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ll1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2015-06-11 

Astrakanen, torsdagen den 11 juni 2015 kl. 13.00 - 16.30. 

Katarina Toremalm (MP), ordförande 
James Johnson (BP), vice ordförande 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Niclas Svanberg (S), ledamot 
Claes Sundin (M), ledamot 
Charlotta Bjärholm (FP), ledamot 

Ulf Jiewertz (M), ej tjänstgörande ersättare 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Niclas Svanberg. Ersättare: Rune Andersson. 

Kommunk nsliet i Båstad, onsdagen den 17 juni kl. 16.30. 

Blad 
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Sekreterare ~~ Paragrafer: 74 - 87 

Ordförande 

Henrik Andersson 

~ bL---
Justerande 

Niclas Svanberg 

ANSLAGSBEVIS 

Organ: MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

Anslaget är 
uppsatt: 

F örvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

18/6-10/7 

~ntocet i Båstad 

. - - >--~ 
Henrik Andersson 

Utdrags bestyrkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämnden 11 juni 2015 

§ Ärendebeskrivning 

72. Godkännande av dagordningen 

73. Skrivelse efter tillsyn av länsstyrelsen enligt tobakslagen 

7 4. Delgivningar 

7 5. Delegationsbeslut 

76. lnformationsärenden 

77. Öllöv 15:59 - Beslut om försiktighetsmått avseende produktionstid 

samt föreläggande om att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet 

78. Uppdrag - Översyn av PBL 8 kap 13 §-område i Båstads kommun 

79. Troentorp 2:26 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus efter avstyckning 

80. Ängelsbäck 5:82 - Bygglov för nybyggnad av lager 

81. Haga 6:1 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

82. Killeröd 4:14 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i ett plan 

83. Påarp 4:49 - Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus 

84. Storahult 6:50 - Tillbyggnad av fritidshus efter rivning av en del av befintligt 

samt nybyggnad av förråd 

85. Ljungby 5:30 - Nybyggnad av enbostadshus 

86. Boarp 11:1- Nybyggnad av maskinhall efter rivning av kvarvarande del 

av befintlig nedbrunnen lagerlokal 

87. Hemmeslöv 10:88 - Olovliga åtgärder avseende rivning av del av fritidshus 

utan rivningslov 
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Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2015-06-11 

MN § 74 

Delgivningar 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

a). Budgetuppföljning 2015-04-30. Dnr: MN 000091/2015-905 

b). Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund - protokoll och verksamhets
berättelse. Dnr: MN 000089 /2015-800 

c). Brödarp 3:42 - Överklagande av beslut att lämna negativt förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus - Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000020/2015-330 

2 

d). Varan 2:5 - Överklagande av beslut om bygglov för stenmur. Länsstyrelsen 
avslår överklagandet. Dnr: MN 000025/2015-800 

e). Detaljplan - Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad - Underrättelse om samråd. 
Dnr: MN 000086/2015-315 

f). Förbud mot uppförande av byggnader m.m. vid allmän väg - Beslut från 
länsstyrelsen. Dnr: MN 000102/2015-300 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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MN § 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-11 

Delegationsbeslut 

Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Blad 
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a). Delegationsbeslut 2015-04-28 - 2015-06-01 för bostadsanpassningsbidrag. 
Dnr: MN 000021/2015-800 

b). Delegationsbeslut 2015-04-30 - 2015-05-29 för Räddningstjänsten. 
Dnr: MN 000018/2015-904 

c). Delegationsbeslut 2015-04-27 - 2015-05-31 för Samhällsbyggnad. 
Dnr: MN 000044/2015-904 

d). Delegationsbeslut 2015-04-29 - 2015-06-02 för miljöavdelningen. 
Dnr: MN 000002/2015-904 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

lifts {11-
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Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2015-06-11 

