handel och bostäder.

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns Miljö- och energiprogram 2012-2022 ska användas som en utgångspunkt i styr-
ning av miljö- och hållbarhetsfrågor. Det anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energi-
användning. Planförslaget överensstämmer med Båstad kommuns Miljö- och energiprogram 2012-
2022 bl a genom att förtätning sker på redan i anspråktagen mark där infrastruktur är utbyggd vilket 
medverkar till en hållbar utveckling och hushållning av mark. Planområdet är dessutom beläget kol-
lektivtrafiknära och i direkt anslutning till bland annat rekreations- och naturområde, gång- och cy-
kelstråk, vilket främjar såväl tillgänglighet som folkhälsa.
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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  inte påverka 
riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen negativt, eftersom planen omfattar ett 
mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB (miljöbal-
ken) och i riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 4 §§ MB. 

Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena rörligt friluftsliv och kustzonen då planförslaget 
omfattar ett mindre område som redan är ianspråktagen för bebyggelse.

Planområdet omfattas av riksintresse kulturmiljövård (L 32 Båstad) 3 kap 6§. Riksantikvarieäm-
betets motivering lyder ” Stadsmiljö med prägel av medeltid och 1900-talets rekreationsliv, delvis 
bevarat medeltida gatunät och den medeltida Mariakyrkan. Småskalig bebyggelse som speglar köp-
mans - och kustsamhället under 1700- och 1800-talen samt villor och pensionat från 1900-talets 
rekreationsort.”

Planförslaget bedöms vara förenligt och inte medföra påtaglig skada på riksintresse för kulturmil-
jövård. Marken är ianspråktagen för bebyggelse och gatustrukturen påverkas inte. Den nya bebyg-
gelsens formspråk är inspirerad av äldre köpmansgårdar och byggnadernas volym anknyter till den 
höga bebyggelsen utmed Köpmansgatan.

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 definierat 
av riksdagen. Detaljplanen bedöms förenlig med miljökvalitetsmålen bland annat med anledning av 
att byggnation sker genom förtätning på redan ianspråktagen mark i ett kollektivtrafiknära läge.

Övriga miljömål som kan påverkas av ett genomförande av detaljplanen är:
 
Begränsad klimatpåverkan: ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkon-
vention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på kli-
matsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.” 
Preciseringarna handlar om att begränsa den globala medeltemperaturhöjningen, något som påver-
kas bland annat av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. - Detaljplanen skapar möjlighet för 
människor att bosätta sig i ett område med närhet till handel och god kollektivtrafik vilket skapar 
förutsättningar för ett bilfritt liv.
 
God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN



14

Granskningshandling 2018-10-10
Kv. Banken 1, Båstad

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 blandad bebyggelse i form av centrumverksam-
het och bostäder samt ett underjordiskt parkeringsgarage i centrala Båstad på redan i anspråktagen 
mark vilket medverkar till en hållbar utveckling och god hushållning av mark. Detaljplanen skapar 
möjlighet för mötesplatser i form av restauranger och handel, möjlighet för människor att bosätta sig 
i ett område med god kollektivtrafik vilket skapar förutsättningar för ett bilfritt liv.

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

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Normerna är uppdaterade 
och fastställda under 2017. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenföre-
komst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitets-
normer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för kemisk 
och kvantitativ status. Målet var att alla vattenförekomster skulle uppnå god status (både kemisk och 
ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det är mycket svårt för en del vattenföre-
komster finns vissa möjligheter till undantag. 

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 bi-
drar till att försämra vattenkvalitén. Planförslaget möjliggör förtätning på centralt belägen mark där 
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0 500,00m

Vattentäkt

Skala: ~1:10,000 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Vattenskyddsområde, Naturvårdsverket,

Vattenskyddsområde 
”Idrottsplatsen”

Planområdets 
läge

Strandskydd
Planområdet omfattas inte 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. Båstads kommun har 
genom behovsbedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens-
beskrivning. 

fastigheten i dagläget till största del är bebyggd och asfalterad. Inom fastigheten råder begränsade 
möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten. Dock kan åtgärder vidtas för att till viss del be-
gränsa mängden dagvatten från fastigheten. Se även sida 44 angående dagvattenhantering.

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

Vattentäkter
Planområdet angränsar inte direkt till någon vattentäkt. Avståndet mellan planområdet och den när-
maste vattentäkten, ”Idrottsplatsen” är cirka 800 meter. Se bild sida 15. 2017 tog WSP fram ett nytt 
förslag till skyddsområde för ”Idrottsplatsen” som har varit ute på samråd. Förslaget innebär ett 
något utvidgat vattenskyddsområde vilket resulterar i att det från planområdet är cirka 700 m (istäl-
let för cirka 800 m). De nya vattenskyddsföreskrifterna beräknas fastställas av kommunfullmäktige 
under senhösten 2018.
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Behovsbedömningen grundades på följande:

• planförslaget överensstämmer med översiktsplanens och inriktningsdokument för Båstad inten-
tioner

• planen möjliggör endast ett tillskott av bostäder, på mark vars omgivningar är bebyggda med 
bostäder

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

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

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

surser nationellt eller lokalt, 
• planförslaget berör inte några kända fornlämningar (men är beläget inom område för Båstads 

medeltida stadslager),
• planen möjliggör en utveckling av befintlig handel genom centrumverksamhet samt ett tillskott 

av bostäder i centrala Båstad, på mark vars omgivningar är bebyggda med centrumverksamheter 
samt bostäder,

• planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser vilket tillsammans med bra cykelvägar och cy-
kelvänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil,

• planområdets tillskott av centrumverksamhet samt bostäder bedöms vitalisera och bidra till att 
skapa ett levande centrum året runt i Båstad

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen daterad 2017-12-19, inte ge en sådan 
miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver ge-
nomföras.

I ett tidigt yttrande (21 december 2017) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett 
genomförande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan en-
ligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen.

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

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

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

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

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

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

Exempel på olika ekosystemtjänster presenteras i bilden nedan.

Planförslaget bedöms ej påverka befintliga ekosystemtjänster negativt då det ej finns några ekosys-
temtjänster av betydelse inom planområdet idag.

Det finns behov att utöka den biologiska mångfalden i området. Detta kan ske t ex genom plantering 
av fler träd och buskar. Se exempel på föregående sida.
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Bebyggelse
Historik 
I Båstad finns fornminnen som visar att trakten varit befolkad långt tillbaka i tiden. Båstad har 
utvecklats i flera faser från medeltida stad  över 1700-1800-talens köpmans- och bondesamhälle 
till det sena 1800-talets  och 1900-talets rekreationsort. Delar av gatunätet har fortfarande en 
medeltida struktur. De äldsta delarna av tätorten har bebyggelse som i huvudsak uppförts under 
1700- och 1800-talen. Runt Agardhsgatan finns en värdekärna med äldre byggnader som klarade 
den stora branden 1870.

Båstad blev tidigt en rekreationsort. Mellan 1880-1930 byggdes Nobelska villaområdet i anslut-
ning till Båstads gamla delar samt Malen som då var ett fristående municipalsamhälle. Båda områ-
dena var viktiga delar av Båstads utveckling som rekreationsort. Här uppfördes hotell, pensionat, 
restauranger, sommarvillor och andra funktioner kopplade till turismverksamheten.

Under 1900-talets senare hälft byggdes Båstad och Malen ihop till ett samhälle och bebyg-
gelsen spred sig söderut längs dalgången. Under 1960- och 70-talen uppfördes en hel del nya 
byggnader, framför allt längs Köpmansgatan. Dessa bryter kraftigt mot den äldre bebyggelsen 
vad gäller byggnadsstil, material och proportioner.

Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
Båstad redovisas i kulturmiljövårdsprogrammet från 2007 som särskilt kulturhistoriskt intressant 
med sina medeltida drag i gatunät, äldre byggnadsstil och stadens tydliga utveckling in i modern 
tid. 

1990 genomfördes en bebyggelseinventering där samtliga byggnader i Båstads centrala delar in-
venterades, samt ett urval byggnader i omkringliggande villakvarter (främst Malen, cirka 1 km ös-
ter om planområdet). Med utgångspunkt i inventeringen samt gällande detaljplaner upprättades 
kvartersbeskrivningar för centrala Båstad 1997. I denna redovisas kvarter och byggnader i detalj 
och det redogörs för vad som bör bevaras. Bebyggelse inom planområdet (dvs Banken 1) är inte 
utpekat. Fastigheterna inom kv. Banken 3, 8 och 10 är q-märkta i gällande detaljplan. I bevarande-
programmet rekommenderas även att fastigheterna kv. Banken 7 och 2 q-märks. (q=Kulturhistorisk 
värdefull miljö. Sådan förändring av befintlig byggnad får ej vidtagas som förvanskar dess yttre form 
och allmän karaktär. Befintlig bebyggelse skall så långt möjligt bevaras. Vid uppförande av ny bygg-
nad skall denna ansluta till omgivande bebyggelse i material, storlek, form och färg.)

Befintlig bebyggelse 
Befintlig bebyggelse i kvarteret Banken domineras av ett modernt (före detta) affärslokal med tillhö-
rande parkeringsplats, samt av en samling äldre affärsbyggnader från sent 1800- och tidigt 1900-tal 
utmed Köpmansgatan. Bostadshusen återfinns i kvarterets norra del och bland dem är fyra stycken 
uppförda kring sekelskiftet. Det dominerande fasadmaterialet är tegel, såväl för de moderna som för 
de äldre husen. Bebyggelsen är uppförd i 1 ½ våning.

Befintlig bebyggelse i de till kv. Banken angränsande kvarteren Skagen, Evald, Viktoria och Laxen 
är handels- och bostadskvarter med affärsbyggnader utmed Köpmansgatan, uppförda under slutet 
1800-tal fram till nutid. Byggnaderna, som är försedda med tegel-, sten- puts- alternativt träfasa-
der, är uppförda i 1-2 ½ våningar.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR
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Vy längs Köpmansgatan västerut sett från kv. Banken 8

Vy från Köpmansgatan mot  f.d ICA Gamlegården och kv. 
Skagen 15

Vy mot f.d. ICA Gamlegården från Köpmansgatan

Vy från fd. ICA Gamlegården mot kv. Evald

Vy från Köpmansgatan norrut mot Pershögsgatan

Vy från Köpmansgatan mot  kv. Banken 8
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Kv. Banken 8 (gränsande mot Banken 1) Kv. Banken 8, innergård

I Bevarandeprogrammet, antaget av kommunfullmäktige 1997, är fastigheten Banken 8 utpekad som 
kulturhistorisk värdefull miljö. I gällande detaljplan är fastigheten q-märkt.

Vy från p-yta  (kv. Banken 1) mot kv. Skagen 15 och 13 Vy från p-yta (kv. Banken 1) mot kv. Skagen 13 m.fl.

Kv. Banken 2 (kv. Banken 3 längst till vänster)

Vy från Pershögsgatan mot Glosasträde

I Bevarandeprogrammet, antaget av kommunfullmäktige 1997, är  även fastigheterna Banken 2, 3, 
7, 8 och 10 utpekade som kulturhistorisk värdefull miljö. I gällande detaljplan är fastigheterna inom 
Banken 3, 8 och 10 q-märkta. Fastigheterna 2 och 7 föreslås i Bevarandeprogrammet få en så kallad 
skyddsbestämmelse.
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Kv. Banken 3

Kv. Banken 10, sett från Glosasträde Kv. Banken 11, sett från Glosasträde

Kommersiell, offentlig och social service
Planområdet är beläget utmed Köpmansgatan i Båstad, vilken klassas som tätortens centrumled, 
varpå flertalet butiker är placerade längs med denna gata. Således finns det service i form av bland 
annat handel, bensinstation, apotek, post i närområdet men även vård, förskola, skola inom 400-
1200 meter.

Verksamheter / arbetsplatser
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 stort 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.

De utpekade byggnaderna är homogent till mate-
rial, byggnadsstil, färgsättning och utformning då 
de har tydligt markerad sockel, spröjsade fönster 
och är belägna mot gata vilket skapar slutna kvar-
ter. Gemensamt är sadeltak som för de flesta husen 
är belagda med rött tegel och de ljusa fasaderna i 
trä, puts och tegel. Byggnaderna kulturhistoriska 
värde varierar inom området.

Alla fastigheter (förutom Banken 1) är belägna ut-
anför planområdet gällande rubricerad detaljplan.
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Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet utgörs av både asfalterad yta samt en gräsbevuxna grönyta med inslag 
av buskar och enstaka träd mellan (f.d) ICA Gamlegården och fastigheten Banken 8. Den asfalte-
rade ytan utgör parkeringsplats samt område för in- och utlastning av t ex varor. Marken inom 
planområdet sluttar i nordostlig riktning från +24 möh (meter över havet) ner till +22 möh. Se 
även sida 19.

Kv. Banken 1, parkeringsyta Kv. Banken 1, grönyta angränsande mot kv. Banken 8

Ljusförhållandena är goda inom planområdet. Åsryggen minskar dock antalet soltimmar under 
perioden december-januari

Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom om-
rådet. 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.

Markföroreningar har ej påträffats inom planområdet vid tidigare markarbeten.

Allmän plats
Planområdet omfattar ingen allmän platsmark, dvs gatumark, torgyta, parkområde etc.

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

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

Geotekniska förhållanden
Enligt en översiktlig jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning, består markens grund-
skikt av lerig morän.

Morän är den vanligaste jordarten i Sverige. Morän består av korn av olika storlekar. Vissa moräner 
kan innehålla övervägande sand alternativt lera. Inom planområdet består moränen av övervä-
gande lera och benämns således som lerig morän.

Någon geoteknisk undersökning är ej gjord.



24

Granskningshandling 2018-10-10
Kv. Banken 1, Båstad

Då marken till största del redan är bebyggd, med lokaler för handel inkl källare samt asfalterad 
parkeringsplats, bedöms markanläggningsförhållandena goda. 

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

Skredrisk föreligger inte.

Markföroreningar
Inga kända markföroreningar är påträffade inom eller i anslutning till planområdet. Dock har en 
kemtvätt, under tiden 1966-1978 ,varit belägen cirka 150 m nordväst om planområdet. Enligt 
Miljöbalken 10 kap, 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare 
ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastig-
heten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människorshälsa eller miljön.

Kulturmiljöer och fornlämningar
Planområdet är beläget inom fornläming RAÄ: Båstad 24:1, Båstads medeltida stadslager. Områ-
det är cirka 15,75 ha stort och omfattar en stor del av centrala Båstad.

Planområdets 
läge

Utdrag ur Riksantikvarieämbetet Fornsök

RAÄ: ”Båstad 24:1”

Gator och trafik
Trafikförsörjning sker från Pershögsgatan via Köpmansgatan / väg 115. Parkering (när ICA Gamle-
gården var öppet) har skett inom den norra delen av Banken 1 med infart via Pershögsgatan.

Högsta tillåtna hastighet på Köpmansgatan är 40 km/h. Enligt Trafikverkets Nationella Vägdatabas 
(NVDB), januari 2018, förekommer en ÅDT (Årsmedeldygnstrafik) avseende totaltrafik om mellan 
4001-8000 fordon på Köpmansgatan och mindre än 250 fordon i ÅDT på Pershögsgatan samt Glo-
sasträde. 201-400 tunga fordon i ÅDT trafikerar Köpmansgatan och mindre än 25 tunga fordon på 
Pershögsgatan samt Glosasträde. Enligt uppgift från ICA Gamlegården skedde totalt 9 varuleveran-
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ser/vecka (måndag-fredag innan 11.00) till livsmedelsbutiken. 6 av varuleveranserna skedde med 
lastbil och 3 genom skåpbil.

2013 (januari) när Trafikverket utförde en trafikräkning (stickprov) uppgick årsmedeldygnstrafiken 
(ÅDT) för Köpmansgatan till 4720 fordon varav 260 fordon var lastbilar. 

I Åtgärdsvalsstudien för Köpmansgatan/väg 115 (TRV 2015/86201) uppskattas en årsdygnstrafik 
för centrum på 7700 fordon. Under lågtrafik vinter cirka 4000 fordon, normaltrafik försommars/
sensommar cirka 9000 fordon och under extremtrafik ”Båstadveckan” (v 30, 2014) cirka 13000-
16000 fordon.

Trafikverket är huvudman för Köpmansgatan.

