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WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2015-04-16 

Arorna, torsdagen den 16 april 2015 kl. 13.00 - 16.30. 

Katarina Toremalm (MP), ordförande, jäv§ 54 
James Johnson (BP), vice ordförande 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Niclas Svanberg (S), ledamot 
Claes Sundin (M), ledamot 
Michaela Backman (C), tjg. ersättare för Charlotta Bjärholm (FP) 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Roger Larsson, stadsarkitekt 

Claes Sundin. Ersättare: Niclas Svanberg. 

nkansliet i Båstad, onsdagen den 22 april kl. 09.00. 

Blad 

1 (16) 

Sekreterare Paragrafer: 43 - 57 

Ordförande 

Justerande 
faes Sundin 

ANSLAGSBEVIS 

Organ: MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum: 2015-04-16 

Anslaget är 
uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

22/4-14/5 

Henrik Andersson 

Ja 

Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämnden 16 april 2015 

§ Ärendebeskrivning 

41. Godkännande av dagordningen 

42. Provpumpning och återstart av Borra V21 i Förslöv 

43. Delgivningar 

44. Delegationsbeslut 

45. Informationsärenden 

46. Troentorp 1:89 i Kattvik - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

efter avstyckning 

47. Administrativt ärende avseende remiss över Boverkets rapport 2014:20, 

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet 

på bygglov 

48. Svenstorp 3:124 i Torekov - Överklagande av beslut 

49. Tinkarp 1:15 i Hov - Överklagande av beslut 

50. Del av Båstad 109:2 (Båstad hamn) - Periodiskt bygglov för uppställning 

avmatbod 

51. Del av Båstad 109:2 (Båstad hamn) - Periodiskt bygglov för mobila bodar 

52. Del av Båstad 109:2 (Båstad hamn) - Tidsbegränsat bygglov för elektronisk 

LED-skylt 

53. Eskilstorp 8:7 - Byggsanktionsavgift 

54. Norra Karstorp 1:2 - Byggsanktionsavgift 

55. Stora Hult 3:68 - Byggsanktionsavgift 

56. Hemmeslöv 9:6 (Hemmeslövs herrgård) - Förslag till beslut om föreläggande att 

utföra/inkomma med OVK, installera ventilation i duschutrymmena i vandrar

hemmet samt utföra fuktmätningar och mögel utredningar i samtliga byggnader 

som hyrs ut till boende 

57. Hemmeslöv 9:6 (Hemmeslövs herrgård) - Förslag till beslut om förbud att bedriva 

verksamhet i lekrummet i herrgården samt föreläggande att upprätta ett egen

kontrollprogram samt inrätta lämpligt städutrymme och införskaffa tillämplig 

städ utrustning 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2015-04-16 

MN § 43 

Delgivningar 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

a). Böske 32:34 i Grevie - Föreläggande om rättelse. Dom den 29 december 
från Mark- och miljödomstolen. Dnr: MN 4/15 

b). Segelstorp 3: 125 - Överklagande av beslut att vägra startbesked 
- Länsstyrelsen beslutar att avskriva ärendet från vidare handläggning. 
Dnr: MN 62/15 

c). Hemmeslöv 38:16 - Överklagande av beslut om marklov - Länsstyrelsen 
avslår yrkandet om platsbesök samt avslår överklagandet. 
Dnr: MN 59 /15 

2 

d). Östra Karups kyrkogård - Beslut om tillstånd, med vissa villkor, till ingrepp 
i fornlämning i samband med förläggning av fiberkabel. Dnr: MN 58/15 

e). Svenstorp 3:125 - Överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus - Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet. 
Dnr: MN 52/15 

f). Påarp 4:42 - Överklagande av beslut om föreläggande att åtgärda bristfällig 
avloppsanläggning - Länsstyrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens 
beslut och återförvisar ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
handläggning. Dnr: MN 55/15 

g). Ingelstorp 8:12 - Överklagande av beslut om miljötillsynsavgift 
- Länsstyrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens beslut och åter
förvisar ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 
Dnr: MN 54/15 

h). Erikstorp 30:1 - Överklagande av beslut om miljötillsynsavgift- Läns
styrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens beslut och återförvisar 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Dnr: MN 53/15 

i). Detaljplan för Hemmeslöv 5:7 - Underrättelse om utställning. 
Dnr: MN 56/15 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd 

C) fd 
KF Utdragsbestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

MN § 44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-04-16 

Delegationsbeslut 

Delegationsbes/uten godkänns och läggs till handlingarna. 