MN § 76 

I nformationsärenden 

a). Information angående handläggning av ärenden som innefattar 
myndighetsutövning (Carl-Magnus). Dnr: MN 000103/2015-100 

b). Hemmeslövs herrgård - återkommande lägesrapportering (Tina) 

c). Nekade startbesked för "Attefallshus" i Vistorp och Ranarp (Roger) 

d). Tinkarp 1:15 - Bygglov för enbostadshus; nu fråga om avvisning av 
överklagande. Mark- och miljödomstolen avvisar Myndighetsnämndens 
överklagande (Roger) . Dnr: MN 000010/ 2015-330 

e). Regeringens proposition 2014/15:122 - Nya steg för en effektivare 
plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare 
vid omgivningsbuller (Roger). Dnr: MN 000104/ 2015-300 

f) . Villa Abelin, Norrvikens trädgårdar (Roger) 

g). Evenemangsytor: tillstånd och tillfälliga bygglov sommartid (Roger) 

h). Angående hemställan till kommunstyrelsen gällande detaljplaneläggning 
inom Kattvik-Troentorp (Lisa). Dnr: MN 000088/2015-315 

justerandes signaturer 
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KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

//Jj liJ 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

Handlingar i ärendet 

Yrkande 

2015-06-11 5 

MN § 77 dnr: MN 000099/ 2015-800, M 2013-000560 

Ö llöv 15:59 - Beslut om försiktighetsmått avseende produk
tionstid samt före läggande om att söka tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ärendet återremitteras då det nyligen tillkommit information som nämnden 
sedan tidigare inte känt till. Till nästa möte med nämnden den 20 augusti ska 
syn göras på platsen innan beslut fattas. 

Under mars månad 2013 inkom klagomål till miljöavdelningen på  
 nedan kallat företaget, från två intilliggande bostads

fastigheter. Klagande var  (boende på fastigheten 
 och  (boende på fastigheten ). 

Klagomålet gällde oro över farliga ämnen i rökgaserna och upplevd olägenhet 
gällande frityrlukt från chipstillverkningen. Enligt klagomålet hade problemen 
pågått sedan företaget etablerats på fastigheten  under 2011 och 
klagande upplevde att företaget inte vidtagit tillräckliga åtgärder. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg, 
daterad den 2 juni 2015, med tillhörande bilagor. 

Charlotta Bjärholm (FP) och James Johnson (BP): Ärendet återremitteras då 
det nyligen tillkommit information som nämnden sedan tidigare inte känt till. 
Till nästa möte med nämnden den 20 augusti ska syn göras på platsen innan 
beslut fattas . 

Beslutet expedieras till Samhällsskydd/ miljöavdelningen. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

f}/) ltJ-
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MN § 78 dnr: MN 000101/2015-300, B 2015-000511 

Uppdrag - Översyn av PBL 8 kap 13 §-område 
i Båstads kommun 

6 

Beslut Myndighetsnämnden ger Samhällsbyggnad i uppdrag att se över vilka områden 
i kommunen som utgör sådana värdefulla områden enligt plan- och bygglagen, 
PBL, 8 kap 13 §där bygglovbefriade åtgärder enligt PBL 9 kap 4a - 4c §§ 
kräver bygglov. 

Beskrivning av ärendet När de bygglovbefriade åtgärderna i PBL 9 kap 4a - 4c §§ (attefallsåtgärderna) 
infördes den 2 juli 2014 fanns det en stor tveksamhet om vilka områden i 
kommunen som enligt 9 kap 4d §utgjorde sådana bebyggelseområden enligt 
PBL 8 kap 13 §där bygglovplikten låg kvar. För att kunna svara alla 
intresserade lika, bestämdes att de områden som var utpekade i kommunens 
eller länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram var att betrakta som 
8:13-områden. Kartmaterial och information lades ut på kommunens hemsida. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Många har nöjt sig med det svaret, medan ett fåtal har velat få sin sak formellt 
prövad. I de fallen där anmälan hamnade inom ett 8: 13-område har vi nekat 
startbesked. Några har överklagats och det första beslutet har nu kommit från . 
länsstyrelsen rörande Vistorp 8:80 (B 2014-849). Länsstyrelsen avslår över
klagandet med hänvisning till formuleringen i PBL 13 kap 15 §om att ett start
besked endast får överklagas av den som sökt bygglov. Då attefallsåtgärderna 
endast kräver anmälan och inte bygglov uppstår ett moment 22 där den 
sökande inte kan få sakfrågan prövad och kommunen får inte heller någon 
vägledning i sin tolkning. 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 29 maj 2015. 

Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad/bygglov. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

/1l~ /Jk 
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KOMMUN 

Samhä 1 lsbyggnad 

Datum 
2015-05-29 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2015-000511 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: Samhälls
byggnad/bygg! ov 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: -

/Vl/V 000101 /io/~ -300 
Tjänstesknvef se 1 

C
2

) 

Uppdrag översyn av PBL 8 kap 13 §-område, Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden ger samhällsbyggnad i uppdrag att se över vilka områden i kommu
nen som utgör sådana värdefulla områden enligt plan- och bygglagen, PBL, 8 kap 13 §där 
bygglovbefriade åtgärder enligt PBL 9 kap 4a - 4c §§kräver bygglov. 

Bakgrund 

När de bygglovbefriade åtgärderna i PBL 9 kap 4a - 4c §§ (attefallsåtgärderna) infördes 
den 2 juli 2014 fanns det en stor tveksamhet om vilka områden i kommunen som enligt 9 
kap 4d §utgjorde sådana bebyggelseområden enligt PBL 8 kap 13 §där bygglovplikten låg 
kvar. 

För att kunna svara alla intresserade lika, bestämdes att de områden som var utpekade i 
kommunens eller länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram var att betrakta som 8:13-
områden. Kartmaterial och information lades ut på kommunens hemsida. Många har nöjt 
sig med det svaret, medan ett fåtal har velat få sin sak formellt prövad. I de fallen där an
mälan hamnade inom ett 8: 13-område har vi nekat startbesked. Några har överklagats och 
det första beslutet har nu kommit från länsstyrelsen rörande Vistorp 8:80 (B 2014-849). 
Länsstyrelsen avslår överklagandet med hänvisning till formuleringen i PBL 13 kap 15 § 
om att ett startbesked endast får överklagas av den som sökt bygglov. Då attefallsåtgär
derna endast kräver anmälan och inte bygglov uppstår ett moment 22 där den sökande 
inte kan få sakfrågan prövad och kommunen får inte heller någon vägledning i sin tolkning. 

Båstads kommun 

Samhäl lsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2015.03.18 
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Både Boverket och länsstyrelsen har sedan hösten 2014 gett råden att kommunerna måste 
göra en bedömning i varje enskilt fall om det är ett 8:13-område eller inte. Vi kan också 
konstatera att framförallt det som pekats ut i länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram mer 
rör skydd av landskapselement än själva bebyggelsens kulturhistoriska värde. Det finns 
därför skäl att göra en mer snäv och bättre motiverad tolkning av vad som ska betraktas 
som 8:13-områden, vilket kan presenteras på kommunens hemsida som hjälp till både den 
enskilde och till kommunen. 

Förvaltning föreslås därför få i uppdrag att göra en översyn av vad som utgör värdefull be
byggelsemiljö enligt PBL 8:13. 

För Samhällsbyggnad 

2015-05-29 

X iTf.1 BÅSTADS !J / 
~ l<OMMUN fV r ~ 

Roger Larsson 

stadsarkitekt 
Signerat av: Roger Larsson 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2015.03.18 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

Utskott/presidium 

2015-06-11 

MN § 79 dnr: MN 000034/2015-330, B 2014-000801 

Troentorp 2:26 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus efter avstyckning 

7 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen, PBL, att bygglov kan lämnas för den sökta åtgärden på platsen, 
del av Troentorp 2:26 samt att myndighetsnämnden inte har någon erinran 
mot föreslagen avstyckning. 