Parkering
Besökare till (f.d.) ICA Gamlegården parkerade inom fastigheten Banken 1, som hade 32 parkerings-
platser till sitt förfogande.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 501 (Mariatorget-Båstad busstation-Båstad järnvägsstation) 
och 523 (Båstad-Rammsjö-Torekov). Närmsta hållplatsen avseende busslinje nr 501 och 523 är 
lokaliserad drygt 200 m nordväst om  planområdet. Ytterligare en är belägen i anslutning till Köp-
mansgatan och ligger cirka 800 m sydost om planområdet. Busslinje 501 trafikerar Båstad tätort 
med halvtimmestrafik i rusningstid, timmestrafik övrig tid samt nattrafik fredagar och lördagar. 
Busslinje 523 trafikerar Köpmansgatan måndagar-fredagar under rusningstid.

Båstads järnvägsstation är belägen drygt 4 km öster om planområdet. Från järnvägsstationen finns  
det möjlighet att ta sig både norr och söderut med Öresundståg samt Pågatåg. Norr och södergå-
ende tåg trafikerar Båstad med timmestrafik och halvtimmestrafik under rusningstid.

Gång- och cykeltrafik
Separata gångbanor som förbinder området med ortens övergripande nät finns i anslutning till 
planområdet. Separat gång- och cykelbana finns längs del av Köpmansgatan. Dock ej i direkt an-
slutning till fastigheten Banken 1.

Teknisk försörjning
El, gas och telefoni
Bjäre kraft samt Skanova har kabelanläggningar i anslutning till planområdet. E.ON Gas har gasled-
ning i anslutning till planområdet.

Brandvattenförsörjning
Två brandposter finns placerade i anslutning till planområdet (Köpmansgatan och Pershögsgatan). 

Dricks- och spillvatten
Planområdet i sin helhet ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun.

Den tekniska infrastrukturen är väl utbyggd i området. I de intilliggande gatorna Köpmansgatan 
och Pershögsgatan  finns det dragna ledningar för vatten-, avlopps- och dagvattenhantering. Ban-
ken 1 har idag befintliga anslutningar till det kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledning-
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sätet.

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. 

I nuläget avleds dagvatten från fastigheten till det kommunala dagvattennätet i Pershögsgatan. Däri-
från leds det till Laholmsbukten som är recipient. 

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom  Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg. Närmsta befint-
lig återvinningsstation finns på Prästliden, Torekovsvägen, cirka 500 m nordväst om planområdet, 
som tillgodoser källsorteringens fraktioner. 
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Bebyggelse
Användning 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både centrumverksamhet, bostäder samt par-
kering i underjordiskt garage inom fastighet längs Köpmansgatan i centrala Båstad.

8. PLANFÖRSLAG

Användningen av mark avseende Banken 1, 
föreslås ändras från ”H - Handel” till ”C, B, P1 - 
mark för  centrumverksamhet, bostäder samt 
parkering (underjordiskt garage)”. Enligt Bo-
verket allmänna råd (2014:5) bör användning-
en C tillämpas för områden för kombination 
av handel, service, samlingslokaler och andra 
verksamheter som ligger centralt eller på andra 
sätt ska vara lätta att nå. I C, Centrum, ingår en 
rad olika verksamheter som till exempel buti-
ker, restauranger, kontor, gym, biografer, biblio-
tek, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk 
och annan service. I användningen ingår även 
byggnader för religiösa ändamål, föreningslo-
kaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lättare former av vård och hälsovård 
som vårdcentral, fot- eller hudvård. Detaljplanen för fastigheten Banken 1 föreslås därmed möjlig-
göra för både centrumverksamhet, i form av handel på entréplan, bostäder på ovanvåningar samt 
parkering i underjordiskt garage. Inom planområdet med planbestämmelserna C, B, P1 möjliggörs 
en så kallad 3D-fastighetsbildning (både ovan och under jord) inom kv. Banken 1. (Se även text på 
sida 47 under rubriken Fastighetsbildning). En 3D-fastighetsbildning innebär att t ex parkerings-
garaget under jord kan vara en egen fastighet och entréplanet med centrumverksamhet respektive 
bostadslägenheterna ovan på ytterligare två separata fastigheter.

Placering och utformning 
Längs Köpmansgatan möjliggörs byggnation i linje med fastighetsgräns mot gata - precis som de 
flesta byggnaderna längs Köpmansgatan är belägna. Detta för att den nya bebyggelsen ska följa 
befintlig bebyggelse och karaktären längs Köpmansgatan. Hörnet på entréplanet Köpmansgatan/
Pershögsgatan är dock indraget för att inte skymma sikt för t ex fordonstrafik som kör ut från Pers-
högsgatan till Köpmansgatan. (Se även illustrationer.) Byggnadernas placering är anpassade efter 
befintlig bebyggelse längs Köpmansgatan och Pershögsgatan.

Körbar förbindelse till kv. Banken 1 får endast anordnas i fastighetens nordvästra del mot Pershögs-

Fågelperspektiv över kv. Banken 1

Sektion mellan kvarteren Evald-Banken-Svalan (kv. Evald söder om kv. Banken och kv. Svalan  norr om) 
Alla nockhöjder är angivna i + xx möh (meter över havet)

Banken 10, nockhöjd +26,92

Kv. Banken 1
Banken 8, nockhöjd 

+30,91, gårdshus +29,4
Skagen 15, nock-

höjd +38,79

Banken 8 butik, 
nockhöjd +28,58

Evald 3, nockhöjd 
+31,64

Evald 3, nockhöjd 
+30,53

Svalan 11, garage 
nockhöjd +22,63

Banken 11 nockhöjder 
garage +25,33, bost.hus +29,51
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Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

Centrumverksamhet på entréplanC1
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Underjordiskt parkeringsgarage får anodnasP1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1
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Tak ska vara av taktegel i röd eller gul kulör

Takkupor/frontespis får totalt uppgå till 1/3 av takets längd

Utförande,  4 kap 16 § 1

b1 Högst ett våningsplan får anordnas utöver underjordiskt
parkeringsgarage

Stängsel och utfart,  4 kap 9 §

Körbar förbindelse får inte anordnas

Skydd mot störningar,  4 kap 12 § 2

Bostäder ska utföras så att, då den ekvivalenta trafikbullernivån vid fasad överskrider 55
dBA, ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpande sida.
Gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dBA maximalnivå och 55 dBA
ekvivalentnivå ska anordnas i anslutning till bostaden.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap 21 §

Genomförandetiden är 5 år från att detaljplanen vinner laga kraft

Markreservat ,  4 kap 6 §

x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik

Planområdets
läge

gatan. Syftet är att möjliggöra in- och utfart till det underjordiska parkeringsgaraget samt av- och på-
lastning av gods. Utfartsförbudet längs Köpmansgatan och del av Pershögsgatan innebär en säkrare 
och mer kontrollerad trafikmiljö då fordon styrs till att endast kunna angöra fastigheten Banken 1 i 
nordväst där lastkajen är belägen.
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I anslutning till in- och utfarten får lastkaj samt eventuellt tak över kaj anordnas. Miljöhus får även 
uppföras. På plankartan markeras området med korsprickning.

Högsta tillåtna nockhöjd i meter över havet (möh) mot Köpmansgatan är angivet till +38,0 möh. 
Som referens kan nämnas att nockhöjd på byggnad inom Skagen 15 är +38,8 möh. Köpmansgatan är 
belägen på knappt +24 möh. Det innebär byggnad med mellan 38-47 graders taklutning i 2 ½ plan,  
möjliggörs mot Köpmansgatan. Se nedanstående bilder. Närmast Pershögsgatan syftar planen att 
möjliggöra entréplan i en våning där övervåningar ska vara indragna. Högsta nockhöjd på våning 
ovanför indraget våningsplan är angivet till +37,0 möh. Mot Banken 2, 3 och 10 är högsta tillåtna 
byggnadshöjd +28,0 möh respektive högsta nockhöjd om +35,5 möh. Beräkningsgrundande fasad 
avseende byggnadshöjd är mot norr. Syftet är att även där skapa ett så kallad indraget våningsplan.  
Högsta tillåtna byggnadshöjd respektive nockhöjd mot kv. Banken 8 och 10 är +28,0 respektive +36,5 
möh. Syftet är, precis som mot Pershögsgatan och Banken 2, 3 och 10 att möjliggöra en så kallad 
indragen våning. Genom byggnation med indragna våningar minskas upplevd byggnadshöjd från 
kringliggande fastigheter och gator. Inom innergården regleras varken nock- eller byggnadshöjd. Dä-
remot är antal våningar angivet till högst en (1). I nedanstående sektioner och fasadbilder illustreras 
höjd på ny bebyggelse i förhållande till befintlig.
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ILLUSTRATIONSKARTA
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TECKENFÖRKLARING (tillhörande illustrationskarta)

Föreslagen ny byggnation

Föreslagen ny byggnad
(glashus) på innergård

Träd och vegetation

Fordon

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

Centrumverksamhet på entréplanC1

BostäderB

Underjordiskt parkeringsgarage får anodnasP1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

e1 Största exploatering är 110 kvadratmeter byggnadsarea

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med lastkaj inkl tak samt miljöhus,  4
kap 11 § 1

+0.0
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan över havet

+28.0 Högsta byggnadshöjd över angivet nollplan är 28.0 meter
över havet

00-00 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen

14 Minsta takvinkel är 14 grader,  4 kap 11 § 1

Utformning,  4 kap 16 § 1

f1 Fasader ska utformas av sten, puts eller liknande material.
Tak ska vara av taktegel i röd eller gul kulör

Takkupor/frontespis får totalt uppgå till 1/3 av takets längd

Utförande,  4 kap 16 § 1

b1 Högst ett våningsplan får anordnas utöver underjordiskt
parkeringsgarage

Stängsel och utfart,  4 kap 9 §

Körbar förbindelse får inte anordnas

Skydd mot störningar,  4 kap 12 § 2

Bostäder ska utföras så att, då den ekvivalenta trafikbullernivån vid fasad överskrider 55
dBA, ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpande sida.
Gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dBA maximalnivå och 55 dBA
ekvivalentnivå ska anordnas i anslutning till bostaden.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap 21 §

Genomförandetiden är 5 år från att detaljplanen vinner laga kraft

Markreservat ,  4 kap 6 §

x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik

Planområdets
läge

Fasader mot Pershögsgatan

Sektion mot Köpmansgatan

Skagen 15

Banken 8

Banken 1

Pershögsg.
+24 möh

+37 möh
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Vy mot norr och innergården sett från Köpmansgatan

Skagen 15

Tak ska vara av taktegel i röd eller gul kulör. 
Dock tillåts takkupor/frontespis utformas i an-
nat material.

Inom område närmast Pershögsgatan, marke-
rat med b1 på plankartan, får endast ett vånings-
plan anordnas (utöver underjordiskt garage). 
Syftet är att entréplan med centrumverksamhet 
möjliggörs i linje med befintlig trottoar och att 
bostäderna ovanpå utformas med en indragen 
våning. Även byggnad på innergården omfattas 
av planbestämmelse där högst ett våningsplan 
utöver underjordiskt parkeringsgarage får an-
ordnas.

Fasad mot norr (Banken 2, 3, 10 och 11)

Fasad mot öster (Banken 8)

Banken 1

Banken 1

Skagen 15

Köpmansg.

Pershögsg.

Sektion mot Pershögsgatan

Köpmansg.

Evald 30
Banken 10

Banken 2

Banken 1

+24 möh

+37 möh

Byggnaderna mot Köpmansgatan, Pershögsgatan och kv. Banken 8 och 11 ska utformas med sadeltak 
och en takvinkel på mellan 38-47 grader. Enstaka takkupor tillåts ha en flackare lutning. Byggnad 
mot kv. Banken 2, 3 och 10 ska även den utformas med sadeltak. Takvinkeln ska vara minst 14 grader.

Alla byggnader (förutom byggnad i innergården) ska utformas av sten, puts eller liknande material. 
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Vy mot sydost och kv. Banken 1 sett från Köpmansgatan

Inom kv. Banken 1 får takkupor/frontespis 
uppgå till max 1/3 av takets längd.

Då byggnationen inom kv. Banken 1 avses upp-
föras i en så kallad gårdsformation regleras 
exploateringsgraden till största del med prick-
mark, dvs mark där byggnad ej får uppföras. 
Undantag görs dock för marken i mitten av 
fastigheten där en byggnad om max 110 m2 får 
uppföras (markerat med e1 på plankartan). Av-
sikten är att endast reglera byggnadsvolymen 
och inte låsa exakt placering i innergården. 
Byggnaden inom innergården får utformas i 
valfritt material och takutformning. Byggnaden illustreras i glas på perspektivbilder samt illustra-
tionskarta.

För byggnader närmare än 4 m från grannfastighet gäller särskilda brandkrav. Brandkrav 
styrs av BBR (Boverkets byggregler). Väljer fastighetsägare att placera byggnad t ex 3 m från 

Fotomontage - 360-vy sett från Köpmansgatan mot kv Banken 1

Fotomontage - 360-vy sett från Pershögsgatan (i anslutning till kv. Skagen 15/13) mot Köpmansgatan
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fastighetsgräns ska byggnaden uppföras enligt särskilda brandkrav (även om grannfastighe-
ten är obebyggd). Syftet är att få en rättvis fördelning av kostnaden avseende brandskydd. 

Parkering ska anordnas på egen fastighet.

Utfartsförbud anläggs längs Köpmansgatan och delvis längs Pershögsgatan för att begränsa antalet 
utfarter och därmed också göra trafiksituationen säkrare. Trafikverket är väghållare för Köpmans-
gatan och ansvarar för att fri sikt etc uppfylls enligt VGU (Vägar och gators utformning). Vid bygglov-
hantering kommer Trafikverket att beaktas som sakägare och därmed ges tillfälle att avge yttrande 
över ansökan om bygglov.

Fotomontage - 360-vy mot sydost och kv. Banken 1 sett från Glosasträde/Hasselgränd
Förtydliganden: Ny byggnad inom fastigheten Banken 1 är belägen bakom de stora befintliga träden

Sockel, dvs våning 1, mot grannfastigheterna Banken 10 m.fl. är klädd med vegetation

Fotomontage - 360-vy sett från Pershögsgatan (i anslutning till kv. Skagen 15/13) mot Ågardsgatan
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Solstudier
Såväl befintlig som ny högre bebyggelse på Banken 1 skapar skuggor, vilka mer eller mindre påverkar 
intilliggande fastigheter. Bilderna på följande sidor illustrerar sol- och skuggförhållanden vid olika 
tidpunkter på året. Vår- och höstdagjämning är i stort sett likvärdiga avseende skuggbildning var-
vid enbart vårdagjämning redovisas här. Skuggor från befintlig eller planerad vegetation är ej med i 
skuggstudien.

Befintlig bebyggelse
Vårdagjämning

Vårdagjämning, 13.00

Vårdagjämning, 11.00

Vårdagjämning, 15.00

Vårdagjämning, 17.00

Vårdagjämning, 09.00
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Midsommar, 09.00 Midsommar, 11.00

Midsommar, 13.00 Midsommar, 15.00

Midsommar, 17.00 Midsommar, 19.00
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Vårdagjämning, 09.00

Vårdagjämning, 13.00

Vårdagjämning, 11.00

Vårdagjämning, 15.00

Vårdagjämning, 17.00

Ny bebyggelse
Vårdagjämning:
Skuggor från befintlig eller planerad vegetation är ej med i skuggstudien.
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Midsommar, 09.00 Midsommar, 11.00

Midsommar, 13.00 Midsommar, 15.00

Midsommar, 17.00 Midsommar, 19.00

Midsommar:

Skuggmässigt bedöms planförslaget påverka  främst fastigheterna Banken 2, 3 och 10. Även fastighe-
terna Banken 8, och 11 påverkas av skuggor från ny bebyggelse inom Banken 1. Fastigheten Banken 2 
påverkas i dagsläget till stor del även av egna skuggbildningar. Fastigheterna Banken 3 och 10 sträck-
er sig till stor del längs Glosasträde och har därmed möjlighet att anordna t ex uteplats i sol under 
sommarmånaderna, dvs den tid man i regler vistas mest i sin trädgård. Under resterande år påverkas 
fastigheten av skuggbildning i begränsad omfattning. Fastigheterna Banken 8 och 11 påverkas främst 
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efter 18.00 under sommarmånaderna och då även av ”egna” skuggbildningar inom fastigheten.