Blad 

3 

a). Delegationsbeslut 2015-03-04 - 2015-04-07 för bostadsanpassningsbidrag. 
Dnr: MN 21/15 

b). Delegationsbeslut 2015-03-04 - 2015-04-02 för Räddningstjänsten. 
Dnr: MN 18/15 

c). Delegationsbeslut 2015-03-01- 2015-03-31 för Samhällsbyggnad. 
Dnr: MN 44/15 

d). Delegationsbeslut 2015-03-04 - 2015-04-08 för miljöavdelningen. 
Dnr: MN 2/15 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium I<S/nämnd I<F Utdragsbest:yrkande 

0 tu-
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Blad 

Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2015-04-16 4 

MN § 45 

lnformationsärenden 

a). Malen 1:263 - planenligt - Nybyggnad av flerbostadshus för serviceboende 
(Maria), dnr: MN 73/15 

b). Norra Karstorp 1:9 - utom plan - Nybyggnad av enbostadshus och 
gårds byggnad efter rivning av befintlig, förfallen gårdsbyggnad 
(Maria), dnr: MN 74/15 

c) . Troentorp 1:60 - utom plan - Nybyggnad av enbostadshus efter rivning 
av befintligt fritidshus (Maria), dnr: MN 75/15 

d). Troentorp 2:29 i Kattvik - Överklagande av beslut beträffande negativt 
förhandsbesked: Till nästa nämnd för beslut, dnr MN 76/15-330 

e). Willab Garden i Östra Karup -Ansökan om bygglov (John) 

f). Fortsatt utbildning i Plan- och bygglagen (Roger) 

justerandes signaturer 

KS/m-
KF Utdragsbestyrkande 

G 
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Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2015-04-16 

MN § 46 dnr: MN 000060/2015-330, B 2013-762 

Troentorp 1:89 i Kattvik - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus efter avstyckning 

Myndighetsnämnden beslutar: 

5 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov för nybyggnad av 
en bostadshus efter avstyckning på fastigheten Troentorp 1:89 inte kommer att 
kunna meddelas. Åtgärdens lämplighet och avvägningarna mellan det enskilda 
och de allmänna intressena ska prövas i detaljplan innan bygglov kan lämnas 
(Plan- och bygglagen, PBL 4 kap. 2 §). Myndighetsnämnden tillstyrker inte 
föreslagen fastighetsbildning. 

Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 7.018 kronor. 
Faktura översänds separat. 

Åtgärden avser nybyggnad av ett enbostadshus och yttrande angående 
avstyckning inom ett område med sammanhållen bebyggelse där det råder 
mycket stor efterfrågan för byggnation. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

Syn gjordes på platsen av nämnden den 16 april 2015. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus efter avstyckning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovarkitekt John Börjesson, daterad den 23 mars 
2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

John Börjesson föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

James Johnson (BP): Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus efter avstyckning inte kommer att 
kunna meddelas. Åtgärdens lämplighet och avvägningarna mellan det enskilda 
och de allmänna intressena ska prövas i detaljplan innan bygglov kan lämnas 
(Plan- och bygglagen, PBL 4 kap. 2 §) . Myndighetsnämnden tillstyrker inte 
föreslagen fastighetsbildning. 

Claes Sundin (M): Bifall till liggande förslag. 

Proposition Efter ställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att nämnden 
bifallit James Johnsons yrkande. 

Reservation Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslogs, reserverar sig Claes 
Sundin (M) skriftligen. 

Beslutet expedieras till  

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

0 IJJ 
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Henrik Andersson - Reservation mot beslut 
•µ.=3· •w L? 191.410_. w-oe .+2ess s>+r•ms Ffo. o: P:'·&S5•?st+1::a &?? 3. ;;pt.wil fif&'i:i• 
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MyndlghemnärnncJen 
Från: Henrik Andersson 

Till: Claes Sundin 2015 .. 04 .. 1 6 
Ärende: Reservation mot beslut .~r: .. .. ~ ....................... . 