Vidare beaktas att lämplig grundläggning ska utföras i samråd med geotekniskt 
sakkunnig samt att marknivåer anpassas till platsen och prövas slutligt i 
kommande bygglov. Sökanden upplyses om att förhandsbeskedet är bindande 
vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslut 
om förhandsbeskedet. Görs inte ansökan om bygglov inom tiden enligt ovan 
upphör tillstånden att gälla. Ägaren till ges besvärshänvisning 
över detta beslut. 

Ingen avgift då avgift togs ut i samband med nämndens beslut den 12 mars 
2015. 

De särskilda värden som ska skyddas enligt föreliggande riksintressen bedöms 
inte hindra uppförande av en till landskapet väl anpassad byggnad på den 
avsedda platsen. Föreslagen bebyggelse till sin storlek och placering i land
skapet strider inte mot intentionerna i översiktsplanen/fördjupad översikts
plan (ÖP)/(FÖP) och medför ingen negativ inverkan på landskapets öppenhet 
och särdrag. Hindrar inte det rörliga friluftslivet. Vid den avvägning mellan 
allmänna intressen och intresset av att få bygga på platsen som ska göras 
bedöms det enskilda intresset vara störst. Aktuell lokalisering får mot 
bakgrund av det ovan sagda anses vara lämplig. Föreslagen åtgärd bedöms 
inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare som avses i 
plan- och bygglagen (PBL). Positivt förandsbesked kan meddelas. Vad berörd 
granne anfört i ärendet leder inte till någon annan bedömning. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. Sökanden 
upplyses om att mark- och byggarbeten inte får påbörjas förrän myndighets
nämnden lämnat bygglov och startbesked. Detta beslut gäller i två år räknat 
från dagen då beslutet vinner laga kraft. 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

/JLS /JJ-
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Myndighetsnämnden 2015-06-11 

MN § 79 

Forts. Troentorp 2:26 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus efter avstyckning 
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Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnad föreslog i tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2015 att 
myndighetsnämnden skulle lämna ett positivt förhandsbesked i ärendet. 
Myndighetsnämnden gjorde en annan värdering i avvägningen mellan de 
allmänna och enskilda intressena i ärendet och beslöt den 12 mars 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

Proposition 

(MN § 31/2015) att lämna ett negativt förhandsbesked. Sökanden överklagade 
nämndens beslut till Länsstyrelsen i Skåne län som den 23 april beslöt att 
upphäva nämndens beslut och återförvisa ärendet för ny prövning. Huvud
skälen till upphävandet var att nämnden inte tydligt hade redovisat vilka de 
allmänna intressena var och på vilket sätt de skulle lida skada. Nämnden beslöt 
den 7 maj 2015 (MN § 65/2015) att inte överklaga länsstyrelsens beslut. 
Ärendet tas nu upp för ny prövning. Förvaltningens bedömning är att i sak har 
inget nytt tillförts ärendet utan Samhällsbyggnad föreslår därför samma 
beslutsförslag och skäl för beslutet som i tjänsteskrivelsen den 26 februari 
2015 samt hänvisar till den skrivelsen vad gäller utredning och motivering. 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 2 juni 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Roger Larsson föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Karin Schmidt (BP): Avslag. 

Charlotta Bjärholm (FP) och Claes Sundin (M): Bifall till liggande förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit liggande förslag. 

Reservation Mot beslutet, till förmån för sitt avslagsyrkande, reserverar sig Karin 
Schmidt (BP) och Katarina Toremalm (MP) skriftligen. 

Beslutet expedieras till Sökanden  (delgivning). Sakägare med erinran (delgivning). 
Samhällsbyggnad/bygglov. 

usterandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

!l/S 
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Beslut 

MN § 80 dnr: MN 000098/2015-330, B 2015-000490 

Ängelsbäck 5:82 Bygglov för nybyggnad av lager 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson, eller den han 
sätter i sitt ställe, att pröva bygglovet för nybyggnad av lagerbyggnad på 
fastigheten Ängels bäck 5:82 i Grevie när berörda sakägare och myndigheter 
hörts i ärendet. 