Intilliggande fastigheter inom kv. Banken kommer därmed att påverkas av skuggbildningar som dock 
bedöms vara acceptabla eftersom planförslaget överensstämmer med intentionen i översiktsplan 
samt Inriktningsdokument för Båstad om att förtäta bebyggelsen i centrala Båstad.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet sluttar i nordostlig riktning. Längs Köpmansgatan är marknivån knappt 
+24 möh (meter över havet) för att sedan slutta ner till +20 möh i gräns mot fastigheten Banken 2 
och 3. Fastigheten är i dagsläget redan bebyggd både ovan och under mark. Det finns inga kända 
grundläggningsproblem i området.

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

I dagsläget finns en källare under befintlig byggnad inom Banken 1. Vid en utbyggnad i enlighet med 
planförslaget där ett underjordiskt garage är planerat kommer sannolikt ett överskott av massor att 
hanteras.

Allmän plats
Planområdet omfattar ej någon allmän platsmark.

Geotekniska förhållanden
En mer ingående geoteknisk utredning bedöms ej vara nödvändig då marken inom planområdet 
redan är bebyggd med lokaler för handel i en våning inkl källare samt asfalterad parkeringsplats. Se 
även sida 23.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Planområdet ligger i ett relativt fornlämningstätt område vilket medför att en arkeologisk undersök-
ning kan behövas innan exploateringen påbörjas. Med anledning av att planområdet är beläget inom 
Båstads gamla stadslager, fornlämning nr 24:1 ska samråd med länsstyrelsen ske i enlighet med 2 
kap. kulturmiljölagen  (KML) innan planerade markingrepp är tänkta att genomföras,  då krav på 
arkeologiska insatser kan komma att ställas. Ansökan om samråd med länsstyrelsen har skickats in 
2018-08-10.

Gator och trafik
En uppskattning för att bedöma förväntad trafik vid exploatering enligt planförslag är gjord enligt 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Bedömningen baseras på cirka 1600 m2 centrumverksamhet 
(butiker etc) samt 26 lägenheter inom kv. Banken 1. Beräkningen resulterar i 55 fordon i ÅDT (års-
medeldygnstrafik). För jämförelsens skull har även en uppskattning av ICA Gamlegårdens dåvarande 
trafikalstring gjorts. Bedömningen baserades på cirka 1000 m2 verksamhetslokal (butik) inom kv. 
Banken 1. Beräkningen resulterar i 21 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik).
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Den nya bebyggelsen bedöms genera en viss ökad mängd biltrafik. Ökningen bedöms rimligt med 
hänsyn till fastighetens centrala läge i Båstad.

För att få en uppskattning om förväntade trafikmängder i form av varuleveranser till verksamheter 
inom kv. Banken 1 har en separat undersökning gjorts. Som underlag för uppskattning av antal var-
leveranser har samtal förts med olika ICA-handlare i omgivningen med erfarenhet från Ängelholm, 
Förslöv och Båstad.

Leveranser sker idag samordnat i allt högre utsträckning. Det händer att det kommer en separat 
brödbil eller dylikt på eftermiddagen under högsäsong, när det konsumerats mer än vanligt, men i 
normalfallet är transporter samordnat och tidsbestämt. Livsmedelbutiker arbetar för att styra leve-
ranserna så effektivt som möjligt. Till en butik med fastighetens läge skickas enkelbilar, lastbilar el-
ler skåpbilar, aldrig lastbilar med släp. Man tillämpar scheman där leveranserna normalt sker under 
förmiddagen, från kl 07 till kl 12.

Utifrån handlarnas olika leveranser i förhållande till butiksstorlek görs följande uppskattning:

Livmedelshall ca 720 m2 
Måndag ca 5
Tisdag  ca 3
Onsdag  ca 3
Torsdag ca 5
Fredag  ca 6
Lördag  ca 2  
Söndag  1
Summa : ca 23 leveranser i veckan för livsmedelshallen.

Körspår för lastbilar (12,5 m) för angöring inom Banken 1
Planerad placering av miljöhus samt container är illustrerad 
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Utöver livsmedelshallen planeras ytterligare ca 860 m2  i 4 - 7 olika verksamheter som ännu inte fast-
ställts. Med en restaurang och övriga butiker görs följande uppskattning.
Restaurang ca 10 leveranser/vecka med lastbil

Butikerna får normalt leveranser med mindre skåpbilar, vilka parkerar i anslutning till butiksentréer 
när så är möjligt. 3 - 6 butiker sammanlagt ca 25 leveranser/vecka

Uppskattningsvis kommer verksamheterna i projektet i sin helhet att generera:
ca 33 leveranser/vecka med lastbil el. skåpbil (4,7 om dagen i snitt).
ca 25 leveranser/vecka med skåpbil (3,5 om dagen i snitt).

Enligt uppgift från f.d ICA Gamlegården skedde totalt 9 varuleveranser/vecka (måndag-fredag innan 
kl. 11.00) till livsmedelsbutiken. 6 av varuleveranserna skedde med lastbil och 3 genom skåpbil.

En utbyggnad enligt detaljplaneförslaget kommer att medföra en ökad mängd varutransporter till 
fastigheten. Ökningen bedöms dock rimlig med hänsyn till fastighetens centrala läge i Båstad.

För att minska olägenhet för de boende i anslutning till varuintag via Pershögsgatan samt för att 
skapa en trafiksäkrare miljö ska åtgärder vidtas i form av en, alternativt flera, trafikregleringar.

Utskrift från Tekis-GI

0 m 25m 50m

I dagsläget omfattas Pershögs-
gatan av Lokala trafikföreskrif-
ter vilket innebär att gatan 
under perioden 1 juni - 15 
augusti är enkelriktad mellan 
fastigheten Banken 2 och Sta-
ren 6 dvs mellan Glosasträde 
och Agardsgatan. Under den 
perioden råder även parke-
ringsförbud längs hela Pers-
högsgatans nordvästra sida.

Pershögsgatan består av en 
asfalterad gata, dvs ingen trot-
toar finns. Vid en utbyggnad i 
enlighet med planförslag krävs 
åtgärder i form av anläggande 
av trottoar längs Pershögsga-
tans nordvästra sida. Då Pers-
högsgatan är förhållandevis 
smal (t ex 6 m mellan fastighe-
terna Skagen 11 och Banken 2) 
möjliggörs endast en trottoar 
för fotgängare. Som cyklist får 
hen även i fortsättning cykla på 
gatan. Genomförs planförsla-
get förordas parkeringsförbud 
på båda sidor längs Pershögs-
gatan mellan Köpmansgatan Planerade trafikregleringar längs Pershöggatan

                     = Ny trottoar 
mellan Köpmansgatan 
och Agardsgatan

Parkeringsförbud 
mellan Köpmansgatan 

och Glosasträde

Enkelriktad trafik 
och möjlighet till 
parkering längs 
gata alt dubbel-
riktad trafik och 
p-förbud mellan 
Glosasträde och 

Agardsgatan
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och Glosasträde bli permanent året runt. För sträckan mellan Glosasträde och Agardsgatan finns två 
alternativ. Antingen kan sträckan göras enkelriktad och möjliggöra parkering längs den östra sidan 
av Pershögsgatan alternativt kan sträckan mellan Glosasträde och Agardsgatan anpassas för dubbel-
riktad trafik och ej tillåta parkering.

Skulle det visa sig i framtiden att ovanstående åtgärder ej är tillräckliga för att 
uppnå en trafiksäker miljö kan ytterligare trafikregleringar vidtas. Exempelvis kan 
gatan trafikregleras till att delvis vara enfilig väg med väjningsplikt för mötande 
trafik samt trafikregleras så att varutransporter endast får ske mellan vissa klock-
slag per dygn. Dessa åtgärder hanteras av gatu- och trafikingenjör på Teknik & 
Service och regleras via Lokala trafikförordningsföreskrifter.

Genom att anlägga en trottoar längs Pershögsgatan förstärks gatan som ett rekreationsstråk mellan 
Pershögsgatan och hamnen i enlighet med Inriktningsdokument för Båstad, antaget av kommunfull-
mäktige 2016.

Parkering
Parkering ska ske på den egna fastigheten inom så kallad kvartersmark. Dvs område för bostäder, 
centrumverksamhet samt underjordiskt parkeringsgarage.

Parkering möjliggörs genom ett nytt underjordiskt parkeringsgarage med 60 parkeringsplatser. 
Inom fastigheten kommer även cykelparkering för både boende, kunder och anställda att anläggas. 
Planförslaget bedöms möjliggöra för cirka 26 lägenheter och cirka 1 600 m2 centrumlokaler.

Båstads kommun har i dagsläget ingen parkeringsnorm.

Parkeringsbehovet uppskattas till 1 parkeringsplats / lgh, dvs 26 p-platser för de boende vilket inne-
bär att 34 parkeringsplatser kan nyttjas av kunder och personal till centrumverksamheten. ICA Gam-
legården (som numera är stängt) har haft 32 parkeringsplatser till sitt förfogande. I detta planförslag 
möjliggörs cirka 21 parkeringsplatser/1000 m2 bruttoarea centrumverksamhet. Bruttoarea (BTA) 
är summan av alla våningsplanens area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida). 
Jämförelsevis har Ängelholm och Helsingborg en parkeringsstrategi  respektive norm som innebär 
18 respektive 21,5 parkeringsplatser / 1000 m2 BTA centrumverksamhet.

Enligt SCB (2016) är biltätheten i Båstads kommun 475 bilar / 1000 invånare vilket är aningen högre 
än t ex Ängelholm (451 bilar / 1000 invånare), men biltätheten är lägre än i Laholms kommun (484 
bilar/1000 inv). Med anledning av fastighetens centrala och kollektivtrafiknära läge bedöms parke-
ringsbehovet kunna tillgodoses.

Kollektivtrafik
En utbyggnad enligt planförslaget ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik
Längs Pershögsgatan,som idagsläget endast består av vägbana, planeras en trottoar att anläggas 
mellan Köpmansgatan i söder och Agardsgatan i norr för att öka trafiksituationen för fotgängare. 
Både Köpmansgatan och Pershögsgatan är dock belägna i sin  helhet utanför planområdet avseende 
denna detaljplan. Utökningen av handel och boende i centrala Båstad gör det möjligt för fler männ-
iskor att välja gång eller cykel.
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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.

Hälsoskydd
Planerade verksamheter i markplan kan ge upphov till olägenheter till närboende i form av lukt, bul-
ler eller vibrationer. Fläktar, kompressorer, ventilation, trafik/transporter  och avfallshantering ska 
vara ordnat så att inga olägenheter uppstår till omgivningen.

Skyltar, belysning, bilstrålkastare och liknande får inte orsaka ljusstörningar för närboende.

Buller
Riksdagen har fastslagit rikvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse. 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

Trafiken på Köpmansgatan, vilken är den främsta bullerkällan avseende fordonstrafik bedöms upp-
går till 7700 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik) enligt Åtgärdsvalsstudie för Köpmansgatan/Lv 115 
i Båstad baserat på Trafikverkets trafikräkning 2013, med en högsta tillåtna hastighet om 40 km/h.

En trafikbullerutredning avseende byggnation inom Banken 1 (Tyrens, 2018-03-02) har gjorts. 
Trafikbuller utredningen baserades på en första skiss på byggnationen inkl lägenhets- och butiks-
lokaler.  Beräknade ljudnivåer i utförd trafikbullerutredning visade då att Banken 1, Båstad, har 
möjlighet att uppfylla förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader förutom vid bostadshus 
närmast Köpmansgatan. Trafikbullernivåerna översteg riktvärdena vid tre av fyra fasader för dessa 
hus, vilket gör att planlösningen måste anpassas så att minst hälften av bostadsrummen är vända 
mot ljuddämpad sida. Huskropparna bör därför anpassas så att de tillåter genomgående lägenhe-
ter. I samband med projektering av byggnaderna, då den exakta utformningen är känd, ska fasad  
(tex. fönster, vägg och eventuell friskluftsventil) dimensioneras så att riktvärden inomhus klaras. 
Detta gäller för alla byggnader inom planen.
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BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

Beräknade ljudnivåer från väg
inkl. fasadreflexer.
Prognosår 2040.

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
2.0 m över mark i dBA

75 <
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50

<= 45

BESTÄLLARE: Båstads Kommun
OMRÅDE: Banken 1, Båstad
UPPDRAG: 284182
HANDLÄGGARE: RTH
GRANSKAD: SJS
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: RTN 1996

Skala 1:500
0 3 6 12 18 24

2017-03-02

Teckenförklaring
Vägbana

Planerad byggnad

Befintlig byggnad

BILAGA: R01

BERÄKNAD EKVIVALENTNIVÅ

Beräknade ljudnivåer från väg. Vid
fasad avser värdena frifältsvärden.
Utbredningen som redovisas som
färgzoner i mark är inkl.
fasadreflexer.
Prognosår 2040.

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
2.0 m över mark i dBA

75 <
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50

<= 45

BESTÄLLARE: Båstads kommun
OMRÅDE: Banken 1, Båstad
UPPDRAG: 283860
HANDLÄGGARE: RTH
GRANSKAD: SJS
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: RTN 1996

2018-03-02

Teckenförklaring
Vägbana

Planerad Byggnad

Befintlig byggnad

Facade Noise Map

BILAGA: R03

Beräkningarna visar också att riktvärdena för uteplats (Leq ≤ 50 dBA, Lmax ≤ 70 dBA) överskrids för 
en stor del av innergården. Riktvärdena för uteplats överskrids också för planerade balkonger ovan-
för centrumverksamheten längs med Pershögsgatan samt mot kv. Banken 8. Eventuella balkonger 
bör därför vara helt inglasade med ljudabsorbenter i taket eller så bör en gemensam uteplats anläg-

Beräknad ljudutbredning, ekvivalent ljudnivå

Beräknad ekvivalentnivå, frifältsvärden

Köpmansgatan

Köpmansgatan

Pershögsg

Persh
ögsg

ata
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BERÄKNAD EKVIVALENTNIVÅ

Beräknade ljudnivåer från väg. Vid
fasad avser värdena frifältsvärden.
Utbredningen som redovisas som
färgzoner i mark är inkl.
fasadreflexer.
Prognosår 2040.

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
2.0 m över mark i dBA

75 <
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50

<= 45

BESTÄLLARE: Båstads kommun
OMRÅDE: Banken 1, Båstad
UPPDRAG: 283860
HANDLÄGGARE: RTH
GRANSKAD: SJS
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: RTN 1996

2018-03-02

Teckenförklaring
Vägbana

Planerad Byggnad

Befintlig byggnad

Facade Noise Map

BILAGA: R05

BERÄKNAD EKVIVALENTNIVÅ

Beräknade ljudnivåer från väg. Vid
fasad avser värdena frifältsvärden.
Utbredningen som redovisas som
färgzoner i mark är inkl.
fasadreflexer.
Prognosår 2040.

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
2.0 m över mark i dBA

75 <
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50

<= 45

BESTÄLLARE: Båstads kommun
OMRÅDE: Banken 1, Båstad
UPPDRAG: 283860
HANDLÄGGARE: RTH
GRANSKAD: SJS
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: RTN 1996

2018-03-02

Teckenförklaring
Vägbana

Planerad Byggnad

Befintlig byggnad

Facade Noise Map

BILAGA: R07

gas inom kvarteret. Om de boende får tillgång till en gemensam uteplats, anlagd där riktvärdena 
uppfylls, så kan utformningen av balkonger göras utan krav för ljudnivå.

Beräknad ekvivalentnivå, frifältsvärden

Beräknad ekvivalentnivå, frifältsvärden

Köpmansg.

Köpmansg
ata

n

Pershögsgatan

Pershögsgatan
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Enligt Boverkets Allmänna råd 2008:1 ”Buller i planeringen” bör nya bostäder endast i vissa fall ac-
cepteras där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA. Då under förutsättning att 
en tyst sida, 45 dBA vid fasad, eftersträvas och att åtminstone ljuddämpad sida 45-50 dBA klaras. 
Detta innebär att de lägenheter som vetter mot gatan även behöver ha en tyst (ljuddämpad) sida. 