> > > Claes Sund in sundin@bjarenet.com> 2015-04-16 17:33 > > 

Här är min formulering: 

( 
Reservation 

Claes Sundin (M) 

( Moderaterna finner det beklagligt att nämnden med detta beslut väljer att inte ta någon hänsyn till den 
enskilda, detta görs på vaga grunder då nämndens majoritet hävdar att det strider mot ett "allmänintresse''. 
Ett mycket märkligt förfarande då det tydligt framgår att det allmänna intresset enligt bedömning från 
Länstyrelsen är väl tillgodosett, därmed har detta beslut inte stöd i lagen och strider mot lagstiftarens 
intentioner. 

Cheers, 

Claes 

( 

( 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

2015-04-16 6 

MN § 47 dnr: MN 000068/2015-300, B 2015-157 

Administrativt ärende avseende remiss över Boverkets rapport 
2014:20, Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan 
undantas från kravet på bygglov 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Samhällsbyggnads förslag till yttrande översänds som kommunens svar på 
remissen till Näringsdepartementet. 

( Beskrivning av ärendet Regeringen har bjudit in Båstads kommun att lämna synpunkter på förslagen 
och materialet i Boverkets rapport 2014:20. Synpunkter önskas i första hand på 
Boverkets förslag till författningsändringar med anledning av Mark- och 
miljööverdomstolens dom i mål P 3537-12. Samhällsbyggnad har upprättat ett 
förslag till yttrande där kommunen motsätter sig den föreslagna författnings
ändringen. 

( 

( 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 7 april 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

0 &l 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2015-04-07 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2015-000157 

Regeringskansliets dnr 
N2015/408/PUB 

Beslutet ska expedieras till: Shb 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Remiss från Näringsdepartementet, 
Boverkets rapport 2014:20, Sam
hällsbyggnads förslag till yttrande 

Ml-/ 6 fr /IS-3oO 
Tjänsteskrivelse 1 Cl) 

Myndighetsnämnden 

Administrativt ärende avseende remiss över Boverkets rapport 
2014:20, Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undan
tas från kravet på bygglov 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att till Näringsdepaitementet översända Samhällsbygg
nads förslag till yttrande som kommunens svm på remissen. 

Bakgrund 

Regeringen har bjudit in Båstads kommun att lämna synpunkter på förslagen och 
materialet i Boverkets rapp01t 2014:20. Synpunkter önskas i första hand på Boverkets 
förslag till författningsändringar med anledning av Mmk- och miljööverdomstolens dom 
i mål P 3537-12. Samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till yttrande där kommunen 
motsätter sig den föreslagna författningsändringen. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2015.03.18 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 
Datum 

2015-04-08 

Handläggare 

Roger Larsson 
roger.larsson@bastad.se 
0431-40 80 12 

Vårt dnr 

B 2015-157 

Regeringskansliets dnr 

N2015/408/PUB 

1 (3) 

YTTRANDE 

Näringsdepaiiementet 

Remissvar angående Boverkets rapport 2014:20 - Uppdrag att över
väga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov 
(N2015/408/PUB) 

Sammanfattning 
Båstads kommun motsätter sig Boverkets förslag till föifattningsändring. Förslaget löser 
inte de grundläggande problemen som finns med de bygglovbefriade åtgärderna vid 
prövningar av bygglov och kommer att utöka kommunens utrednings behov i det en
skilda ärendet. Förslaget riskerar också göra det mer oförståeligt för den enskilde om 
vilken konsekvens och rättsverkan en detaljplan har. 

Enligt kommunens mening krävs istället föiiydligande i författningarna om i vilka fall 
de bygglovbefriade åtgärderna får göras, vem som får göra dem och när de får utföras. 
Förslagsvis bör de bygglovbefriade åtgärderna i PBL 9 kap. 4a-4c §§endast omfattas av 
friliggande en- och tvåbostadshus med ägande- eller tomträtt inom detaljplaner där ge
nomförandetiden gått ut. 

Mark- och miljööverdomstolens dom i mål P 3537-12 
MÖD :s dom pekar på vikten av att först bygga klart vad planen tillåter innan de bygg
lovbefriade åtgärderna vidtas. Domen är också logisk såtillvida att den prövar åtgärden 
mot detaljplanen och de befintliga förhållandena på tomten, oavsett om byggnationen på 
tomten tillkommit med bygglov eller bygglovbefriat. Domen har också gett stöd för vår 
kommuns praxis om att den bygglovbefriade friggeboden och skärmtaket ska räknas in i 
byggrätten vid prövning av bygglov. Uppstår då ett överskridande av byggrätten på 
grund av de bygglovbefriade åtgärderna har åtgärden oftast kunnat prövats gentemot be
rörda grannar som mindre/liten avvikelse från detaljplanen. 