Myndighetsnämnden bedömer att placeringen av en mindre del av byggnaden 
på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas är en liten avvikelse från 

( detaljplanen och att den del av byggnaden som placeras utanför planlagd mark 
är förenlig med översiktsplanen och riksintressena i området. 

( 

( 

Beskrivning av ärendet  har ansökt om bygglov för 
nybyggnad av ett höglager på deras fastighet i Grevie. Den nya lagerbyggnaden 
placeras mellan två befintliga industribyggnader. Genom det nya lagret får 

en mer rationell godslogistik och kan minska antalet transporter 
mellan sina anläggningar i Grevie och Förslöv. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 29 maj 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Yrkanden James Johnson (BP) och Claes Sundin (M): Bifall till liggande förslag. 

Föredragande Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad/bygglov. 

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

f ," {jj-
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2015-06-11 10 

MN § 81 dnr: MN 000095/2015-330, B 2015-000244 

Haga 6:1- Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen (PBL). 

Avgift: 24 599 kronor. Faktura skickas separat. 

Byggnaden är förenlig med översiktsplanen och riksintressena i området samt 
bedöms inte vara till betydande olägenhet för berörda grannar. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser bygglov för ett enplans fritidshus utanför planlagt område. 

Utskott/presidium 

Fastigheten ingår ej i område med sammanhållen bebyggelse och omfattas ej 
av områdesbestämmelser. 

Fastigheten är en bebyggd lantbruksfastighet med arealen 97 343 kvm. Fastig
hetsägaren har för avsikt att bygga huset till gäster samt korttidsanställda och 
har inte för avsikt att stycka fastigheten. Tomtplatsen avses att bebyggas med 
ett fritidshus med byggnadsarean ca 71 kvm i en våning placerat i direkt an
slutning norra gaveln av befintligt ridhus. Byggnaden ska enligt ansökan utfö
ras i röd träfasad med svart papptak vita knutar och foder. 

Området är i översiktsplanen utpekat som LA-område, dvs område där i princip 
ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Planriktningen för La-områden anger att 
områdena ska bevaras till karaktär och användning. De ska skyddas mot för
ändringar, som kan äventyra befintliga värden, och helst vårdas aktivt så att 
dessa värden består. Endast sådan bebyggelse eller sådana anläggningar som 
behövs för att stödja områdenas nuvarande användning och som mycket åter
hållsamt stödjer natur-, kultur och/eller rekreationsintressen kan tillkomma 
utan vidare. Det betyder t.ex. att inga nya bostadshus ska tillkomma inom och i 
omedelbar anslutning till områdena och att eventuella kompletteringar av hus 
som redan finns måste vara begränsade och inte dominera eller störande på
verka områdena. 

Föreslagen placering är i anslutning till befintlig bebyggelse delvis dolt från 
exponering av det befintliga ridhuset. Föreslagen bebyggelse, till sin storlek och 
placering i landskapet, strider inte mot intentionerna i översiktsplanen (ÖP) 
och medför ingen negativ inverkan på landskapets öppenhet och särdrag. Hind
rar inte det rörliga friluftslivet. Vid den avvägning mellan allmänna intressen 
och det enskilda intresset av att få bygga på platsen som ska göras bedöms det 
enskilda intresset vara störst. Aktuell lokalisering får mot bakgrund av det ovan 
sagda anses vara lämplig. Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en sådan bety
dande olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen (PBL). 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

Jvr( /JJ 
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MN § 81 

Forts. Haga 6:1- Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Bygglov ska enligt 9 kap. 30 § PBL ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §,och uppfyller de krav som följer av 2 kap. 
och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§i de delar som inte har prövats i områdes 
bestämmelser. Av 2 kap. 1 § PBL framgår att vid prövning av frågor enligt lagen 
ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Av 2 kap. 2 § PBL 
följer att mark- och vattenområde används för det eller de ändamål som 
området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
De särskilda värden som ska skyddas enligt föreliggande riksintressen 
bedöms inte hindra uppförande av en till landskapet väl anpassad 
enplansbyggnad på platsen. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. Mark- och 
byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett 
startbesked. 