Fastigheten ligger mycket centralt i Båstad och är omgiven av blandad bebyggelse med en stor del 
bostäder samt mycket verksamheter i bottenvåningarna längs Köpmansgatan. Trafiken på gatan har 
stora säsongsvariationer. Om samtliga lägenheter inom planområdet har möjlighet till tyst sida så 
kan avsteg från Boverkets allmänna råd medges. En planbestämmelse som reglerar att varje lägen-
het i huset ska ha minst hälften av bostadsummen mot tyst sida,  har införts i detaljplanen. Dessutom 
ska en gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dBA maximalnivå och 55 dBA ekvivalent nivå 
ska anordnas i anslutning till bostaden. 

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet är anslutet till befintligt elnät. I intilliggande gator finns distributionsledningar för na-
tur- och biogas. Detta innebär att gas kan vara ett energialternativ.

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

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

Dricks- och spillvatten
Befintlig bebyggelse är anslutet till det befintliga ledningsnätet för vatten och spillvatten. Befintliga 
allmänna ledningar bedöms i dagsläget ha tillräcklig kapacitet för att klara den belastning som den 
utökade byggrätten medför. Krävs större serviser in till fastigheten bekostas detta av fastighetsägare. 
För ledningar inom kvartersmark ansvarar fastighetsägare. Utifall sprinklers ska installeras på fast-
igheten krävs en separat tank för detta. Anläggningsavgifter kan tillkomma vid nybyggnation enligt 
gällande VA-taxa.

I Köpmansgatan och Pershögsgatan finns ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten. Samtliga 
ledningar har ett skyddsavstånd och skyddsavståndet för vattenledningarna sträcker sig in på fast-
igheten i det sydvästra hörnet. Föreslagen bebyggelse enligt illustrationskartan påverkas inte av 
skyddsavståndet. Försiktighet bör dock iakttas vid arbeten i närheten av VA-ledningar.

Brandvattenförsörjning
Två brandposter finns i anslutning till planområdet (Köpmansgatan och Pershögsgatan). Samråd 
med räddningstjänsten kommer att ske både under planprocessens gång samt vid bygglovhantering. 

Dagvatten
Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt dagvatten och är idag ansluten till den 
kommunala ledningen i Pershögsvägen. Dagvatten ska i första hand tas om hand lokalt inne på fast-
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igheten innan det leds till det kommunala nätet. Dagvatten från fastigheten får ej släppas ut på Köp-
mansgatan. Dagvattenhantering ska ske enligt Båstad kommun och NSVA:s dagvattenpolicy, antagen 
av kommunfullmäktige 14 maj 2015.

Marken inom fastigheten lutar idag från sydväst mot nordost och höjdsättningen inom fastigheten 
bör beaktas. Med tanke på att byggnader ska uppföras i u-form måste ytledes rinnande vatten vid 
kraftiga regn kunna avledas säkert utan att orsaka skada på byggnader. Risken finns annars att dag-
vatten rinner in på gården och därefter inte kan ta vägen någonstans. I samband med förändringar 
inne på fastigheten måste det säkerställas att dagvatten inte kan rinna in och orsaka översvämning 
på grannfastigheterna, framförallt Banken 2, 3 och 10. Detta kan säkerställas genom ett avskärande 
dike i fastighetens norra del eller en mindre vall eller mur som hindrar vatten från att rinna in på 
grannfastigheterna.

Planförslaget medför en mer hårdgjord fastighet än i dagsläget och mängden dagvatten från fastig-
heten kommer därmed öka. För att till viss del begränsa mängden dagvatten från fastigheten rekom-
menderas att åtgärder enligt nedan:

• Träd inne på gården. Träd kan ta upp och hålla stora mängder vatten samtidigt som de bidrar 
till en grönare miljö med bättre luftkvalitet, ekosystemtjänster, m.m.

• Raingarden på gården. Planteringar på gården kan utformas så att de kan hålla mycket vatten 
innan det leds ut till ledningsnätet.

• Gröna tak. Kanske kan delar av taken nedanför de indragna våningarna utformas med växter. 
Gröna tak fördröjer dagvatten och bidrar till en trevligare  miljö för dem som bor på våningarna 
ovanför och som kan titta ut över de gröna taken.

Infarten till parkeringsgaraget ska utformas så att ytledes rinnande vatten vid kraftiga regn hindras 
från att leta sig ner i garaget.

Om golvavlopp ska installeras i underjordiskt garage kan det finnas skäl att vidta åtgärder för mi-
nimera risken för utsläpp. Dagvattenhanteringen inom planområdet bör utformas så att eventuella 
föroreningar begränsas vid källan eller så att merparten av föroreningarna avskiljs och bryts ned 
innan det når recipienten.

Innan byggnation påbörjas ska samråd ske med NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) för att 
finna lämpliga åtgärder och lösningar på dagvattenhantering. Alla dagvattenlösningar ska godkän-
nas av NSVA.

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 ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshante-
ring. Bland annat bör avfallsutrustning för fastighet placeras nära anslutning till körbar väg (som är 
minst 5,5 m bred).

Vid byggnation i form av t ex 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.
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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.

Planområdet är beläget centralt i samhället med gång- och cykelavstånd till service, kommunikation 
och rekreation. Området bedöms som lämpligt för centrumverksamhet samt bostäder. Planförslaget 
bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av redan ianspråktagen mark. Den 
föreslagna förändringen innebär ökade möjligheter till centrumverksamhet samt boende i centrala 
Båstad, där befintligt tekniskt system samt infrastruktur kan utnyttjas.

Planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser. Busslinje trafikerar Köpmansgatan med hållplats 
som ligger cirka 200 m nordväst om planområdet 1-2 ggr / tim. Med buss nås tågstationen och Bå-
stads centrum vilket ger goda möjligheter för de nyinflyttade att pendla och uträtta vardagsärenden 
utan bil, vilket är positivt för både människa och miljö.

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

Planområdet är påverkat av trafikbuller från Köpmansgatan. Åtgärder för att klara Naturvårdsver-
kets riktlinjer kommer att krävas bland annat genom anpassad planlösning av lägenheter samt pla-
cering av uteplats. 

Planområdets tillskott av centrumverksamhet och bostäder i centrala Båstad bedöms vitalisera om-
rådet genom att bidra till liv och rörelse samt skapa en större variation i det lokala bostadsbeståndet.

Barnkonsekvensanalys
Ur ett barnperspektiv bedöms planförslaget i det stora hela öka tryggheten för barn och unga inom 
och i anslutning till planområdet.

Byggnation av centrumverksamheter samt bostäder bedöms vitalisera och bidra till ett levande 
centrum, dygnets alla timmar, året runt - vilket skapar trygghet. Den större mängd trafik som följer 
Köpmansgatan sommartid skapar en barriär men den låga hastigheten och finmaskiga vägnät kring 
Agardsgatan med omnejd är ett gott exempel på bebyggelsestruktur med upplevd trygghet för alla 
åldrar.

Barn i åldern 0-12 år tillgodoses inte med möjlighet till utomhuslek inom fastigheten. Men inom 
cirka 200 meter nås Pershögsskogen och inom 300 meter nås havet.

I direkt anslutning till planområdet kommer en trottoar att anläggas längs Pershögsgatan vilket för-
stärker Pershögsgatan som ett rekreationsstråk mellan Pershögsskogen och Hamnen. Trottoaren 
tillsammans med en eller flera andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder skapar ökad trygghet för fot-
gängare (i alla åldrar). Det nya planförslaget innebär att centrumverksamhet ska bedrivas på gatu-
planet vilket innebär att nya mötesplatser möjliggörs genom t ex café, butiker etc. Just ett café efter-
frågades av många ungdomar när medborgardialog angående Inriktningsdokument för Båstad hölls.

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

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen. Samråd genomförs un-
der sommaren 2018 och granskning förväntas ske under oktober/november 2018. Antagande be-
döms kunna ske under 2018/2019.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats i anslutning till planområdet, dvs Köpmansgatan och Pers-
högsgatan. Trafikverket är dock väghållare för Köpmansgatan/väg 115. 

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

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

10. GENOMFÖRANDE

Planbestämmelserna C, B, P1 möjliggör 3D-fastighetsbildning 
(både ovan och under jord) inom kv. Banken 1. En tredimen-
sionell fastighetsindelning innebär att fastigheter kan avgrän-
sas i höjd- och djupled så att anläggningar eller våningsplan 
inom samma fastighet kan ha olika ägare. Fördelarna med 
3D-fastigheter är till exempel att byggnader och anläggningar 
i stadskärnor kan användas effektivare. Till exempel genom 
att befintliga hus byggs på med ytterligare våningsplan eller 
att det byggs bostäder, affärer och kontor över underjordiskt 
garage. En förutsättning för att få bilda en 3D-fastighet är att 
fastigheten är avsedd att inrymma en byggnad eller annan 
anläggning eller en del av en sådan. Det förutsätts också att 
3D-fastigheten leder till en mer ändamålsenlig förvaltning av 
anläggningen eller att den behövs för finansieringen eller upp-
förandet. Fastigheten ska inrymma minst tre bostadslägenhe-
ter för att det ska vara tillåtet att bilda en 3D-fastighet avsedd 
för bostadsändamål.

Vid bildandet av 3D-fastighet är det viktigt att bl a klargöra gränsdragningen.

Vid gränsdragning för 3D-utrymmet kan hänsyn ibland behöva tas till bärande konstruktioner, 
brandcellsindelning, ljudisolering, energi- och mediaförsörjning, fastighetsförvaltning, energi- och 
driftskostnader m.m.

Ifall 3D-fastighetsbildning inte är aktuellt bedöms ingen ny fastighetsbildning behöva ske.
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Gemensamhetsanläggning
Inom planområdet finns i dagsläget inga gemensamhetsanläggningar.

Eventuellt kan det blir aktuellt  att bilda en gemensamhetsanläggning avseende t ex torgytan/inner-
gården inom kv. Banken 1.

I det fall gemensamhetsanläggning bildas ansvarar deltagande fastigheter genom sitt andelstal för 
förvaltningen av anläggningen. Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal mm fastställs 
i ett anläggningsbeslut av Lantmäterimyndigheten. 

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.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar 
och eventuell ersättning för upplåtet utrymme.

Ekonomiska frågor
Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inklusive eventuella bullerdämpande åtgärder be-
kostas av exploatör.

Om detaljplanen föraleder åtgärder på omkringliggande VA-nät eller infrastruktur ska exploatören 
bekosta dessa.

Plankostnaden regleras i avtal med exploatören.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar eventuella erforderliga lantmäteriförrättningar.

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

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken bekostas av berörd markägare.

Anläggningsavgift för VA kan tillkomma vid nybyggnad enligt gällande taxa. Fastighetsägaren bekos-
tar eventuell borttagning av överflödiga serviser till Banken 1, samt eventuell omläggning av serviser 
till en större dimension om så skulle krävas.

Gatumark i anslutning till planområdet driftas av kommunen. Teknik och service driftbudget för 
gatu- och parkunderhåll kommer ej att behöva utökas.

Avtal/överenskommelse
Vid ett genomförande av detaljplanen avses en gångbana/trottoar att anläggas längs Pershögsgatan 
och kv. Skagen (i anslutning till planområdet). För att säkerställa ett genomförande av anläggande av 
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trottoar ska en överenskommelse tecknas mellan kommun och exploatör om byggnation samt kost-
nadsfördelning innan detaljplan tas upp för antagande.

Planavtal
Efter kommunstyrelsen beslut om planuppdrag bildades bolaget Backahill Gamlegården AB. Plan-
avtal är därmed upprättat med Backahill Gamlegården AB angående plankostnader, tekniska utred-
ningar, grundundersökningar, arkeologisk utredning, grundkarta, fastighetsförteckning etc. vilka 
Backahill Gamlegården AB ska stå för. 

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. För bebyggelse på fastigheten Banken 1 uttas 
ingen planavgift i samband med bygglovprövning.

Arkeologisk utredning / undersökning
Exploatör bekostar eventuell arkeologisk utredning/undersökning.

Geoteknisk utredning / undersökning
Exploatör bekostar eventuell geoteknisk utredning/undersökning.

Tekniska frågor
Allmän platsmark
Detaljplanen omfattar ej någon allmän platsmark.

Vatten och avlopp
Exploatören ansvarar för eventuell utbyggnad och bekostnad av interna VA-system, inklusive eventu-
ella pumpar och andra installationer som krävs för att kunna ansluta fastigheten till det kommunala 
ledningsnätet.  Önskas andra servisdimensioner än de befintliga så bekostas det av fastighetsägaren, 
enligt Båstads kommuns VA-taxa.

Markförorening
Upptäcks markföroreningar som föranleder sanering tar exploatören initiativ till detta och står för 
alla kostnader.

Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att se till att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller hålls och att Boverkets 
råd följs och ska stå för alla kostnader för bullerskydd. 

El, tele, internet
Bjäre kraft och TeliaSonera Skanova Access AB har kabelanläggningar inom och i anslutning till plan-
området och de kan komma att beröras av planens genomförande. Eventuella flyttningar eller andra 
åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/fastig-
hetsägaren.

Brandvatten
Brandvattenförsörjning skall lösas inom området och bekostas av berörda fastighetsägare.
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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
• Olof Selldén, planchef
• Kristina Bell, översiktsplanerare
• Lisa Rönnberg, f.d samhällsbyggnadschef
• Susanna Almkvist, exploateringsingenjör 
• Malin Svensson, kart- gis ingenjör
• Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef
• Alexander Ejwertz Johanzon, gatu- och trafikingenjör
• Tina Eriksson,  miljöchef (föräldraledig)
• Mårten Sällberg, tf miljöchef
• Sara Borglin, NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp)

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark     Olof Selldén
Planarkitekt      Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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Datum: 2018-10-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Eliasson, planarkitekt 

Dnr: KS 000939/2018 -200 

 
 

Detaljplan för del av Torekov 98:146 i Båstads kommun, Skåne län – Begäran 
om planbesked 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Begäran om detaljplan för del av Torekov 98:146 avslås. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägarna Sven Söderman och Håkan Söderman har 2018-07-03 inkommit med en förfrågan 
om planbesked för seniorboende enligt konceptet ”Bovieran Nova” inom en del av fastigheten 
Torekov 98:146. För att kunna bygga bostäder inom fastigheten måste en detaljplan upprättas. 
 
Planförslaget har stöd i Båstads gällande översiktsplan ÖP08 (antagen i KF 2008) som pekar ut 
området som lämpligt för bostäder. I det ännu ej antagna förslaget till ny översiktsplan är ytan inte 
utpekad som lämplig för bostäder. Planläggning av aktuellt område bör föregås ett planprogram 
som visar fastighetens del i en framtida utbyggnad av centrala Torekov. För angränsande 
fastigheter i norr pågår ett planarbete (detaljplan för Sunnan 10 m.fl.) som bland annat syftar till att 
möjliggöra för byggnation av bostäder som vänder sig till alla åldersgrupper. Förvaltningen anser att 
denna detaljplan bör genomföras först innan Torekov 98:146 planläggs. Förvaltningens samlade 
bedömning är att det i nuläget inte är lämpligt att planlägga del av Torekov 98:146 för bostäder. 

 
Bakgrund 
Fastighetsägarna Sven Söderman och Håkan Söderman har 2018-07-03 inkommit med en förfrågan 
om planbesked avseende del av Torekov 98:146. Avsikten är att uppföra ett seniorboende enligt 
konceptet ”Bovieran Nova” innehållande 36 lägenheter och en vinterträdgård på ca 900 m2. Om 
plats finns önskar intressenterna även komplettera med ett antal radhus/kedjehus. För att kunna 
bygga bostäder på fastigheten måste en detaljplan upprättas. 
 
Planområdet är beläget i Torekov och avgränsas av fastigheterna Torekov 98:1 i norr och i väster, i 
söder avgränsas området av Torekov 98:30. Den östra avgränsningen följer ungefär Kaptensgatans 
förlängning från norr. Området omfattar cirka 0,6 ha (6000 m2). 
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Rödstreckad linje visar ungefärlig avgränsning av planområdet 

 
Kommunens nu gällande översiktsplan ÖP08 (antagen i KF 2008) pekar ut ytan som lämplig för 
bostadsbebyggelse. Sedan dess har dokumenten Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 
2015 (antagen i KF 2016) och Kommunstyrelsens planprioritering (antagen i KS 2017) tillkommit. 
Både Bostadsförsörjningsprogrammet och Kommunstyrelsens planprioritering betonar att 
kommunen ska nedprioritera projekt som tar jordbruksmark i anspråk. Detta är även en av 
anledningarna till att området inte längre pekas ut som lämpligt för bostäder i den nya 
översiktsplanen som håller på att tas fram. ÖP08 är inte tidsbegränsad och alla områden som någon 
gång kan bli aktuella för planläggning har pekats ut. Förslaget till ny översiksplan har avgränsats i tid 
till år 2030 vilket innebär att aktuellt område i nuläget inte bedöms behövas innan år 2030.  
 