Problem uppstår med de nya så kallade attefallsåtgärderna som kan ha en betydligt 
större omgivningspåverkan och medför nya typer av planavvikelser vilka inte kan be
dömas som en liten avvikelse vid en bygglovprövning, exempelvis våningsantal och 
dubblerad byggnadshöjd. 

Postadress 
269 80 Båstad 
Gatuadress 
Vångavägen 2 

Telefon 
0431-770 00 vx 
Telefax 
0431-770 20 

E-post 
samhall sby11.1mad@bastad.se 
Hemsida 
www.bastad.se 

Plusgiro 
11 11 11-1 
Organisationsnummer 
212000-0944 
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Planenligt utgångsläge 
Boverkets resonemang kring planläggarens och lagstiftarens avsikter under rubriken 
"Kan en friggebod ... " (sidan 12) är enligt kommunens uppfattning felaktig. När en ny 
detaljplan tas fram görs avvägningar i bestämmelserna om bebyggelsens utformning och 
omfattning för att uppnå syftet med planen och detta sker i dialog med berörda parter. 
Kommunen har en klar och tydlig avsikt med hur ett planområde får bebyggas. Till 
skillnad från friggebodsreglerna blir attefallsåtgärderna i PBL 9 kap 4a-4c så stora avvi
kelser från detaljplanen att de helt underminerar detaljplanens ställning och på sikt 
kommunens möjligheter att styra bebyggelseutvecklingen. Risken är stor att kommuner
na i framtida planer kommer ta höjd för de bygglovbefriade åtgärderna och därmed sät
ter omotiverat låga byggrätter för att slutresultatet ska bli detsamma. Detta kan rimligen 
inte vara lagstiftarens avsikt. 

Det är viktigt för både de som ska bygga och de som är berörda parter att kommunens 
detaljplaner går att lita på, åtminstone under detaljplanens genomförandetid. 

Boverkets slutsats 
Vi delar inte Boverkets slutsats (sidan 13) om att byggnadsnämndernas utredningsbehov 
i varje bygglovärende kommer att öka om tillämpningen fortsätter utvecklas i linje med 
MÖD:s dom, tvärtom. Det är den sökande som ska redovisa befintliga förhållanden på 
fastigheten/tomten i sin ansökan. Med Boverkets förslag till författningsändring läggs 
bevisbördan istället på kommunen som vi uppfattar det. Oavsett vilket måste det framgå 
av en ansökan vad som är bygglovbefriat eller inte. Vidare har kommunerna en skyldig
het att ha en tillförlitlig kartdatabas och leverera kartdata till Lantmäteriet. 

Vi anser att det skulle vara bättre att istället öka kommunernas möjlighet till att i en 
bygglovprövning för andra åtgärder, som i sig är planenliga, pröva de avvikelser som de 
bygglovbefriade åtgärderna lett till, till exempel takkupor, som liten avvikelse. 

Behov av legaldefinition av en- och tvåbostadshus 
Det saknas i lagstiftning en legaldefinition av en- och tvåbostadshus. De bygglovbefri
ade åtgärderna har utökats från 30 kvadratmeter till 70 kvadratmeter. Detta kan fungera 
bra på friliggande en- och tvåbostadshus på stora tomter men är på grund av omgiv
ningspåverkan direkt olämpligt för rad- och kedjehus som ibland inte ens disponerar en 
tomtyta på 70 kvadratmeter att bebygga. De bygglovbefriade åtgärderna i PBL 9 kap. 
4a-4c §§bör endast omfatta friliggande en- och tvåbostadshus. 

Detta har exempelvis även tidigare PBL-utredningar uppmärksammat och det föreslogs i 
mitten av 00-talet en differentiering av de dåvarande bygglovbefriade åtgärderna i 
ÄPBL 8 kap. 4 § så att friliggande en- och tvåbostadshus skulle få ha en större bygglov
befriad friggebod på 15 kvadratmeter, medan sammanbyggda småhus i form av rad- el
ler kedjehus skulle ha kvar friggeboden på 10 kvadratmeter. Lagstiftaren valde att inte 
följa utredningens förslag utan utökade friggeboden generellt till 15 kvadratmeter istället 
Lag (2007: 1303). 

