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Plats och tid:

Sessionssalen i Båstad, kl. 18.30.

Beslutande:

Se bifogad närvarolista.

Övriga
närvarande:

Henrik Andersson, sekreterare

Utses att justera:

Carolin Gräbner och Uno Johansson. Ersättare: Jacob Trattner.

(

(

Justeringens
plats och tid:

Sekreterare

Paragrafer: 155 - 156

Ordförande

(

Justerande
Carolin Gräbner

ANSLAGSBEVIS

(
Organ:

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum: 2015-06-24
Anslaget är
uppsatt:

25/6-17/7

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunkontoret i Båstad

Underskrift

~ ;;!!{

Henrik Andersson
Utdrags bestyrkande
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§ 155

Godkännande av dagordningen
Beslut

(

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Dagordningen godkänns med följande tillägg:
Fråga från Katarina Toremalm (MP) - Pågatåg Express och
halvtimmestrafik i Förslöv

(

Fråga från Daniel Olofsson m.fl. (M) - Campingförbud på Prästlidens
parkering
Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige för Moderaterna (delgivning)
Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige för Bjärepartiet (delgivning)

(

(

Utskott/presidium

lusterandes signaturer
KS/nämnd

C,~
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Dnr KS 000956/2010-830

Överklagande av länsstyrelsens beslut angående utvidgade
strandskyddsområden i Norrviken-Kattvik - nu fråga om
utvecklande av skälen för överklagandet

(

Beskrivning av ärendet

(

Länsstyrelsen meddelade den 27 april 2015 beslut om utvidgade strandskyddsområden inom Båstads kommun. Beslutet avvek i vissa delar från
kommunens eget förslag, bl.a. när det gäller strandskyddsområden med s.k.
flytande strandskydd.
Kommunstyrelsen beslutade, som en del i verkställandet av fullmäktiges ovannämnda beslut, på sammanträdet den 13 maj 2015 att överklaga länsstyrelsens
beslut samt att begära anstånd till den 30 juni 2015 med att utveckla skälen
för överklagandet. Med anledning av detta föreslås fullmäktige att godkänna
bifogat förslag till yttrande, innefattande utvecklande av grunderna för
överklagandet, till Regeringen, Miljö- och energidepartementet.
Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige bl.a. att godkänna bifogat
förslag till yttrande, innefattande utvecklande av grunderna för överklagandet,
till Regeringen, Miljö- och energidepartementet.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl-Magnus Billström, daterad
2015-06-01. Förslag till yttrande.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-06-10.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Bifogat förslag till yttrande godkänns.

2. Kommunjuristen ges i uppdrag att underteckna yttrandet och skicka in
till länsstyrelsen.
3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

(

Utskott/presidium

justerandes si naturer
KS/nämnd

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN
Kommunledningskontoret
Datum: 2015-06-01
Handläggare: Carl-Magnus Billström
Dnr:
Till: Fullmäktige
Beslutet skall expedieras till:
Regeringen, Miljö- och energidepartementet, Verksamhetsområdeschefen för Samhällsbyggnad,
planstrategen
(
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Förslag till yttrande till Regeringen, Miljö- och energidepartementet

(

Överklagande av länsstyrelsens beslut angående utvidgade strandskyddsområden; nu fråga om utvecklande av skälen för överklagandet
Bakgrund
Länsstyrelsen meddelade den 27 april 2015 beslut om utvidgade strandskyddsområden inom
Båstads kommun. Beslutet avvek i vissa delar från kommunens eget förslag, bl.a. när det gäller
strandskyddsområden med s.k. flytande strandskydd.
Aktuellt
Kommunstyrelsen beslutade, som en del i verkställandet av fullmäktiges ovannämnda beslut, på
sammanträdet den 13 maj 2015 att överklaga länsstyrelsens beslut samt att begära anstånd till
den 30 juni 2015 med att utveckla skälen för överklagandet. Med anledning av detta föreslås
fullmäktige att godkänna bifogat förslag till yttrande, innefattande utvecklande av grunderna för
överklagandet, till Regeringen, Miljö- och energidepartementet.

(

(

Övervägande/framtid
Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige bl.a. att godkänna bifogat förslag till yttrande, innefattande utvecldande av grunderna för överklagandet, till Regeringen, Miljö- och
energidepartementet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Bifogat förslag till yttrande godkänns.
2. Kommunjuristen ges i uppdrag att underteckna yttrandet och skicka in till
Länsstyrelsen.
3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad i fullmäktige.