Direkt norr om planområdet pågår detaljplanearbete för Sunnan 10 m.fl. som bland annat syftar till 
att möjliggöra för byggnation av bostäder som vänder sig till alla åldersgrupper och där 50% av 
lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt. Förvaltningen anser att denna detaljplan bör genomföras 
först i syfte att utreda om den typen av projekt leder till fler åretruntboende i Torekov eller inte, 
innan dess att nya detaljplaner för samma ändamål påbörjas i Torekov.  
 
Planområdet berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2§ Miljöbalken och av 
riksintresse för kustzon/högexploaterad kust enligt 4 kap. 4§ Miljöbalken. Planområdet omfattas 
även av länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram samt kulturmiljöstråk ”Per Albin-linjen”.  
 
Förvaltningen anser att planläggning av aktuellt område bör föregås ett planprogram som visar 
fastighetens del i en framtida utbyggnad av centrala Torekov. Förvaltningens samlade bedömning 
är att det i nuläget inte är lämpligt att planlägga del av Torekov 98:146 för bostäder. 
 

Ekonomi 
Ett positivt planbesked innebär att planavtal ska upprättas mellan kommunen och intressenterna 
för reglering av kostnader i samband med framtagandet av detaljplanen.  
 
 
Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 
 
 
Planarkitekt 
 



 
 

 

3 (3) 

 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked, 2018-07-03 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, planchef 
Kristina Bell, översiktsplanerare 
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Datum: 2018-06-27 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Annika Jern 

Dnr: KS 000940/2018 -300 

 
 

Översyn av Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 

1. att införa faktor ”d” i taxan (tabell 23 och 25) för nyttjande av kommunens kartmateri-
al.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Avgiften för nyttjande av kommunens kartmaterial basera idag endast på det aktuella områ-
dets areal; ett större område blir dyrare än ett mindre. Effekten av nuvarande taxa kan ses i 
framtagandet av en grundkarta i detaljplaneprocessen. För ett obebyggt område blir avgiften 
hög i förhållande till detaljtätheten och de resurser som behövs vid fältarbete. Förhållandet blir 
det omvända när man tex gör en frimärksplan där fältarbetet är resurskrävande eftersom om-
rådet kan vara bebyggt och detaljtätheten hög. Därför föreslås ett tillägg i taxan där kommu-
nen, utöver arealen, även tar hänsyn till detaljtätheten i det aktuella området. Se föreslagna 
förändringarna i röd text i bilaga. 
 

Bakgrund 
Den aktuella taxan för nyttjande av kommunens kartmaterial baseras på SKL:s rekommendat-
ioner och antogs av KF i april 2011. Nu har taxan använts ett par år och det konstateras att 
avgifterna som tas ut behöver bli mer flexibel för att prisbilden ska bli skälig. 
 

Aktuellt 
Faktor ”d” föreslås att införas i taxan. Faktorn variera mellan 0,3 och 1 beroende på om områ-
det är gles landsbygd (0,3) eller detaljrik tätort (1). 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson, Voc Samhällsbyggnad 
 
Bilaga 
Tabell 23 och 25 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Annika Jern, kart/GIS-chef 
Vo Samhällsbyggnad 



Tabell 23 Avgift för tillfälligt nyttjande av geografisk information 

Avgift per HA = mPBB x KF x N x d 

d = detaljtäthet i kartan 

Inom tätort där detaljtätheten är hög får d vara max 1. 

Utanför tätort, typ åkermark och skogsmark utan detaljer, ska d vara minst 0,3. 

En samlad bedömning görs av handläggaren för hela området. 

Vid beställning av kartor över stora områden kan justeringsfaktorn n användas för att avgiften ska bli 
skälig. 

(Moms 6 % tillkommer) 

Kommentar: 

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel 
och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid 
uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke 
exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 

Om kommunen finner det tillämpligt kan ersättningen för upplåtelsen tillåtas variera med det 
angivna ändamålet eller användningen av kartmaterialet. 

 

Primärkarta 
Innehåll i kartan 

Informationsandel 
i % 

KF 

All information, digital (minst 2000 kvm) 100 80 

All information, analog (minst 2000 kvm) 100 50 

 

Övriga digitala kartprodukter KF 

Översiktlig karta   12  

 

Digitalt ortofoto KF 

Upplösning (m/pixel)  

0,1 0,1 

0,2 0,05 



0,5 0,0125 

 

Karta / ortofoto / flygbild på papper KF 

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)  

0-150 8 

150 < 4 

Vid utskrift tillkommer kostnad för material. 

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall 

Tabell 25 Avgift för grundkarta till detaljplan 

 

Avgift per HA = mPBB x KF x N x d 

d = detaljtäthet i kartan 

Inom tätort där detaljtätheten är hög får d vara max 1. 

Utanför tätort, typ åkermark och skogsmark utan detaljer, ska d vara minst 0,3. 

En samlad bedömning görs av handläggaren för hela området. 

Vid beställning av kartor över stora områden kan justeringsfaktorn n användas för att avgiften ska bli 
skälig. 

Kommentar: 

En Grundkarta är en vidareförädling av kommunens primärkarta och används som underlag 
till detaljplan. 

Grundkartans areal beräknas genom detaljplanens planområde. Vid mindre planer räknas 
planområde plus 25 meter utanför. Minsta debiterbara areal, är 1 HA. 

 

Karta KF 

Grundkarta till detaljplan 160 
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Datum: 2018-10-02 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Ildikó Lundberg  

Dnr: KS 000941/2018 -603      

 
Höjning av avgifter för serveringstillstånd inom Båstads kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Att besluta om att anta nya avgifter för att ansöka om serveringstillstånd samt tillsyn av 
beviljade stadigvarande serveringstillstånd och försäljning av folköl enligt bifogat för-
slag. 

2. Att avgifterna ska gälla från och med 2019-01-01 
3. Att avgifterna räknas upp årligen från och med 2020 enligt PKV index. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Revidering av avgifterna för ansökan om serveringstillstånd, avgifterna för tillsyn av beviljade 
stadigvarande serveringstillstånd samt avgifterna för anmälda försäljningar av folköl. Revide-
ringen kommer att finansiera en utökning av tjänsten som alkoholhandläggare. 
 
Bakgrund 
Tjänsten som alkoholhandläggare finansieras av de avgifter som tas ut vid ansökan om serve-
ringstillstånd samt tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd och anmälningar om 
försäljning av folköl. Stöd för detta grundar sig på Alkohollagens 8 kap 10 § om kommunens 
rätt att ta ut avgifter i samband med ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn enligt Alkohol-
lagens 9 kap.  
Avgifterna får fastställas av respektive kommunfullmäktige med beaktande av kommunallagens 
(1991:900) bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot 
retroaktivt verkande beslut. 
Nuvarande avgifter beslutades av kommunfullmäktige att gälla från och med 2008-01-01 och 
har inte reviderats sedan dess. Det föreligger nu ett stort behov av att revidera dessa avgifter för 
att vara anpassad till gällande alkohollag samt en utökning av tjänsten som alkoholhandläggare. 
Nuvarande alkoholhandläggartjänst är på 50% av en heltidstjänst vilket inte är tillräckligt med 
den ärendemängd och de tillkomna arbetsuppgifter som förändringar i lagstiftningen har med-
fört. När tjänsten infördes 1997 var antalet stadigvarande serveringstillstånd i Båstads kommun 
ca 35, i dag är de ca. 55. Utöver de stadigvarande serveringstillstånden har en förändring av lag-
stiftningen medfört att en tillståndshavare kan ansöka om olika varianter av tillstånd som det 
inte funnits möjlighet till tidigare.  
En ändring av lagstiftningen och dess tillämpning har också medfört ett mer omfattande arbete 
med granskning av de som ansöker om ett serveringstillstånd samt tillsynen av deras verksam-
het. Bland annat prov i Alkohollagen innan ett serveringstillstånd kan beviljas. 
Länsstyrelsen har också skärpt sin tillsyn av kommunernas tillståndsgivning och tillsynsverk-
samhet. Vid de senaste tillsynerna 2013 och 2016 har Båstads kommun fått kritik för bl.a. att 
tillsynen och dokumentationen i ärenden inte varit tillräcklig.  
Länsstyrelsen har gjort en jämförelse mellan Skånes kommuner och kommit fram till att en ge-
nomsnittlig arbetsbörda för alkoholhandläggarna är ca. 60 stadigvarande serveringstillstånd på 
en heltidstjänst. 
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Aktuellt 
Det är oundvikligt att tjänsten som alkoholhandläggare måste utökas från dagens 50 % till minst 
75 %. Arbetsbördan som alkoholhandläggare i Båstads kommun är starkt säsongsbetonad där 
behovet är heltid under vår och sommar men under höst och vinter är arbetsbördan lägre. Även 
för att kunna ge den service som näringslivet och allmänheten kan förvänta sig av en alkohol-
handläggare behöver tjänsten utökas. Då kommer tillgängligheten att öka, handläggningen 
snabbas upp och fler kontroller av verksamheterna kan genomföras. 
För att tjänsten fortsättningsvis ska vara självfinansierad måste avgifterna för att ansöka om 
serveringstillstånd samt tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd revideras. Även 
tillsynsavgiften för de som har anmält att de säljer folköl behöver revideras. Utöver en revide-
ring av befintliga avgifter behöver nya avgifter införas för de ansökningar och anmälningar som 
numera går att göra. 
Förslag till nya avgifter framgår av bilaga. 
 
 
Konsekvenser av beslut  
 
Samhälle 
Servicen till näringslivet och kommuninvånare kommer att öka med en utökning av tjänsten 
som alkoholhandläggare.  
 
Verksamhet 
Det kommer att bli en möjlighet att uppnå de mål som kommunen har satt upp om att beviljade 
serveringstillstånd ska ha minst ett tillsynsbesök per år och att de med nöjesinriktad verksamhet 
ska ha särskild tillsyn.  
 
Ekonomi 
Nuvarande budget på 385 000 kr behöver höjas till 500 000 kr för att kunna finansiera en utök-
ning av tjänsten till 75 %. Om tjänsten ska utökas till en heltidstjänst behöver budgeten höjas till 
630 000 kr.  
Utöver lönekostnaden för alkoholhandläggaren finansierar avgifterna kostnader för bl.a. IT-
system, kurser och utbildning av restaurangpersonal i Ansvarfull Alkoholservering. Genom ut-
bildningen av restaurangpersonal återförs en del av avgifterna till tillståndshavarna då utbild-
ningen är avgiftsfri. 
 
En jämförelse har gjorts med kringliggande kommuner och andra turistkommuner i Skåne. Där 
framkommer att det finns utrymme för Båstads kommun att genomföra en höjning av avgifter-
na utan att skilja sig mot andra kommuner.  
 
 
 
Ildikó Lundberg 
Alkohol-och tobakshandläggare 
 
 
Beslutet ska expedieras till:    
Alkoholhandläggaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen:    
Förslag till nya avgifter 
Nuvarande avgifter 
 







Andra kommunens ansökningsavgifter för serveringstillstånd 2018

Ängelholm Helsingborg Landskrona

Nya stadigvarande 10 075 12 000 10 401

Allmn. slutet & catering 5 040

Tillfälliga tillst. För almänheten känd 2 520 2 300 1 350

5 040 5 800 5 411

Tillf slutet, ett tillf. 620 1 100 1 022

max 12 ggr/kalend år 3 140 2 300

Förändring 3 060 2 800 2 717

3 680

Enklare förändringar 1 230 1 600 984

Kunskapsprov 1 270 Ej avb.     500 1 089

per gång 640

Anmälan, kryddning, catering, 1 000

Förseningsavgift rest.rapp. 500 500 546

Paus serv. ett tillf. 640 1 022

Paus serv. 12 tillf. 3 140

Gemensam yta 620 3 200/5 700

Provsmakn. ett tillf. 2 520 1 100

Provsmakn. 12 tillf. 4 910

Tillf. utv. tid/yta 7 420

4 910

Ändring av samtliga delägare i bolag 3 140 10 300/5 500 10 401/3 593

Ändring i styrelsen 0 4 300 3 593



Höganäs Simrish. m.fl. Båstad

10 660 11 000 7 500

11 000

5 545 5 000 2 500

5 050 6 000

1 050 855 700

2 785 3 585 3 000

1 000

1 115 1 900

640

C             1010 855

560 500

1 050 1 000

2 940 2 000

1 010 4 260 2 500

5 325

4 040 8 000

2 785 10 665

10 660/4 000 5 000/4 000

3 685
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Datum: 2018-10-03 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000934/2018 -350 

Till:  Kommunstyrelsen 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Placering av anläggning (Bilaga 1) 
Layout (Bilaga 2) 
Kostnadssammanställning (Bilaga 3) 
Gåvoavtal (Bilaga 4) 
 

Samråd har skett med: 
Planavdelningen  
Ekonomiavdelningen 
Kommunjurist 
 

Spontanidrottsanläggning vid Strandängsskolan i Båstad 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att uppföra en spontanidrottsanläggning enligt 
förslag. 

2. Gåvoavtal för spontanidrottsanläggning godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Olmarker har till Kommunen föreslagit att den asfalterade ytan mellan 
Strandängsskolans låg- och mellanstadiedel och idrottshallen görs om till en 
spontanidrottsplats med markerade planer för fotboll, basket och tennis samt en rink för 
gagaboll. Mål, korgar och nät ingår. Spontanidrottsplatsen ska vara öppen för användning av 
alla, och tillgänglig för skolans verksamheter vid behov. 
 

Bakgrund 
Asfaltplanen utanför Strandängsskolans idrottshall används i dagsläget som parkering för 
besökande till hallen, isbana (under ett fåtal dagar per år) samt i sällsynta fall för spontanidrott 
där en omarkerad, öppen plan kan användas. 

 
Tidplan 
Montage och målning beräknas starta i december 2018 och avslutas senast 31 maj 2019. 
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Ekonomi 
Total kostnad för projektet beräknas till max 150 kkr. Johan Olmarker med flera 
privatpersoner bekostar allt materiel samt målning genom ett gåvoavtal. Båstads kommun 
bekostar uppgradering av belysning, montage inklusive eventuella mindre markarbeten samt 
ansvarar för framtida skötsel och underhåll genom omfördelning av medel inom ansvar 4001 
(Fritid). 
 
 
 
 
Båstad 2018-10-11 
 
 
 
Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 
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Datum: 2018-10-09 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000924/2018 -500 

 
 

VA-taxa 2019 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2019-01-01 enligt bifogat förslag 
från NSVA. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för justering av VA-
taxan, från och med 2019-01-01. Anläggningsavgifterna föreslås följa Entreprenadindex, vilket 
innebär en höjning med 6,86% jämfört med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslås 
höjas i takt med KPI, vilket innebär en ökning med i snitt 1,6% jämfört med dagens gällande 
taxa.  
 

Aktuellt 
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 2019-01-01 
 

 Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter): Avgifterna justeras med indextalet för maj 2018 
(115,3) i Entreprenadindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Båstads kommuns VA-taxa 
§10. Justeringen innebär en höjning med 6,86% jämfört med 2016. 

 Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter): Avgifterna justeras för dricksvatten med +0%, 
spillvatten med +3,2% och dagvatten med +3%, vilket innebär en snitthöjning av taxan 
med 1,6%. 

 Taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang): Avgifterna justerades 2017 och 
förändras inte till 2019. Taxebilaga 3 är därför inte med i beslutsunderlaget. 
 

Det görs stora investeringar i VA-systemen, men kostnaden för dessa förväntas även nästa år 
täckas av tidigare överskott. 
 

 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA, daterad 2018-09-04 

Förslag på VA-taxa Taxebilaga 1, fr.o.m. 2019-01-01 

Förslag på VA-taxa Taxebilaga 2, fr.o.m. 2019-01-01 
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Datum: 2018-10-09 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson  

Dnr: KS000925/2018 -500 

 
 

Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyreslens arbetsutskott föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt 
område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) skall 
det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större 
utbyggnadsområden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut 
fattas. Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda 
verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2017-12-20. 
 