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

Föredragande Roger Larsson och Maria Axberg-Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Sökanden (delgivning). Sakägare med erinran. 
Samhällsbyggnad/bygglov. 

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

/{( /Jk 
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MN § 82 dnr: MN 000096/2015-330, B 2014-001027 

Killeröd 4:14- Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus i ett plan 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ärendet återremitteras då nämndens ledamöter vill göra syn på platsen. 
Fler utredningar i ärendet krävs innan beslut fattas. 
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Beskrivning av ärendet Sökanden begär förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på avgränsad 
och lägesbestämd tomtplats på fastigheten Killeröd 4:14. Ansökan inkom den 
29 december 2014, kompletterades den 6 mars 2015 med tomtplanerings
ritning. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har yttrat sig den 13 april 2015 
avseende fornlämningssituationen på platsen och påpekar att tillstånd krävs 
enligt 2 kap kulturmiljölagen för planerad byggnation. Länsstyrelsens miljö
avdelning har den 29 april 2015 yttrat sig angående eventuella inrapporterade 
fynd av artskyddade eller rödlistade artportaler på platsen. Kommunekologen 
har den 20 maj 2015 yttrat sig över platsens lämplighet som habitat för 
Nattskärran som enligt uppgift ska finnas i området. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg-Fagerlind, daterad 
den 26 maj 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Maria Axberg-Fagerlind föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Proposition 

James Johnson (BP): Ärendet återremitteras då nämndens ledamöter vill göra 
syn på platsen. Fler utredningar i ärendet krävs innan beslut fattas. 

Charlotta Bjärholm (FP) och Claes Sundin (M): Bifall till liggande förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
beslutat att återremittera ärendet. 

Reservation Mot beslutet, till förmån för sina yrkanden som avslogs, reserverar sig 
Charlotta Bjärholm (FP) och Claes Sundin (M). 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad/bygglov. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

IV.~ Id-
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MN § 83 dnr: MN 000097 /2015-330, B 2015-000288 

Påarp 4:49 - Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) förklarar 
myndighetsnämnden att den sökta åtgärden enligt redovisad omfattning, 
placering och i huvudsak utformning kan tillåtas på fastigheten Påarp 4:49. 
Vidare beaktas att lämplig grundläggning utförs i samråd med geotekniskt sak
kunnig samt att marknivåer anpassas till platsen och prövas slutligt i bygglov. 

Avgift: 8 322 kronor. Faktura skickas separat. 

Den förslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § PBL (markens 
lämplighet) och 8 kap. 9 § PBL. De särskilda värden som ska skyddas enligt fö
religgande riksintressen bedöms inte hindra uppförande av en till landskapet 
väl anpassad enplansbyggnad på den avgränsade och lägesbestämda tomtplat
sen. Föreslagen bebyggelse, till sin storlek och placering i landskapet, strider 
inte mot intentionerna i översiktsplanen (ÖP) och medför ingen negativ inver
kan på landskapets öppenhet och särdrag. Hindrar inte det rörliga friluftslivet. 