Båstad den 1 juni 2015

ce-. \~~ \S:~

Carl-Magnus Billström
Kommunjurist
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~ KOMMUN
Kommunledningskontoret

Datum

2015-06-24
Handläggare

Regeringen
Miljö- och energidepartementet
103 33 STOCKHOLM

Carl-Magnus Billström

Vårtdnr

ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS I SKÅNE LÄN BESLUT AV DEN
27 APRIL 2015, DNR: 511-9749-2012 - 1278, ANG. UTVIDGADE
STRANDSKYDDSOMRÅDEN INOM BÅSTADS KOMMUN; NU FRÅGA OM
UTVECKLANDE AV GRUNDERNA FÖR ÖVERKLAGANDET

(

(

Med hänvisning till tidigare ingivet överklagande får Båstads kommun anföra följande till
utvecklande av grunderna för överklagandet.
När det gäller länsstyrelsens beslut i den delen som innefattar strandskyddsområden som
omfattas av "flytande strandskydd", gör kommunen gällande att det saknas lagligt stöd för
länsstyrelsen att besluta om detta. Enligt den s.k. legalitetsprincipen måste en
förvaltningsmyndighets beslutanderätt grunda sig på författningsstöd.
Länsstyrelsen har åberopat 7 kap 14 § miljöbalken som stöd för att besluta om att vissa
strandskyddsområden inom Båstads kommun ska omfattas av flytande strandskydd. Det
framgår dock varken av själva ordalydelsen, förarbetena eller rättspraxis att länsstyrelsen
haft rätt att besluta om att utvidga ett strandskyddsområde såsom nu har skett.
I samband med Riksdagens beslut om nya strandskyddsregler från och med den 1 juli 2009
beslutade också Regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att se över det utvidgade
strandskyddet. Ett av motiven till den aktuella översynen av de utökade
strandskyddsområdena var att en väl avvägd strandskyddsavgränsning, med väl
underbyggda motiveringar och tydliga kartor, skulle ge en bättre legitimitet samt
underlätta prövningen av dispensärenden och tillsynen. Kommunen gör gällande att
länsstyrelsens beslut om flytande strandskydd ger upphov till motsatt effekt härvidlag och
skapar istället en otydlighet och osäkerhet för både markägare och kommunen.
Med hänvisning till ovanstående yrkar följaktligen Båstads kommun att regeringen ska
undanröja länsstyrelsens beslut såvitt avser de delar som rör det "flytande strandskyddet"
och istället fastställa kommunens utarbetade förslag i dessa delar.

Båstads kommun
Kommunledningskontoret
269 80 BÅSTAD
Tel efon: 0431-770 00 vx
Plusgiro: 111111-1
Org.nummer: 212000-0944
bastads.kommun@bastad.se
www.bastad.se

(

(
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När det sedan gäller de övriga delar av länsstyrelsens beslut som rör det "fasta
strandskyddet", och där överensstämmelse inte råder med kommunens beslut, ska följande
framhållas.

(

(

Kommunen har under bl.a. samrådsfasen, som ledde fram till det nu överklagade beslutet,
begärt att länsstyrelsen ska motivera sina föreslagna ändringar i de delar där
länsstyrelsens och kommunens förslag inte överensstämmer. Som framgår av beslutet har
länsstyrelsen inte i sina skäl överhuvudtaget bemött kommunens förslag i de delar det
skiljer sig från länsstyrelsens avgränsningar av det utvidgade strandskyddet. I det
grundläggande kravet på en myndighet att motivera sina beslut, tillämpat på nu aktuellt
beslut, får enligt Båstads kommun anses innefatta ett krav på att även bemöta kommunens
alternativa förslag. Länsstyrelsens beslut är följaktligen i detta avseende behäftat med en så
allvarlig brist att det ska undanröjas och ersättas med kommunens förslag i aktuella delar.
Sammanfattningsvis yrkar, på anförda skäl, Båstads kommun att regeringen ska undanröja
länsstyrelsens beslut i de delar som det inte överensstämmer med kommunens utarbetade
förslag till utvidgat strandskyddsförordnande samt att regeringen i nu nämnda delar av
länsstyrelsens beslut ska fastställa kommunens utarbetade förslag.
Båstad den 24 juni 2015

Carl-Magnus Billström
Kommunjurist
Bilaga: Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll

(