 

Aktuellt 
NSVA har sedan den senaste revideringen byggt ut VA till några mindre områden samt att 
större exploateringar har utförts eller håller på att utföras. Verksamhetsområden för vatten 
och avlopp behöver därför revideras enligt bilagda förslag från NSVA. Se vidare i 
tjänsteskrivelsen från NSVA. 
 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA, Länsstyrelsen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA inklusive kartbilagor (10st) 
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Datum: 2018-10-12 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS001231/2017 906 

 
 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2018 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget VA för 2018. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i investeringsbudgeten 
VA för 2018. Anledningen till de önskade omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit 
förskjutna, försenade eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit 
under årets gång eller har blivit dyrare än beräknat. 
 

Bakgrund 
På Kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-11 § 49 beslutades om en förtydligad 
investeringsprocess för VA-investeringar. Sedan dess har NSVA och förvaltningen tillsammans 
arbetat utifrån detta. Arbetssättet innebär bland annat att om det, på grund av yttre 
omständigheter, för VA-kollektivets bästa bör göras omprioriteringar i redan beslutad 
investeringsbudget, bör NSVA ha denna möjlighet. I sådana fall ska NSVA upprätta ett underlag 
för omprioriteringsbeslut som sedan kommunen ska fatta beslut om. 
 
Aktuellt 
Följande omfördelningar/omprioriteringar i gällande investeringsbudget VA för 2018 är nu 
aktuella att fatta beslut om: 
 
    Årsbudget Prognos Avvikelse 

     mot budget 

Kod Projekt 2018 2018 2018 

6952 Bjärevägen -1 330 -100 1 230 

6954 Hagalundsgatan/ Hagagatan -5 022 -7 452 -2 430 

NY Junkersgatan 0 -500 -500 

6029 Margretetorpsvägen  -4 300 -4 100 200 

6994 Avloppsrening -1 500 0 1 500 

  Total avvikelse:     0 

 
Kommentar/Anledning: 
 

6952 Bjärevägen: 
Projektet kommer endast att omfatta minimala åtgärder för att avlasta det befintliga 
dagvattensystemet i väntan på att en ny detaljplan för området fastställs. Innan dess råder stor 
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osäkerhet över framtida markanvändning och risken att behöva flytta nya VA-anläggningar är 
stor. Projektets omfattning är beslutat i samråd med Planavdelningen och Teknik och Service. 
 
6954 Hagalundsgatan/Hagagatan: 
Projektet har fått ökade kostnader p.g.a. oklara ledningsförhållanden och påstötta hinder i 
förhållande till framtagen projekteringshandling med tillhörande projektkalkyl. Andra faktorer 
som påverkat projektets kostnader är utökad omfattning av projektet i form av att 
återställningsarbetet har skett i samråd med Teknik och Service och där berörda kommunala 
gator har fått en väsentligt höjd standard. 
 
NY Junkersgatan: 
Nytt projekt. Utbyte av vattenledning innan Teknik och Service asfalterar om gatan. 
 
6029 Margretetorpsvägen: 
Lägre utgifter än budgeterat. Projektet utförd i samband med Trafikverkets projekt att bygga 
cykelväg mellan Förslöv och Fogdarp (kommungräns Ängelholm). 
 
6994 Avloppsrening: 
Projekt ”Centrifug Torekov” skjuts framåt i tiden p.g.a. förseningar i upphandlingen då bl.a. 
utbyggnad krävs av centrifughallen för att rymma två maskiner istället för, som idag, en 
maskin. 
 

 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA, omfördelning P1 
Beslutsunderlag från NSVA, omfördelning P2  
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Datum: 2018-10-09 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Alexander E. Johanzon 

Dnr: KS000684/2018 -350 

 
 

Rondell i Boarp 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Kommunstyrelsen tillgodogörs sig informationen om Boarpskorset 
 
 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Boarpskorset där Trafikverkets väg med vägnummer 115 korsar Boarpsvägen se bilaga 1. 
I somras inträffade det en dödsolycka i korsningen.  
Båstad kommun ansökte några dagar efter olyckan om sänkt hastighet på väg 115 samt 
Boarpsvägen från dagens 70km/h till 50km/h strax efter olyckan. 
   
Anhöriga har efter olyckan gjort en namninsamling som lämnats in till Båstads kommun, där 
man vill att en cirkulationsplats ska byggas för att förhindra att fler dödliga trafikolyckor sker i 
korsningen.  
 
Båstads kommun har kontinuerligt haft dialoger med Charlotte Lindskog på trafikverket om 
trafiksäkerheten vid olycksplatsen.  Båstad kommun har också träffat kommuninvånare som 
önskat framföra sina åsikter och synpunkter kring korsningen i Boarp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Alexander E. Johanzon 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga1: Karta över Boarpskorset 
Bilaga2: Länsstyrelsens svar på Båstads kommuns ansökan om sänkt hastighet. 
Bilaga3: Båstads kommuns  yttrande till länsstyrelsen om sänkt hastighet. 
Bilaga4: NTF ansökan om sänkt hastighet 
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Bilaga 1: Karta över Boarpskorset i Boarp. Trafikverkets väg med väg nr 115 korsar 
Boarpsvägen. 
 
 

 



Strada statistikrapport
Sammanfattning: Olyckor
Datum för statistikuttag: 2018-08-14 11:06

Urvalskriterier

Databas Hela databasen

Källa Polis och/eller sjukvård

Nivå Olyckor

Exkluderade olyckor 868175

Datum 2008-01-01 - 2018-07-31

Kommun Båstad

Urvalsområden 1

Antal olyckor efter svårhetsgrad och år

År Dödsolyckor
Dödsolyckor
(ej officiell statistik)

Allvarliga olyckor
(ISS 9-)

Måttliga olyckor
(ISS 4-8)*

Lindriga olyckor
(ISS 1-3)

Osäker eller okänd 
svårhetsgrad**

Ej 
personskadeolyckor** Totalt

2008 0 0 0 0 1 0 0 1

2009 0 0 0 0 1 0 0 1

2010 0 0 0 0 2 0 0 2

2015 0 0 0 0 1 0 0 1

2018 1 0 0 0 1 0 0 2

Totalt 1 0 0 0 6 0 0 7

* Varav 0 olyckor är rapporterade endast av polis som svåra olyckor. ** Ingår ej i statistiken nedan.

Antal olyckor efter svårhetsgrad och olyckstyp

Olyckstyp Dödsolyckor
Dödsolyckor
(ej officiell statistik)

Allvarliga olyckor
(ISS 9-)

Måttliga olyckor
(ISS 4-8)

Lindriga olyckor
(ISS 1-3) Totalt

S (singel-motorfordon) 0 0 0 0 0 0
O (omkörning-
motorfordon) 0 0 0 0 0 0
U (upphinnande-
motorfordon) 0 0 0 0 0 0
A (avsvängande 
motorfordon) 1 0 0 0 2 3
K (korsande-
motorfordon) 0 0 0 0 2 2

M (möte-motorfordon) 0 0 0 0 0 0
C (cykel/moped-
motorfordon) 0 0 0 0 1 1



F (fotgängare-
motorfordon) 0 0 0 0 1 1

G0 (fotgängare singel) 0 0 0 0 0 0

G1 (cykel singel) 0 0 0 0 0 0

G2 (moped singel) 0 0 0 0 0 0

G3 (fotgängare-cyklist) 0 0 0 0 0 0

G4 (cykel-cykel) 0 0 0 0 0 0

G5 (cykel-moped) 0 0 0 0 0 0

G6 (moped-fotgängare) 0 0 0 0 0 0

G7 (moped-moped) 0 0 0 0 0 0
G8 (fotgängare-
fotgängare) 0 0 0 0 0 0

J (tåg) 0 0 0 0 0 0

J (spårvagn) 0 0 0 0 0 0

J (tåg/spårvagn övrigt) 0 0 0 0 0 0

W1 (rådjur/hjort) 0 0 0 0 0 0

W2 (älg) 0 0 0 0 0 0

W3 (ren) 0 0 0 0 0 0

W4 (annat vilt) 0 0 0 0 0 0

W5 (vildsvin) 0 0 0 0 0 0

V0 (övrigt) 0 0 0 0 0 0
V1 (djur, häst/annat 
tamdjur) 0 0 0 0 0 0

V3 
(traktor/snöskoter/terräng
hjuling/motorredskap) 0 0 0 0 0 0

V5 (parkerat fordon) 0 0 0 0 0 0

V6 (backning/vändning/u-
sväng) 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 0 0 0 6 7

Antal olyckor efter svårhetsgrad och platstyp

Platstyp Dödsolyckor
Dödsolyckor
(ej officiell statistik)

Allvarliga olyckor
(ISS 9-)

Måttliga olyckor
(ISS 4-8)

Lindriga olyckor
(ISS 1-3) Totalt

Gatu- eller vägsträcka 0 0 0 0 2 2

Gatu- eller vägkorsning 1 0 0 0 4 5

Cirkulationsplats 0 0 0 0 0 0



Trafikplats 0 0 0 0 0 0

Gång- och cykelbana/väg 0 0 0 0 0 0

Gångbana/trottoar 0 0 0 0 0 0

Övriga platstyper i trafik 0 0 0 0 0 0

Platstyper ej i trafik 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 0 0 0 6 7

Antal olyckor efter svårhetsgrad och väghållare

Väghållartyp Dödsolyckor
Dödsolyckor
(ej officiell statistik)

Allvarliga olyckor
(ISS 9-)

Måttliga olyckor
(ISS 4-8)

Lindriga olyckor
(ISS 1-3) Totalt

Statlig 1 0 0 0 6 7

Kommunal 0 0 0 0 0 0

Enskild 0 0 0 0 0 0

Okänd 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 0 0 0 6 7

Konflikttabell (baseras på de två primära trafikelementen)
Trafikantkategori/ I 
konflikt med Singel Djur Fotgängare Cykel Moped MC Personbil Lastbil

Fotgängare

Cykel

Moped

MC

Personbil 1 (0, 0, 0, 0, 1) 1 (0, 0, 0, 0, 1) 2 (1, 0, 0, 0, 1) 2 (0, 0, 0, 0, 2)

Lastbil 1 (0, 0, 0, 0, 1)

Buss

Spårbundet

Övrigt.

Siffrorna inom parentes visar antalet (Dödsolyckor, Dödsolyckor (ej officiell statistik), Allvarliga olyckor, Måttliga olyckor, Lindriga olyckor)



Strada statistikrapport
Sammanfattning: Personer
Datum för statistikuttag: 2018-08-14 11:09

Urvalskriterier

Databas Hela databasen

Källa Polis och/eller sjukvård

Nivå Personer

Exkluderade olyckor 868175

Datum 2008-01-01 - 2018-07-31

Kommun Båstad

Urvalsområden 1

Skadegrad Död, Allvarligt skadad (ISS 9-), Måttligt skadad (ISS 4-8), Lindrigt skadad (ISS 1-3)

Antal personer efter skadegrad och år

År Döda
Döda
(ej officiell statistik)

Allvarligt skadade
(ISS 9-)

Måttligt skadade
(ISS 4-8)*

Lindrigt skadade
(ISS 1-3)

Osäker eller okänd 
skadegrad** Oskadade** Totalt

2008 0 0 0 0 1 0 0 1

2009 0 0 0 0 2 0 0 2

2010 0 0 0 0 3 0 0 3

2015 0 0 0 0 1 0 0 1

2018 1 0 0 0 3 0 0 4

Totalt 1 0 0 0 10 0 0 11

* Varav 0 personer är rapporterade endast av polis som svårt skadade. ** Ingår ej i statistiken nedan.

Antal personer efter skadegrad och olyckstyp

Olyckstyp Döda
Döda
(ej officiell statistik)

Allvarligt skadade
(ISS 9-)

Måttligt skadade
(ISS 4-8)

Lindrigt skadade
(ISS 1-3) Totalt

S (singel-motorfordon) 0 0 0 0 0 0
O (omkörning-
motorfordon) 0 0 0 0 0 0
U (upphinnande-
motorfordon) 0 0 0 0 0 0
A (avsvängande 
motorfordon) 1 0 0 0 6 7
K (korsande-
motorfordon) 0 0 0 0 2 2

M (möte-motorfordon) 0 0 0 0 0 0



C (cykel/moped-
motorfordon) 0 0 0 0 1 1
F (fotgängare-
motorfordon) 0 0 0 0 1 1

G0 (fotgängare singel) 0 0 0 0 0 0

G1 (cykel singel) 0 0 0 0 0 0

G2 (moped singel) 0 0 0 0 0 0

G3 (fotgängare-cyklist) 0 0 0 0 0 0

G4 (cykel-cykel) 0 0 0 0 0 0

G5 (cykel-moped) 0 0 0 0 0 0

G6 (moped-fotgängare) 0 0 0 0 0 0

G7 (moped-moped) 0 0 0 0 0 0
G8 (fotgängare-
fotgängare) 0 0 0 0 0 0

J (tåg) 0 0 0 0 0 0

J (spårvagn) 0 0 0 0 0 0

J (tåg/spårvagn övrigt) 0 0 0 0 0 0

W1 (rådjur/hjort) 0 0 0 0 0 0

W2 (älg) 0 0 0 0 0 0

W3 (ren) 0 0 0 0 0 0

W4 (annat vilt) 0 0 0 0 0 0

W5 (vildsvin) 0 0 0 0 0 0

V0 (övrigt) 0 0 0 0 0 0
V1 (djur, häst/annat 
tamdjur) 0 0 0 0 0 0

V3 
(traktor/snöskoter/terräng
hjuling/motorredskap) 0 0 0 0 0 0

V5 (parkerat fordon) 0 0 0 0 0 0

V6 (backning/vändning/u-
sväng) 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 0 0 0 10 11

Antal personer efter skadegrad, kön och åldersgrupp

Döda
Döda
(ej officiell statistik)

Allvarligt skadade (ISS 
9-)

Åldersgrupp Man Kvinna Okänt Man Kvinna Okänt Man Kvinna

0-6



7-14

15-17

18-19

20-24

25-34

35-44

45-54 1

55-64

65-74

75-

Okänt

Totalt 1

Antal personer efter skadegrad och platstyp

Platstyp Döda
Döda
(ej officiell statistik)

Allvarligt skadade
(ISS 9-)

Måttligt skadade
(ISS 4-8)

Lindrigt skadade
(ISS 1-3) Totalt

Gatu- eller vägsträcka 0 0 0 0 2 2

Gatu- eller vägkorsning 1 0 0 0 8 9

Cirkulationsplats 0 0 0 0 0 0

Trafikplats 0 0 0 0 0 0

Gång- och cykelbana/väg 0 0 0 0 0 0

Gångbana/trottoar 0 0 0 0 0 0

Övriga platstyper i trafik 0 0 0 0 0 0

Platstyper ej i trafik 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 0 0 0 10 11

Antal personer efter skadegrad och väghållare

Väghållartyp Döda
Döda
(ej officiell statistik)

Allvarligt skadade
(ISS 9-)

Måttligt skadade
(ISS 4-8)

Lindrigt skadade
(ISS 1-3) Totalt

Statlig 1 0 0 0 10 11

Kommunal 0 0 0 0 0 0

Enskild 0 0 0 0 0 0

Okänd 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 0 0 0 10 11



Konflikttabell (anger vilket trafikantslag personen som skadats tillhör)
Trafikantkategori/ I 
konflikt med Singel Djur Fotgängare Cykel Moped MC Personbil Lastbil

Fotgängare 1 (0, 0, 0, 0, 1)

Cykel 1 (0, 0, 0, 0, 1)

Moped

MC 2 (1, 0, 0, 0, 1)

Personbil 2 (0, 0, 0, 0, 2) 4 (0, 0, 0, 0, 4) 1 (0, 0, 0, 0, 1)

Lastbil

Buss

Spårbundet

Övrigt.

Siffrorna inom parentes visar antalet (Döda, Döda (ej officiell statistik), Allvarligt skadade, Måttligt skadade, Lindrigt skadade)



Måttligt skadade (ISS 4-
8)

Lindrigt skadade (ISS 1-
3)

Okänt Man Kvinna Okänt Man Kvinna Okänt Totalt

0



1 1

0

0

2 2

1 1

1 1

1 1 3

1 1 2

0

1 1

0

6 4 11
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Datum    Förvaltningsjuridiska enheten 
2018-10-01    Ida Persson 
Handläggare    Skane@lansstyrelsen.se 
Alexander Johanzon   010-224 16 17 28 
0431-77661 
Alexander.ejwertz.johanzon@bastad.se 
 
 
 
 
Yttrande om hastighetssänkning på väg 115 och väg 1747 vid Boarp 
Dnr 258-20531-2018 
 
 

 
Kartabild 1: Översiktbild över väg 115 och väg 1747 vid Boarp. 
 
