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Kommunstyrelsen 2017-09-06 

KS § 198 Dnr KS 000720/2017 - 380 

Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad 
brygga på Östra piren i Torekov 

15 av 34 

Beskrivning av ärendet Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse med 
förslag på tre nya betongbryggor vid Torekovs strand, varav den ena ska vara 
tillgänglighetsanpassad med ramp. TTBS framför att de ger bidrag för 
majoriteten av de kostnader som krävs för att genomföra investeringen. 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig positiv till föreslagna 
åtgärder, men att donations- eller gåvoavtal ska tas fram, vilket ska godkännas 
av kommunstyrelsen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-06-29. 
Bilaga 1. Skrivelse från Torekov turist och badförening med tillhörande 
ritningar. 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till rivning av befintliga bryggor samt 
byggnation av två nya betongbryggor vid Torekovs strand och en 
tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs hamns östra pir under 
förutsättning att extern finansiering erhålls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att jobba vidare med projektet och inhämta 
donations-/gåvoavtal, vilket ska godkännas av kommunstyrelsen, från 
Torekovs turist- och badförening. 

Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet. 

Christer de la Matte (M), Helena Stridh (BP) och Ingela Stefansson (S): Bifall. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till rivning av befintliga bryggor 
samt byggnation av två nya betongbryggor vid Torekovs strand och en 
tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs hamns östra pir under 
förutsättning att extern finansiering erhålls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att jobba vidare med projektet och inhämta 
donations-/gåvoavtal, vilket ska godkännas av kommunstyrelsen, från 
Torekovs turist- och badförening. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2017-06-29 
Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: KS 000720/2017 - 380 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad brygga på 
Östra piren i Torekov 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till rivning av befintliga bryggor samt byggnation av två 
nya betongbryggor vid Torekovs strand och en tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs 
hamns östra pir under förutsättning att extern finansiering erhålls. 

Förvaltning får i uppdrag att jobba vidare med projektet och inhämta donations-/gåvoavtal, 
vilket ska godkännas av kommunstyrelsen, från Torekovs turist- och badförening. 

Sammanfattning av ärendet 
Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse med förslag på tre nya 
betongbryggor vid Torekovs strand, varav den ena ska vara tillgänglighetsanpassad med ramp. 
TTBS framför att de ger bidrag för majoriteten av de kostnader som krävs för att genomföra 
investeringen. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig positiv till föreslagna 
åtgärder, men att donations- eller gåvoavtal ska tas fram, vilket ska godkännas av 
kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Utveckling av strandområdet och tillhörande serviceanläggningar vid Torekovs strand har 
varit föremål för diskussioner och politiska beslut under de senaste åren. Under 2013 
beslutades bland annat att befintliga bryggor vid norra stranden skulle rivas och ersättas med 
en ny (dnr 1199 /11-412). I kommunens investerings budget avsattes då också medel för 
finansiering. En förutsättning var att viss del av finansiering utgjordes av gåva/sponsring. 
Projektet kom så pass långt att åtgärden anmäldes till Länsstyrelsen och ritningar togs fram för 
föreslagen brygga. Projektet blev dock aldrig av bland annat på grund av avsaknad av 
finansiering när inga externa bidrag erhölls samt för att investeringen togs bort från 
kommunens investeringsbudget. 

Befintliga bryggor har en dålig standard. Bryggorna är också utformade på så vis att den 
kustparallella strömningen begränsas. 

Aktuellt 
Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse daterad 2017-06-19 med 
tillförande följebrev samt illustrationer och ritningar (bilaga 1). TTBF framför förslag på en 
omfattande satsning för strandområdet i Torekov. Förslaget innefattar rivning av två befintliga 
bryggor och uppförande av två nya bryggor på samma plats samt en handikappsanpassad 
brygga utmed Östra piren. Föreslagna bryggor är utformade av betong med en likartad 
konstruktion som övriga bryggor som byggts inom kommunen de senare åren. TTBS framför i 
bilagt brev att de ger bidrag till majoriteten av de kostnader som krävs för att genomföra 
investeringen, se vidare ekonomi nedan. Bakgrund och föreslagna åtgärder beskrivs vidare i 
bilaga 1. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Anläggande av bryggor enligt det förslag som framförs av TTBF ökar attraktiveten för boende 
och besökande i Torekov. Bryggorna kommer ha en bättre funktionalitet, högre standard och 
även vara såväl längre och bredare än befintliga bryggor. Tillsammans med en 
tillgänglighetsanpassad brygga utmed Östra piren ökar också tillgängligheten avsevärt. 

Ekonomi 
I innevarande års budget finnns 100 tkr avsatta för bryggor i Torekov och för 2018 finns 400 
tkr, vilket ger totalt 500 tkr. Någon kalkyl för det projektet som föreslås av TTBF har inte 
gjorts, men en grov uppskattning av den samlade kostnaden för alla tre bryggor bedöms till 5-8 
mkr. TTBS redogör för ett finansieringsförslag i sin skrivelse, vilket innebär att Båstads 
kommun finansierar projektet med 500 tkr och resterande kostnader som krävs för att 
genomföra projektet anslås av TBSS. 

Med föreslagen åtgärd och finansiering kommer Båstads kommun inte att behöva utföra 
reinvesteringar /underhållsåtgärder på de befintliga bryggorna. De nya bryggorna kommer att 
utföras som betongkonstruktioner, vilket kräver minimimalt med insatser för drift och 
underhåll. Den planerade tillgänglighetsanpassade bryggan vid östra piren kan dock kräva 
regelbundet underhåll i form av borttagning av alger på rampen. Driftskostnaderna för de 
planerade åtgärder bedöms inledningsvis inrymmas inom befintlig driftbudget. 

Barnkonsekvensanalys 
Föreslagna åtgärder ökar tillgänglighet till hav, bad, krabbmete etc och bidrar till ökat utbud 
för fri tidsaktiviteter och rekreation för barn och ungdomar. Barn och ungdomar bedöms 
därmed påverkas positivt av beslutet. 

M iljökonsekvensa na lys 
Föreslagna åtgärder kommer utföras i ett vattenområde. Åtgärderna kommer att anmälas till 
Länsstyrelsen och i den mån det bedöms att det är en tillståndspliktig vattenverksamhet 
kommer tillståndsansökan att upprättas och prövas av mark- och miljödomstolen. 

Teknik och service 
Ingemar Lundström, Projekt- och utredningsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Ekonomikontoret 
Torekov turist och badförening 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Skrivelse från Torekov turist och badförening med tillhörande ritningar. 

Samråd har skett med: 
Kommunjurist 
Kommunchef 