Postadress 
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Förtydligande av vem som har rätt att uppföra bygglovbefriade åtgärder 
Enligt Boverkets kunskapsbank omfattas den som bor i ett en- och tvåbostadshus av rät
ten att uppföra bygglovbefriade åtgärder om hen disponerar en tomt till byggnaden oav
sett upplåtelseform, det vill säga även bostadsrättsinnehavare och hyresgäster. Dock 
finns dessa två grupper inte med bland berörda aktörer i rapportens konsekvensutred
ning. Här finns en otydlighet i lagstiftningen om vem som har rätt att uppföra de bygg
lovbefriade åtgärderna. Fastighetsägaren eller den enskilde bostadsrättshavaren eller hy
resgästen? 

Förtydligande av när de bygglovbefriade åtgärderna får utföras 

Det finns ett behov av att lagstiftaren förtydligar när de bygglovbefriade åtgärderna får ( 
utföras. Det är vanligt förekommande att den enskilde vill baka in de bygglovbefriade 
åtgärderna i PBL 9 kap 4b § redan vid bygglovprövningen för nybyggnad av en- eller 
tvåbostadshus i helt nya detaljplaner. I Båstads kommun ställer vi kravet att den sökande 
ska ha slutbesked för bostadshuset innan hen kan få startbesked för en bygglovbefriad 
åtgärd. Här vet vi att andra kommuner i vårt närområde gör andra tolkningar av när de 
kan få startbesked. Detta skapar förvining hos både den sökande som upplever det hela 
som mycket byråkratiskt att inte kunna bygga allt på en gång, men även hos hens gran-
nar som får en kungörelse om att kommunen lämnat ett planenligt bygglov på granntom-
ten men får se att det uppförs ett planstridigt hus vad avser våningsantal, byggnadshöjd, 
överskridande av byggrätt m.m. 

Lagstiftarens intention med de bygglovbefriade attefallsåtgärderna bör rimligen ha varit 
att utan planändring kunna bygga till och utöka befintlig äldre bebyggelse med otidsen
liga planbestämmelser så att den anpassas till dagens boendebehov och inte att tänja på 
nya detaljplaner med en generell utölming av byggrätten med sammanlagt 70 kvadrat
meter. För att detaljplanens bestämmelser inte ska bli uddlösa bör de bygglovbefriade at
tefallsåtgärderna i PBL 9 kap. 4a-4c §§inte tillåtas fönän detaljplanens genomförande
tid löpt ut, dock tidigast efter det att slutbesked getts för bostadshuset. 

Översänds enligt Myndighetsnämndens i Båstads kommun beslut den 16 april 2015 

Roger Larsson 
stadsarkitekt och bygglovchef 
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269 80 Båstad 
Gatuadress 
Fridhemsvägen 3 

Telefon 
043 1-770 00 vx 
Telefax 
0431-770 20/2 1 
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E-post 
bastads.kommun@bastad.se 
Hemsida 
www.bastad.se 

Postgiro 
11 I 1 I 1-1 
Organisationsnummer 
212000-0944 

( 

( 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2015-04-16 

Beslut 

MN § 48 dnr: MN 000061/2015-330, B 2014-241 

Svenstorp 3:124 i Torekov-Överklagande av beslut 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Myndighetsnämnden ger i uppdrag till stadsarkitekt Roger Larsson, eller 
den han sätter i sitt ställe, att föra nämndens talan i ärendet i mark- och 
miljödomstolen. 

Blad 

7 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen, i dess egenskap som byggnadsnämnd, gav den 8 september 
2014 bygglov (delegationsbeslut) för om- och tillbyggnad av ett enbostadshus 
på fastigheten Svenstorp 3:124. Bygglovet överklagades av  
Svenstorp 3:125, till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslöt den 23 mars 2015 att 
upphäva bygglovs beslutet. Då länsstyrelsen enligt vår mening fattat beslutet 
på felaktiga grunder har myndighetsnämnden via dess ordförande Katarina 
Toremalm (delegationsbeslut) den 29 mars 2015 överklagat länsstyrelsens 
beslut och begärt anstånd med att utveckla talan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 31 mars 2015, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad/Roger Larsson. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

0 UJ-
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

2015-04-16 

MN § 49 dnr: MN 000010/2015-330, B 2014-631 

Tinkarp 1:15 i Hov - Överklagande av beslut 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Myndighetsnämnden ger i uppdrag till stadsarkitekt Roger Larsson, eller 
den han sätter i sitt ställe, att föra nämndens talan i ärendet i mark- och 
miljödomstolen. 