 
Trafikalstrande verksamheter och områden 
Som man kan se av kartbild 1 finns det ett större handelsområde i Boarp. Enligt uppgift 
har detta handelsområde ett besökande antal på ca 500 000 till 600  000 personer per 
år. De har vuxit under flertal år och generar en betydande del trafik i korsningen.  Kors-
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ningen är också en naturlig väg för de cyklister som väljer att besöka serviceställen längs 
med vägen, där Boarps handelsområde är en naturligt serviceställe. Boarpshandelsom-
rådet är till storlek 25 000kvm stort och har vuxit under flertal år. Förutom Handelsom-
rådet finns Båstad golfklubb i närheten, som också generar trafik.  I den norra delen av 
Boarpsvägen kommer även trafik från Norrvikens trädgårdar samt även från Apelryd-
skolan.  I nutid kommer trafiken öka ytterligare i och med att byggnation av bostäder 
strax nedan för Norrvikensträdgårdar. 
Idag är Boarpsområdet det närmsta handelsormådet för de som bor i denna del av Bå-
stad.   
Trafik från Båstad på väg 115 till Torekov är också betydande då vägen utgör navet mel-
lan Torekov och Båstad. På väg 115 finns idag också Båstads återvinningscentral som 
genererar trafik.  
 
 
Trafikmiljö och siktförhållanden vid korsningen 
 
I korsningen Väg 115 med Boarpsvägen finns det dåliga siktförhålland som jag redogör 
för nedan:  
 
Om man kommer ifrån Båstad tätort(punkt A) på väg 115  och svänger vänster in på 
Boarpsvägen (punkt B) enligt kartbild 2, kan svackan göra det svårt för vänster sväng-
ande trafik att tidigt upptäcka fordon kommande från Torekov hållet (trafik som kom-
mer västerifrån).  
 

 
Kartbild2: Färdväg för fordon A  i färdriktning utmarkerad av blå linje till slutpunkt B. 
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Fotografi 1: Bild tagen  från östra sidan av Boarpskorset 

 
I fotografi 1 är den vita bilen i korsningen och bakomvarande bilar syns ej tydligt, då 
dessa döljs av svackan.  



 

181001\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\aej 

4 (7)

 
Fotografi 2a: Bild tagen i norra delen av Boarpskorset ståendes på Boarpsvägen. Kameran riktad västerut i riktning mot 
Torekov. 

I fotografi 2a framgår det att det är dålig siktsträcka och skymd sikt vilket kan göra att 
det blir svårare att bedöma hastighet och se bilar kommandes västerifrån.  
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Fotografi 2b: Bild tagen i norra delen av Boarpskorset på Boarpsvägen. Kameran riktad västerut i riktning mot Torekov. 

I fotografi 2b är samma vy tagen, men här är bilden är tagen ifrån en personbil. 
Sikten är mycket begränsad och skapar en situation där fordon tendera att accelerar ut 
snabbt från korsningen, då man inte på ett säkert sätt kan se de bilar som kommer väs-
terifrån. 
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Fotografi 3: Bild tagen i södra delen av Boarpskorset  på Boarpsvägen. Kameran riktad österut i riktning mot Båstad tätort. 

I fotografi 3 är bilden tagen i södra delen av Boarpskorset.  Trafik som kommer österut 
döljs delvis av staketet.  
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Bedömning 
 
Boarpskorset är ingen vanlig landsvägskorsning med begränsad mängd trafik. Den har 
betydande mängd trafikalstrande verksamheter som finns i och kring Boarpskorset.  I 
och kring Boarp har det skett en utveckling som innebär att fler verksamheter kommit 
till.  Norrviken och den nya bostäderna nere vid Norrviken samt Apelrydskolans expans-
ion gör att trafiken kan komma att öka ytterligare.  Kattegattledens dragning är inte 
långt ifrån Boarpskorset vilket också bidrar till att flertal cyklister som avviker från 
kattegattsleden kan komma att ta vägen över Boarpskorset. 
 
Sikten i korset är begränsad och det kan därmed vara svårt att göra en bedömning när 
man kan passerar korset på ett trafiksäkerhet sätt. På grund av den dåliga sikten accele-
rera fordon snabbt ut i korsningen för att kunna ta sig ifrån den trafikfarliga situationen. 
 
En sänkning av hastigheten från 70km/h till 50 km/h i närheten av korsningen skulle 
skapa förutsättningar för att öka trafiksäkerheten. De som kommer västerifrån på väg 
115 upptäcker sent de fordon som står i korsningen och är på väg ut ur korsningen från 
Boarpsvägen.  Möjligheten att därmed anpassa hastigheten efter trafikmiljön begränsas 
då man inte fullständigt kan urskilja korsningen eller dess omgivning.    
 
Dock så är en hastighetssänkning inte den optimala lösningen.  Fler åtgärder behöver 
göras för att öka sikten samt skapa en bättre framkomlighet och trafiksäkerhet i kors-
ningen. Men i avvaktan på andra åtgärder så är en hastighetssänkning en snabb lösning, 
som kan ge positiva resultat.   
 
Båstad kommun är medveten om att en hastighetssänkning inte löser alla problem, och 
att en hastighetssänkning är en yttersta åtgärd för att komma till rätta med en besvärlig 
trafikmiljö i tex. avvaktan på andra åtgärder. Båstad kommun gör bedömningen att i 
detta fall är det berättigat att sänka hastigheten både med avseende på trafikmängd i 
korsningen samt siktförhållandena och trafikmiljön i stort.  
 
Länsstyrelsen är välkommen att besöka oss i Båstad, så att de på plats kan göra sin egen 
bedömning av trafikmiljön och omständigheterna kring denna. 
 
  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Alexander E. Johanzon 
Trafik – och gatuingenjör 
 
Teknik och Service 
Båstads kommun 
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Länsstyrelsen 

Skåne     2018-09-30 

skane@lansstyrelsen.se   Diarienummer: 258-20531-2018 

 

Ansökan om sänkt hastighet till 50 km/tim på länsväg 115 och 1747 och i 
anslutning till korsningen vid Boarp 

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, i Skåne önskar avge följande skäl 
för sin ansökan. 

1997 tog riksdagen beslut om att anta den så kallade Nollvisionen. Utgångspunkten för 
Nollvisionen är det etiska ställningstagandet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i 
trafiken. 

Nollvisionens innebörd 

Utformningen av transportsystemet ska utgå ifrån kunskapen om människokroppens förmåga 
att klara krockvåld. Det ska vara lätt att göra rätt i trafiken och misstag ska inte straffas med 
döden. Vägar, gator och fordon ska anpassas och utformas efter människans förutsättningar. 
Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste transportsystemet utformas 
med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att olyckor därför inte kan 
undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor 
inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador. 

Ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder 
transportsystemet. Utformarna har det yttersta ansvaret för säkerheten. Trafikverket 
ansvarar för att samordna arbetet för Nollvisionen i Sverige. 

I detta specifika fall handlar det således om människans förmåga att klara krockvåld i en 
korsning. Denna utgångspunkt gjorde att Trafikverket, dåvarande Vägverket, utvecklade 
nedan infällda bild som skulle fungera som utgångspunkt för de så kallade systemutformarnas 
ställningstagande och beslutsfattande. För Boarpskorsningen är det således kurvan för 
sidokrock som ska vara vägledande. För rådande hastighetsgräns 70 km/tim innebär det att sju 
av tio i en personbil riskerar att dödas vid en sidokollision. En sänkning av hastighetsgränsen 
till 50 km/tim skulle få till följd att, i princip, alla skulle överleva vid en sidokollision. 

 



Ansvarsfördelningen inom ramen för Nollvisionens arbete är således tydligt klarlagt. För att 
minska på antalet dödade och skadade i trafiksystemet krävdes ett annat synsätt där inte allt 
ansvar låg på trafikanterna. När vi tagit del av Trafikverket region Syds yttrande är det 
emellertid just det synsättet som framträder. Samtliga skäl baserar sig på förarens ansvar.  

Det paradoxala är dock att även om en förare på länsväg 115 håller den skyltade hastigheten, 
70 km/tim och en bilist, av okänd anledning, kör ut i berörd korsning från länsväg 1767, så är 
risken för en dödsolycka överhängande. Den perfekta människan finns inte, vilket också 
Nollvisionen handlar om. 

Trafikverket Region Syd anger också ett annat skäl för bibehållande av nuvarande 
hastighetsgräns, nämligen att vägen är självförklarande för den hastighet som är på plats. I 
målstyrningsarbetet av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020 finns sedan ett antal år ett 
tiotal indikatorer, vilka årligen följs upp. En av dessa är Hastighetsefterlevnad – statligt 
vägnät. Målet för år 2020 är att andelen trafikarbete inom hastighetsgräns, statligt vägnät, ska 
uppgå till 80 %. NTF i Skåne har helt nyligen genomfört en hastighetsmätning, med ett 
ProLaser instrument, i berörd korsning och på länsväg 115. Mätningen som omfattade drygt 
100 fordon är av begränsad omfattning, men ger en indikation om korsningen på länsväg 115 
är självförklarande för rådande hastighet. Vår mätning visade att cirka 50 procent låg inom 
hastighetsgränsen och då hade vi ändå sorterat bort fordonen i intervallet 70-75 km/tim. Detta 
är således långt ifrån det uppsatta målet för berörd indikator. Cirka 30 procent körde fortare 
än 80 km/tim och två fordon körde 110 km/tim genom korsningen. Ur vårt perspektiv är 
berörda vägar minst av allt självförklarande och i korsningen, med de begränsningar 
människan har i sidokollision, riskerar detta att få förödande konsekvenser vid varje 
korsningsolycka.  

Den mest optimala lösningen hade givetvis varit att bygga om korsningen till en 
cirkulationsplats. Att medel för detta kan skapas i länsplanen för regional 
transportinfrastruktur är en förhoppning, men i väntan på detta menar vi att, med 
utgångspunkt från Nollvisionens delade ansvar, ett beslut om sänkt hastighet till 50 km/tim i 
berörd korsning är den enda lösningen. 

 

Mats Hedfors 

Verksamhetsansvarig 

NTF i Skåne 
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Kontaktperson

Förvaltningsjuridiska enheten
Ida Persson
skane@lansstyrelsen.se
010-224 17 28 
Telefontid 09.00-12.00

Båstads kommun 
 Bastads.kommun@bastad.se
Linus Olsson
videbat@hotmail.com

 

Postadress Besöksadress Telefon / Fax  Bankgiro E-post och webb Sociala medier

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx  102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

Angående ansökan om lokala trafikföreskrifter

Ni har ansökt om sänkt hastighetsbegränsning på väg 115 och väg 1747 vid Boarp, 
Båstads kommun. Länsstyrelsen har begärt in yttrande från Trafikverket samt lämnat 
Polisen tillfälle till yttrande. Länsstyrelsen har även inhämtat statistik över olyckor 
från Transportstyrelsens Strada informationssystem. Ni lämnas nu tillfälle till att 
yttra er över innehållet i de bifogade handlingarna. Polisen har inte yttrat sig. 

Om ni vill yttra er ska ert svar ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 1 oktober 
2018. Inkommer inte svar under denna tid kommer ärendet att avgöras ändå. 
Använd gärna vår e-tjänst för yttrande vilken nås via länken E-tjänst för yttrande 
eller komplettering.Yttrande kan även skickas med e-post till 
skane@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 20531-2018 som referens på 
yttrande/handlingar som sänds in.

Ida Persson

Denna handling har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
Yttrande från Trafikverket 
Information från Strada

mailto:Bastads.kommun@bastad.se
mailto:videbat@hotmail.com
https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-lansstyrelsen-skane/om-oss/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-lansstyrelsen-skane/om-oss/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:skane@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-lansstyrelsen-skane/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
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Trafikverket 
Box 810 
781 28 Borlänge 
Besöksadress: Björkhemsvägen 17 
Kristianstad 
 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Stefan Johansson 
Trafikmiljö 
Direkt: 010-123 60 86 
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Länsstyrelsen i Skåne län 
Förvaltningsjuridiska enheten 
Ida Persson 
291 86 Kristianstad 

 
 

Ärende angående ansökan om lokala trafikföreskrifter 
 

 

  

Yttrande 

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd, föreslår avslag på begäran om sänkt hastighet på 
väg 115 och väg 1747, Båstads kommun. 

 

Bakgrund 

Två sökande har ansökt om att högsta tillåtna hastigheten 70 km/tim, sänks på väg 115 och väg 1747. 
Skälen är bl.a. att det nyligen hände en dödsolycka i samband med en vänstersväng, enligt en av 
sökanden.  

Trafikverket Region Syd har fått ansökan på remiss.    

 

Förhållanden 

Väg 115 har en hastighet av 70 km/tim på sträckan. Vägbredden är mellan ca 6,2-6,5 meter och med 
bärighetsklass BK1. Den senaste trafikmätningen på väg 115 genomfördes år 2017. Trafikflödet på den 
aktuella vägsträckan väster om korsningen med väg 1747 var då ca 2160 fordon varav ca 160 st. tung 
trafik. Trafikflödet på den aktuella vägsträckan öster om korsningen med väg 1747 var då ca 3400 fordon 
varav ca 220 st. tung trafik.  

Väg 1747 har en hastighet av 70 km/tim på sträckan. Vägbredden är ca 6 meter och med bärighetsklass 
BK1. Den senaste trafikmätningen på väg 1747 genomfördes år 2007. Trafikflödet på den aktuella 
vägsträckan var då ca 1180 fordon varav ca 80 st tung trafik. 

Teoretiskt ökar personbilstrafiken med 1,2 % per år och den tunga trafiken ökar med 4,7 % per år på den 
här typen av vägar.(Väg 1747) 

Vår trafikmätning bygger på en årsmedeldygnstrafik som gäller hela året då det skiljer sig mellan 
sommar- och vinterperiod. 

I den sökta korsningen väg 115/1747 har 7 olyckor sedan 2001,(varav den sökanden påvisar var en 
dödsolycka innevarande år) inrapporterats från polis och/eller sjukvård till Strada. 

Väg 115 är på sträckan en landsväg med en fyrvägskorsning och en korsning med anslutning till 
köpcentret där den normale fordonsföraren inte håller en högre hastighet än att man anpassar sig till de 
förhållanden som är på sträckan.  

På sträckan finns vägvisning till både köpcentret och vägvisning till V. Karup. Vid köpcentret, finns ett 
staket som ligger parallellt med väg 115 som har viss inverkan på sikten som kan upplevas skymmande. 
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Väg 1747 är på sträckan mot korsningen med väg 115 en väg med anslutningar till olika företag och 
parkeringsplatser, där man tydligt ser parkering och byggnader till företagen. Märken för stopplikt finns 
uppsatta på båda sidor om väg 1747 när man kommer fram till korsningen med väg 115, då den högra 
delvis skyms av en byggnad som tillhör köpcentret. 

Skäl 

Vägen är självförklarande för den hastighet som är på plats.  

Inom ramen för högsta tillåtna hastighet åligger det fordonsförarna enligt 3 kap. 14 § trafikförordningen 
(1998:1276) att anpassa fordonets hastighet till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn ska tas till väg-, 
terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i 
övrigt.  

Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på 
den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje 
hinder som går att förutse. 

Föraren av ett fordon ska ta hänsyn till rådande förhållanden och anpassa hastigheten till vad 
trafiksäkerheten kräver, till exempel på grund av begränsad sikt, oskyddade trafikanter eller närliggande 
bebyggelse. 

Denna anpassning ska ske oberoende av vilken hastighet som är den högsta tillåtna på platsen. Om det 
finns anledning att anta att en rimlig hastighetsanpassning inte kan ske på grund av förhållandena är 
dolda eller kan missbedömas, kan det finnas anledning att genom lokala trafikföreskrifter sänka den 
högsta tillåtna hastigheten. 

 
Trafikverket Region Syd, anser att förhållandena på aktuella sträckor är sådan att en hastighets-
anpassning bör kunna göras utifrån de allmänna varsamhetsreglerna i trafikförordningen.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att bashastigheten ska gälla på den här typen av vägar. 

   

Övrigt 

Trafikverket var på plats 2018-08-30. 