Vid den avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda intresset av att 
få bygga på platsen som ska göras bedöms det enskilda intresset vara störst. 
Aktuell lokalisering får mot bakgrund av det ovan sagda anses vara lämplig. 
Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda 
sakägare som avses i PBL. Utfart från fastigheten till väg 1739 har beviljats av 
trafikverket den 14 april 2015. Positivt förhandsbesked kan meddelas. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. Sökanden 
upplyses om att mark- och byggarbeten inte får påbörjas förrän myndighets
nämnden lämnat bygglov och startbesked. Detta beslut gäller i två år räknat 
från dagen då beslutet vinner laga kraft. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för bygglov för ett bostadshus utanför planlagt 
område. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse mellan två 
befintligt bebyggda tomtplatser. Är avstyckad från stamfastigheten Påarp 4:46 
med ändamålet bostads bebyggelse. Förhandsbesked för upprättande av 
bostadshus beviljades 31 maj 2012. Marken används som hagmark beväxt med 
ett antal vuxna barrträd. Stamfastigheten finns nämnd som "Kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse" i Kulturhistoriskt värdefulla miljöer inventerade 1988. 
Fastigheten är obebyggd. Fastigheten omfattas ej av områdesbestämmelser 
men omfattas av ett antal regleringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg-Fagerlind, daterad 
den 1 juni 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Maria Axberg-Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Sökanden (delgivning). 
Samhällsbyggnad/bygglov. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd I<F Utdragsbestyrkande 

(V/:J tu-
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MN § 84 dnr: MN 000094/2015-330, B 2014-000504 

Storahult 6:50 - Tillbyggnad av fritidshus efter rivning av en del 
av befintligt samt nybyggnad av förråd 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen (PBL) beviljas bygglov för till
byggnad av fritidshus efter rivning av en del av befintligt samt nybyggnad 
av förråd på fastigheten Storahult 6:50. Avgift: 25 396 kronor. Faktura 
skickas separat. 

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Ansökan får anses upp
fylla kraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen (2010:900), och kan varken an
ses strida mot gällande riksintressen eller mot översiktsplanen. Ansökan kan ej 
heller anses vara till så stort men för grannar att bygglov bör vägras samt be
döms vara lämpligt utifrån platsens natur /kulturvärden och landskapsbild. 
Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och bedöms inte 
medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Utformningen och placeringen av den nya tillbyggnaden efter rivning av en del 
av befintlig huvudbyggnad strider inte mot intentionen i översiktsplanen och 
medför ingen negativ inverkan på landskapet. Rivning av befintlig huvudbygg
nad i västra delen av fastigheten och förrådet medför att bebyggelsen flyttas 
längre in på fastigheten, dvs bort från reservatgränsen i väster, jämfört med hur 
bebyggelsen är placerad idag. Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en sådan be
tydande olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen (PBL). 
Vad berörd granne och Storahults strand V.F. anfört i ärendet leder inte till nå
gon annan bedömning. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. Sökanden 
upplyses om att mark- och byggarbeten inte får påbörjas förrän myndighets
nämnden lämnat ett startbesked. Detta beslut gäller i två år räknat från dagen 
då beslutet vinner laga kraft. 

Beskrivning av ärendet  den 19 juni 2014 sökt bygglov för tillbyggnad av fritidshus 
efter rivning av en del av befintligt samt nybyggnad av förråd. Ansökan avser 
bygglov utanför planlagt område och ingår i område med sammanhållen 
bebyggelse. Fastigheten omfattas av ett antal regleringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 2 juni 
2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Naim Berisha föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Sökanden (delgivning). Sakägare med erinran. 
Samhällsbyggnad/bygglov. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium 

jj 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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2015-06-11 

MN § 85 dnr: MN 000090/2015-330, B 2014-000767 

Ljungby 5:30 - Nybyggnad av en bostadshus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen (PBL) beviljas bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus på fastighet Ljungby 5:30. 

Avgift: 27 594 kronor. Faktura skickas separat. 
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Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Ansökan får anses upp
fylla kraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen (2010:900), och kan varken 
anses strida mot gällande riksintressen eller mot översiktsplanen. Ansökan 
kan ej heller anses vara till så stort men för grannar att bygglov bör vägras samt 
bedöms vara lämpligt utifrån platsens natur /kulturvärden och landskaps bild. 
Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och bedöms inte 
medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. Sökanden 
upplyses om att mark- och byggarbeten inte får påbörjas förrän myndighets
nämnden lämnat ett startbesked. Detta beslut gäller i två år räknat från dagen 
då beslutet vinner laga kraft. 