8 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen, i dess egenskap som byggnadsnämnd, gav den 13 november 
2014 bygglov (delegationsbeslut) för nybyggnad av ett enbostadshus på 
fastigheten Tinkarp 1:15. Bygglovet överklagades av  
Tinkarp 1:13, till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslöt i delbeslut den 22 januari 
2015 att inhibera nämndens beslut och den 12 mars 2015 tog länsstyrelsen 
beslut att upphäva bygglovs beslutet. Då länsstyrelsen enligt vår mening fattat 
beslutet på grundval av ett annat sätt att beräkna byggnadshöjden har myndig
hetsnämnden via dess ordförande Katarina Toremalm (delegationsbeslut) den 
30 mars 2015 överklagat länsstyrelsens beslut och begärt anstånd med att 
utveckla talan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 2 april 2015, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad/Roger Larsson. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

0 (JJ 
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KOMMUN Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Upplysningar 

2015-04-16 

MN § 50 dnr: MN 000064/2015-330, B 2015-273 

Del av Båstad 109:2 (Båstad hamn) - Periodiskt bygglov 
för uppställning av matbod 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson att pröva 
bygglovet när berörda sakägare getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ärendet. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet har ansökt om bygglov för att sätta upp en matbod 
(gatukök) på del av fastigheten Båstad 109:2 (Båstad hamn). Ansökan har 
underhand ändrats till att avse ett periodiskt bygglov för tiden 1 juni -

9 

31 augusti under åren 2015 - 2019. har tidigare haft tidsbegränsat 
bygglov för matbod på platsen, dock har bodens utformning ändrats så att 
den bättre harmonierar med de övriga tillfälliga bodarna i hamnområdet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 7 april 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

0 ()/-
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2015-04-16 

MN § 51 dnr: MN 000065/2015-330, B 2015-194 

Del av Båstad 109:2 (Båstad hamn) - Periodiskt bygglov 
för mobila bodar 

Myndighetsnämnden beslutar: 

10 

Myndighetsnämnden ger ett periodiskt bygglov för perioden 1 juni - 31 augusti, 
åren 2015-2019 enligt 9 kap. 33 §plan- och bygglagen, PBL. 

Myndighethetsnämnden ger med stöd av 10 kap. 23 § PBL startbesked och den 
sökta åtgärden får påbörjas. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs 
inte i detta ärende. Byggnaderna får tas i bruk under den aktuella perioden. 

Anmälan om färdigställande/ansökan om slutbesked ska lämnas till myndig
hetsnämnden som underlag för slutbesked. 

Avgiften för bygglovet är 6.804 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige den 27 april 2011. Faktura skickas separat. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges då åtgärden uppfyller några men inte alla 
förutsättningar enligt 9 kap. 30-32 a §§ PBL. Åtgärden bedöms inte medföra 
någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet har ansökt om ett periodiskt lov under tiden 1 juni - 31 
augusti under åren 2015 - 2019 för uppställande av sex stycken bodar i 

( hamnområdet. Gällande detaljplan anger markanvändningen hamnändamål. 
Bodarna hyrs ut till olika företag som vänder sig till besökare i hamnen. 
Bodarna har varit uppställda på samma plats tidigare år. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 7 april 2015, 
( med tillhörande bilagor. 

Föredragande Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 
 

 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

c.o llt 
Utdragsbestyrkande 



( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 2015-04-16 11 

Beslut 

MN § 52 dnr: MN 000069/2015-330, B 2015-193 

Del av Båstad 109:2 (Båstad hamn) - Tidsbegränsat bygglov 
för elektronisk LED-skylt 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 9 kap. 33 §plan- och bygglagen (2010:900), PBL beviljas 
tidsbegränsat bygglov för en elektronisk LED-skylt att placeras på hamn
kioskens uteservering. Bygglovet gäller under tiden 5-27 /7 2015. Skylten får 
ej monteras på plats före den 5 juli 2015 och ska nedmonteras och vara bort-

( forslad senast den 27 juli 2015. Avgiften för bygglovet är 5.385 kronor i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige den 27 april 2011. 
Faktura skickas separat. 