 

 

 

 

 

Stefan Johansson 

Trafikingenjör 

 

Bilagor: 

Foton från korsning väg 115/1747 och infart till köpcenter. 
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Ca.5 meter från korsning väg 115/1747 sikt österut mot Båstad 
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Ca.3 meter från korsning väg 115/1747 sikt österut mot Båstad 
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Ca.3 meter från korsning väg 115/1747 sikt västerut mot Torekov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2018/86710 2018-09-06 
Ert ärendenummer Sidor 

258-20531-2018 6(7) 
 

Trafikverket 
Box 810 
781 28 Borlänge 
Besöksadress: Björkhemsvägen 17 
Kristianstad 
 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Stefan Johansson 
Trafikmiljö 
Direkt: 010-123 60 86 
stefan.n.johansson@trafikverket.se 

 

 

TD
O

K
 2

01
0:

26
 M

al
l_

B
re

v 
v.

3 
(F

as
ts

tä
lld

 a
v 

Tr
af

ik
ve

rk
et

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca.3 meter från väjningspliktsmålning vid infart till köpcenter sikt västerut mot Torekov. 
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Ca.3 meter från väjningspliktsmålning vid infart till köpcenter sikt österut mot Båstad. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-05 1 av 1 

 

 

KS § 208  Dnr KS 000684/2018 - 350 

Väckt ärende - Rondell i Boarp 

 
Beskrivning av ärendet Christer de la Motte (M) väckte på arbetsutskottet i juli ett ärende om rondell i 

Boarp. Som följd av dödsfall vid Boarpskorset ges förvaltningen i uppdrag 
 att utreda kommunens möjligheter att agera för rondell i korsningen.  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-10-09 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Alexander E. Johanzon 

Dnr: KS000862/2018 

 
 

Ordningsstörning i trafiken  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Kommunstyrelsen tillgodogörs sig informationen om ordningsstörningsproblemet. 
 
 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Information har inkommit från allmänheten att det förekomit ordningsstörningsproblem inne i 
Båstads tätort. Båstads kommun kontaktade kommunpolisen Axel 18/9 för att diskutera 
problemet och eventuellt komma fram till en lösning. Ett möte bokades in den 1/10.  
25/9 inkom information till Teknik och Service  att det väckts ett politiskt ärende om 
ordningsstörningen.  
 
På mötet den 1/10 diskuterades problemet med ordningsstörningen och kommunpolisen Axel 
redogjorde för problematiken och att man inom polisen arbetar på flera sätt med att komma 
tillrätta med denna typ av ordningsstörning.  Båstads kommun ansökte den 2/10 hos 
trafikverket om uppsättning av trafikräknare på Ängelholmsvägen, Köpmansgatan och 
Svenstadvägen.  
 
Närvarande på mötet: 
Axel Johansson, Polisen 
Jan Bernhardsson, Båstad kommun 
Bo Wendt, Båstad kommun 
Alexander E. Johanzon, Båstad kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Alexander E. Johanzon 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Ansökan om uppsättning av trafikräknare. 



 
 

Båstads kommun 
 
Teknik & service 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-
0944 
samhallsbygg-
nad@bastad.se 
www.bastad.se 
 

 

1 (4)

Datum    Trafikverket region Syd 
2018-10-02    Driftledningsområde Bjäre-Åsbo 
Handläggare     
Alexander Johanzon 
0431-77661 
Alexander.ejwertz.johanzon@bastad.se 
 
 
 
 
Ansökan om uppsättning av trafikräknare på Ängelholmsvägen och 
Köpmansgatan samt även Svenstadvägen väg 115 i höjd med Boarp. 
 
Båstad kommun ansöker härmed om uppsättning av trafikräknare(diskreta) på vägarna 
Ängelholmsvägen, Köpmansvägen och väg 115 Boarpsvägen under 1 vecka i taget på 
respektive mätpunkt under perioden oktober 2018 i syfte att ta fram trafikmängder och 
uppgifter om fordons hastighet över dygnet.  
 
Underlaget kommer användas som indata i en trafikutredning. 
Förslag på placering av räknarna enl punkter A(Ängelholmsvägen) , B (Köpmansgatan) 
och C(Svenstadvägen väg 115). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

181002\7e2\aej 
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Storlek/dimensioner på utrustning enligt bild nedan. 
 
 

 
 
 
 
Utrustningen behöver monteras på ett maxavstånd på 3,7 meter från vägbanekant på 
den väg man ska mäta. Lådan behöver monteras på höjden inom intervallet 1,9 till 3,7 
meter från vägplan nivån.   
Mer information om trafikräknaren finns på tillverkarens hemsida: 
http://www.houston-radar.com/armadillo.php 
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Mätpunkt A: Placering i belysningsstolpe på en höjd på ca 2,2m ovanför 
trottoar (sida närmast fastighetsgräns) på Ängelholmsvägen. Enligt kart-
bild. 

 
 
 
 
Mätpunkt B:  Placering i belysningsstolpe på en höjd på ca 2,2m trottoar 
(sida närmast fastighetsgräns)på Köpmansgatan. Enligt kartbild. 
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Mätpunkt C:  Placering i belysningsstolpe av trä på en höjd på ca 2,2m (mer 
än två meter utanför vägbanekant) på väg 115 vid Boarp. Enligt kartbild. 
 
 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Alexander E. Johanzon 
 
 
Teknik och Service 
Båstads kommun 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-18 1 av 1 

 

 

KS § 196  Dnr KS 000862/2018 - 350 

Ordningsstörningar i trafiken  

 
Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väcker ärende avseende den oroliga trafiksituationen i       
 Båstads kommun. Under den senaste tiden har det varit mopeder och bilar som 

kört runt i höga hastigheter, speciellt under nattetid. Önskar att förvaltning 
tillsammans med polisen arbetar för att minska detta.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.       

 
       

 
 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-02-14 1 av 2 

 

 

KS § 42  Dnr KS 001059/2017 - 350 

Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor  
i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Genom trafikregleringsåtgärder har en kommun möjligheter att påverka och i 

viss mån styra trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. För välbesökta 
områden med begränsade ytor är det speciellt viktigt att dessa möjligheter tas 
tillvara. Trafikregleringsåtgärder främjar även användandet av alternativa 
färdmedel, exempelvis att välja kollektivt åkande och att använda cykel framför 
användandet av personbil, vilket är positivt för miljön. En vanligt 
förekommande och fungerande trafikregleringsåtgärd är att avgiftsbelägga 
parkeringsytor, vilket även är den trafikregleringsåtgärd detta ärende handlar 
om.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund, daterad  

2018-01-15, med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Förvaltningens förslag om trafikregleringsåtgärder för parkeringsplats, 

numrerade 1, 2, 3, 4 och 5 i ärendet, bifalls (se tjänsteskrivelsen). 
 
Arbetsutskottets 
förslag 1. Hela parkeringsytan vid Båstad torg regleras mellan 08:00 - 20:00 med 

1 timmes avgiftsfri parkering med p-skiva året runt.  
2. Parkringsytan vid Badhusparken, som är reglerad 1 juni till 31 augusti med 
max 4 tim. parkering, ökas avgiften med 5 kr/tim till 20 kr/tim. Övrig tid 
avgiftsfri parkering. 
3. Centrumparkering vid biblioteket/Agardh regleras mellan 08:00 - 20:00 
med max 2 tim. avgiftsfri parkering med p-skiva för hela parkeringen. 
4. Parkeringsytorna vid Båstads station förblir oreglerad.  
5. Parkeringsytorna vid hamnen i Torekov regleras med 24 tim. och avgift 
10:00 - 06:00, 1 juni - 31 augusti, med höjd avgift till 20 kr/tim. Gäller både vid 
hamnen och inre hamnplan.  
6. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur parkeringsytan vid 
Båstads station kan utvidgas för fler p-platser för personbilar.  
7. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur elev- och personal-
parkering för de verksamma i torganslutande lokaler kan hanteras. 

 
Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 
 
       Forts. på nästa sida.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-02-14 2 av 2 

 

 

Yrkanden Thomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg 
under punkt 5: Max 100 kr/dygn för parkering vid p-plats vid hamnen 
i Torekov.  
 
Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande 
tillägg: Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram skyltar på engelska och tyska vid 
parkeringsytorna vid turistområden. Ge förvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheter att utöka antalet parkeringsplatser vid Förslövs station.     

 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit dessa yrkanden.       
       
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1.  Hela parkeringsytan vid Båstad torg regleras mellan 08:00 - 20:00 med 
1 timmes avgiftsfri parkering med p-skiva året runt. 

2.  Parkringsytan vid Badhusparken, som är reglerad 1 juni till 31 augusti  
med max 4 tim. parkering, ökas avgiften med 5 kr/tim till 20 kr/tim.  
Övrig tid avgiftsfri parkering. 

3.  Centrumparkering vid biblioteket/Agardh regleras mellan 08:00 - 20:00 
med max 2 tim. avgiftsfri parkering med p-skiva för hela parkeringen. 

4.  Parkeringsytorna vid Båstads station förblir oreglerad. 

5.  Parkeringsytorna vid hamnen i Torekov regleras med 24 tim. och avgift 
10:00 - 06:00, 1 juni - 31 augusti, med höjd avgift till 20 kr/tim, dock max 
100 kr/dygn. Gäller både vid hamnen och inre hamnplan. 

6.  Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur parkeringsytan vid 
Båstads station och Förslövs station kan utvidgas för fler p-platser för 
personbilar. 

7.  Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur elev- och 
personalparkering för de verksamma i torganslutande lokaler  
kan hanteras.  

8.  Förvaltningen får i uppdrag att ta fram skyltar på engelska och tyska  
vid parkeringsytorna vid turistområden. 

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-09-10. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000363/2018 – 200 
 
 

Erbjudande om att bygga kooperativa hyresrätter i Torekov 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbestsutskott besluta att avslå förfrågan om 
direktanvisning av kommunal mark mellan Lyckebyvägen/Tunbybägen för ändamålet koope-
rativa hyresrätter. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har under en tid haft i uppdrag att ta fram principer vad gäller tilldelning av 
kommunal mark. Kommunfullmäktige kommer den 19 september 2018 behandla förslag till 
kommunala riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal 
samt försäljning av kommunal mark. 
I detta dokument föreslås att; 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 för-
medlas genom öppen markanvisning, alternativt att föreslaget koncept inte är aktuellt för om-
rådet. 
Frågan om huruvida kooperativa hyresrätter kan anses speciellt efterfrågade i Torekov eller 
unikt till sitt koncept är således avgörande när ärendet bereds. Teknik och service anser för-
visso att kooperativa hyresrätter skulle tillföra Torekov en ny och efterfrågad upplåtelseform, 
men att boendeformen är unik är svårt att hävda.  
Teknik och service anser att den plats förfrågan avser mycket väl skulle lämpa sig för det kon-
cept som exploatören presenterat men även att det med största sannolikhet finns fler aktörer 
som har intresse av att bygga den föreslagna upplåtelseformen på den specifika platsen. Teknik 
och service ser därför inte något skäl att frångå en öppen tilldelning av området efter att kom-
munen bestämt vad som ska byggas på platsen.  
 

Bakgrund 
Sökande har ett flertal gånger varit i kontakt med kommunen i ambition att få bygga på kom-
munal mark i Torekov. Kommunen har konsekvent bemött dessa förfrågningar med hänvis-
ning till kommunens principer om öppet förfarande vid anvisning av mark.  
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Området är föreslaget som utbyggnadsområde för bostäder i ÖP 2008 och som ”oförändrad 
stadsbygd” i ÖP 2018 som är ute på förlängt samråd.  Området har således pekats ut i kommu-
nens strategiska planeringsdokument som ett område att bygga bostäder på men med hän-
synstagande till Torekovs specifika värden.  
Konsekvensen av att avslå förfrågan är dels direkt, det byggs inte cooperativa hyresrätter på 
platsen utifrån det koncept sökande anger, och dels indirekt, kommunen kan formulera vad 
man vill ska byggas på platsen och i ett öppet förfarande knyta till sig lämplig samarbetspart.  
 



 
 

 

2 (2) 

 

 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Arne Tegsell 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orienteringsbild samt förfrågan 
 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med avdelningsen för samhällsbyggnad. 
 
 





 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-18 1 av 1 

 

 

KS § 192  Dnr KS 000363/2018 - 200 

Förfrågan om direktanvisning för kooperativa hyresrätter i Torekov 

 
Beskrivning av ärendet Teknik och service har under en tid haft i uppdrag att ta fram principer vad 

gäller tilldelning av kommunal mark. Kommunfullmäktige kommer den 19 
september 2018 behandla förslag till kommunala riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt 
försäljning av kommunal mark. 
 
I detta dokument föreslås att; 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. 
Frågan om huruvida kooperativa hyresrätter kan anses speciellt efterfrågade i 
Torekov eller unikt till sitt koncept är således avgörande när ärendet bereds. 
Teknik och service anser förvisso att kooperativa hyresrätter skulle tillföra 
Torekov en ny och efterfrågad upplåtelseform, men att boendeformen är unik 
är svårt att hävda. Teknik och service anser att den plats förfrågan avser 
mycket väl skulle lämpa sig för det koncept som exploatören presenterat men 
även att det med största sannolikhet finns fler aktörer som har intresse av att 
bygga den föreslagna upplåtelseformen på den specifika platsen. Teknik och 
service ser därför inte något skäl att frångå en öppen tilldelning av området 
efter att kommunen bestämt vad som ska byggas på platsen.  

  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 2018-

09-10 med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Avslå förfrågan om direktavvisning av kommunal mark mellan 

Lyckebyvägen/Tungbyvägen för ändamålet kooperativa hyresrätter.       
 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.       
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S) och Kerstin Gustafsson (M): Ärendet återremitteras i 

avvaktande av inriktning för Torekovs utveckling.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

 

Ärendet återremitteras i avvaktande av inriktning för Torekovs utveckling. 

 
   

 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-05 1 av 1 

 

 

KS § 204  Dnr KS 001210/2017 - 907 

Väckt ärende - Konstgräsplan i Förslöv - Borgensförbindelse 

 
Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) väcker ett nytt ärende på sammanträdet mot bakgrund av 

Förslövs IF:s behov att byta konstgräset på Bjärevallen i Förslöv.  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.  

      

 
       

 
 

 



Borgensförbindelser 2017-12-31 Bank Ändamål

Föreningar

Förslövs IF 250 000 Swedbank Uppl 1992-08-27 Spb Gripen

Förslövs IF 227 000 Swedbank Uppl 2012 Spb Öresund, nya omklädningsrum

V Karups Bygdegårdsf 25 000 Swedbank Uppl 1982-07-22 Bjäre Sparbank 

V Karups Bygdegårdsf 81 000 Swedbank Uppl 2007 Spb Gripen, energibesparande åtgärder

Båstad GIF 450 000 Swedbank Uppl 1986 Se Banken, uppförande av omklädningsrum

Grevie Bygdegård Idrottspark 1 110 214 Swedbank Uppl 1983 Bjäre Sparbank

Båstads Sportcenter 893 000 Seb Uppl 1991 Sv Fastighetskredit

Grevie Idrottscenter AB 400 000 Swedbank Uppl 2001 Spb Gripen checkkredit

Summa kronor 3 436 214

Övrigt

Nordvästra Skånes Renhålln 23 300 000 NSR

Summa kronor 23 300 000

Kommunala Bolag

Båstadhem AB, 77647 0 Kommuninvest

Båstadhem AB 40 000 000 Kommuninvest

Båstadhem AB 65 000 000 Kommuninvest

Båstadhem AB 150 000 000 Kommuninvest

Båstadhem AB, 75362 60 000 000 Kommuninvest

Båstadhem AB 80 000 000 Kommuninvest

Båstadhem AB 103 500 000 Kommuninvest

Båstadhem AB 0 Seb

Båstadhem AB 0 Seb

Båstadhem AB 30 000 000 Seb Kontokredit

Båstadhem AB 30 000 000 Seb Lån

Summa kronor 558 500 000

Egna hem   

Egna hem 8 st 116 648 SBAB

Summa kronor 116 648

TOTALT 585 352 862

Beviljad ännu ej utnyttjad borgen

Båstadhem AB 166 500 000 Haga Park

Båstad GIF 1 000 000 Konstgräsplan, amorterats inom 10 år.

Totalt 167 500 000

2018-09-05 

Dnr: KS 001210/2017-907
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