Beskrivning av ärendet har den 29 september 2014 sökt bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Ljungby 5:30. Ansökan avser bygglov utanför 
planlagt område och ingår ej i område med sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten omfattas av ett antal regleringar, vilka framgår av bilagd 
tjänsteskrivelse. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 29 maj 
2015, med tillhörande bilagor. 

Naim Berisha föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Sökanden (delgivning). 
Samhällsbyggnad/bygglov. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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2015-06-11 

MN § 86 dnr: MN 000092/2015-330, B 2013-000836 

Boarp 11:1- Nybyggnad av maskinhall efter rivning av 
kvarvarande del av befintlig nedbrunnen lagerlokal 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen (PBL) beviljas bygglov för 
nybyggnad av maskinhall efter rivning av kvarvarande del av befintlig 
nedbrunnen lagerlokal på fastigheten Boarp 11:1. 

Avgift: 80 707 kronor. Faktura skickas separat. 
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Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Ansökan får anses upp
fylla kraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen (2010:900), och kan varken an
ses strida mot gällande riksintressen eller mot översiktsplanen. Ansökan kan ej 
heller anses vara till så stort men för grannar att bygglov bör vägras samt be
döms vara lämpligt utifrån platsens natur /kulturvärden och landskaps bild. 
Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och bedöms inte 
medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Utformningen och placeringen av den nya byggnaden efter rivning av kvar
varande del av befintlig nedbrunnen lagerlokal strider inte mot intentionen i 
översiktsplanen och medför ingen negativ inverkan på landskapet. Rivning 
av befintlig byggnad ger en bättre sikt i korsningen samt friare vy mellan 
byggnader. 

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

Beskrivning av ärendet  har den 10 november 2013 sökt bygglov för 
nybyggnad av maskinhall efter rivning av kvarvarande del av befintlig 
nedbrunnen lagerlokal på fastigheten Boarp 11:1. Ansökan avser bygglov 
utanför planlagt område och ingår i område med sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten omfattas av ett antal regleringar, vilka framgår av bilagd 
tjänsteskrivelse. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 1 juni 
2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Naim Berisha föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Sökanden (delgivning) . 
Samhällsbyggnad/bygglov. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

j;;s M 
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MN § 87 dnr: MN 000100/2015-330, B 2014-000932 

Hemmeslöv 10:88 - O lovliga åtgärder avseende rivning 
av del av fritidshus utan rivnings lov 
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Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighets 
ägarna till fastigheten Hemmeslöv 10:88,  

 vardera en 
byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 16 § 1 
på 4 617 kronor, totalt 18 468 kronor. Faktura skickas separat. 

Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, marklov eller rivningslov 
ska byggsanktionsavgift tas ut. Byggsanktionsavgift ska bestämmas enligt plan
och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338). Den tas 
ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägarna 
har upplysts om vad som gäller enligt PBL om olovligt byggande/rivning samt 
getts möjlighet att lämna in 
en skriftlig förklaring. 

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

Beskrivning av ärendet Den 13 oktober 2014 inkom ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 
och rivning av en del av befintligt fritidshus till Samhällsbyggnad. Reviderade 
ritningar och reviderad ansökan skickades i en ny omgång den 23 oktober 
2014. Enligt inskickade ritningar konstaterade man att en tredjedel av befintligt 
hus skulle behållas (inte rivas). Den 29 oktober 2014 meddelades ett positivt 
bygglovsbeslut och den 11november2014 meddelades startbeskedet för den 
sökta åtgärden. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 22 maj 
2015, med tillhörande bilagor. 

Naim Berisha föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Ägarna  
 

Samhällsbyggnad/bygglov. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium )/( KS/nämnd 

j; 
KF Utdrags bestyrkande 