Skäl för beslutet Lovet omfattar granskning av yttre förhållanden som placering och gestaltning 
enligt plan- och bygglagen. Åtgärden är tidsbegränsad och skylten avser att 
informera om resultat och tider m.m. under pågående tennisspel. Skylten ska ej 
vara igång kvällstid. Åtgärden kan inte anses medföra betydande olägenhet då 
den är tidsbegränsad till evenemangstid och följer Båstads kommuns 
inriktningsdokument för hamnen. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet Tillfällig uppställning under vecka 28-30 2015 av elektronisk LED-skylt 
i Båstad hamn. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad 
den 26 mars 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  

)usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

0 {)/-
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2015-04-16 12 

MN § 53 dnr: MN 000070/2015-330, B 2015-188 

Eskilstorp 8:7 - Byggsanktionsavgift 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 11kap51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs tomträtts
innehavaren till fastigheten Eskilstorp 8:7  en 
byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§, och 
18 § 2 av 2.225 kronor för att ha tagit byggnaden i bruk utan slutbesked. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ 
eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsankt
ionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § 
(PBL 11 kap 51 §). Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin 
egenskap av byggnadsnämnd. Tomträttsinnehavaren har upplysts 
om vad som gäller enligt PBL om att ta en byggnad i bruk innan slutbesked 
har utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om bygglov inkom den 26 juli 2013 för uppförande av en pre
fabricerad gårdsbyggnad om 15 kvadratmeter. Friggebod fanns redan på 
tomtplatsen. Bygglov med startbesked beviljades den 31 juli 2013 . 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad den 
3 mars 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

0 l(j-
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2015-04-16 13 

MN § 54 dnr: MN 000071/2015-330, B 2014-359 

Norra Karstorp 1:2 - Byggsanktionsavgift 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighets
ägaren till fastigheten Norra Karstorp 1:2,  en byggsankt
ionsavgift enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§, 6§ 2 och 18 § 2 av 
18.957 kronor. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ 
eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsankt
ionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § 
(PBL 11 kap 51 §). Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin 
egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägaren,  har 
upplysts om vad som gäller enligt PBL om att påbörja en byggnadsåtgärd innan 
startbesked har utfärdats samt att ta en byggnad i bruk innan slutbesked har 
utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Avgiften ska betalas till Båstads kommun senast två månader efter att beslutet 
delgivits fastighetsägaren . Faktura skickas separat. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet Anmälan från om pågående byggåtgärder på fastigheten 
Norra Karstorp 1:2 inkom den 25 april 2014. Besök på platsen gjordes samma 
dag av handläggarna Naim Berisha och Maria Axberg Fagerlind. Handläggarna 
konstaterade att en mindre komplementbyggnad i en skogsdunge ca 120 m 
från fastighetens brukscentra hade rivits och en ny plintgrund till en ny 
byggnad hade uppförts. Fastighetsägaren  
träffades på platsen. De informerade handläggarna att ett nytt fritidshus skulle 
uppföras på platsen och att tillstånd hade sökts hos och beviljats av läns
styrelsen avseende landskapsbildsskydd.  informerades 
att åtgärden kräver lov och att den planerade husleverensen skulle stoppas i 
avvaktan på en lovprövning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad den 
21 januari 2015 med tillhörande bilagor. 

Föredragande Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Jäv Katarina Toremalm (MP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. James 
Johnson (BP) tjänstgör som ordförande i detta ärende. 

Beslutet expedieras till  

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~ /1 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

2015-04-16 14 

MN § 55 dnr: MN 000072/2015-330, B 2015-253 

Stora Hult 3:68 - Byggsanktionsavgift 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighets
ägarna till fastigheten Stora Hult 3:68,  
solidariskt en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningens (PBF) 
9 kap 1§, och 22 § 1av1.310 kronor för att ha tagit byggnaden i bruk utan slut
besked. Sanktionsavgiften bedöms vara rimlig i förhållande till överträdelsen 
och det finns därför inte skäl att sätta ner avgiften, PBL 11 kap 53a §. 
Faktura skickas separat. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ 
eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsankt
ionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § 
(PBL 11 kap 51 §). Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin 
egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägarna,  

 har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att ta en byggnad i bruk 
innan slutbesked har utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig 
förklaring. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

Olovliga åtgärder, tagit byggnation i bruk utan slutbesked. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad den 
17 mars 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  

justerandes signaturer 
Utskott/presidium I<S/nämnd I<F Utdrags bestyrkande 

0 {)j 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Upplysningar 

2015-04-16 15 

MN § 56 dnr: MN 000066/2015-800, M 2015-279 

Hemmeslöv 9:6 (Hemmeslövs herrgård} 
- Förslag till beslut om föreläggande att utföra/inkomma med 
OVK, installera ventilation i duschutrymmena i vandrarhemmet 
samt utföra fuktmätningar och mögelutredningar i samtliga 
byggnader som hyrs ut till boende 

Myndighetsnämnden beslutar: 

- Fastighetsägaren  
på rubricerad fastighet, föreläggs med stöd av 2 kap. 3 §Miljöbalken (MB), 
26 kap. 9, 21- 22 §§ MB och med hänvisning till 9 kap. 9 § MB samt 33 §i 
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att senast 
den 1 juli 2015: 

· Förse duschutrymmena i Vandrarhemmet med en av miljöavdelningen 
godkänd typ av ventilation. 

· Utföra/Inkomma med OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) över samtliga 
byggnader på fastigheten som hyrs ut till boende. 

· Utföra fuktmätningar och mögel utredningar på samtliga byggnader som 
hyrs ut till boende. 

· Mätningar och utredningar ska utföras av sakkunnig. Om resultatet påvisar ett 
avvikande resultat med för hög fukthalt, mikrobiell växt eller bristfällig 
ventilation ska åtgärdsplan med tidsplan upprättas och vara miljöavdelningen 
tillhanda senast ovan angivna datum. 

- Med stöd 26 kap. 26 § MB ska detta beslut gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden genom miljöavdelningen bedriver tillsyn över tillfälligt boende i 
Båstads kommun. Den 20 mars 2015 genomförde miljöavdelningen en föranmäld 
inspektion på migrationsboendet på fastigheten Hemmeslöv 9:6. Vid inspektion fick 
verksamheten bland annat anmärkningar på bristfällig ventilation i dusch utrymmena 
i Vandrarhemmet. Verksamheten kunde vid tillsyn inte heller uppvisa en OVK. Vid 
inspektion noterades även synliga fuktskador och mikrobiell växt främst i byggnaderna 
Herrgården och i Vandrarhemmet. I samtliga byggnader uppmärksammades lukt som 
kan befaras komma ifrån mikrobiell växt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Tina Eriksson, 
daterad den 7 april 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

0 /Jj-



( 

( 

( 

( 

ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2015-04-16 16 

MN § 57 dnr: MN 000067 /2015-800, M 2015-279 

Hemmeslöv 9:6 (Hemmeslövs herrgård) 
- Förslag till beslut om förbud att bedriva verksamhet i 
lekrummet i herrgården samt föreläggande att upprätta ett 
egenkontroll program samt inrätta lämpligt städ utrymme och 
införskaffa tillämplig städ utrustning 

Myndighetsnämnden beslutar: 

- Med stöd av 26 kap. 9, 19 §§och med hänvisning till 9 kap. 5, 9 §§och 2 kap. 
3, 4 §§miljöbalken (MB) samt 33 §i förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd: 

· Förbjuda  att bedriva verksamhet i 
lekrummet i Herrgården på fastigheten Hemmeslöv 9:6 från och med att beslut 
om förbudet har delgivits. 

·Förelägga att upprätta ett egenkontroll
program över verksamheten. Egenkontrollen ska vara miljöavdelningen till 
handa senast 1 maj 2015. 

· Förelägga att införskaffa tillämplig 
städ utrustning samt inrätta lämpligt städutrymme. Åtgärderna ska vara 
vidtagna senast den 1 maj 2015. 

- Med stöd 26 kap 26 § MB ska detta beslut gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden genom miljöavdelningen bedriver tillsyn över tillfälligt 
boende i Båstads kommun. Den 20 mars 2015 genomförde miljöavdelningen en 
föranmäld inspektion på migrations boendet på fastigheten Hemmeslöv 9:6. Vid 
inspektion fick verksamheten bland annat anmärkningar på avsaknad av 
egenkontrollprogram samt bristfälliga städutrymmen och städ utrustning. 
I lekrummet i Herrgården fanns mögelväxt på väggen längs golvet, elskåp utan 
lås samt lysrörsarmaturer utan skydd. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Tina Eriksson, 
daterad den 7 april 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  

I usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

0 u 




