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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 

2015-10-15 

Astrakanen, torsdagen den 15 oktober 2015 kl. 12.45 - 17.30. 

James Johnson (BP), ordförande 
Göran Klang (S), vice ordförande 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Michaela Backman (C), tjg. ers. för Rune Andersson (C) 
Ingemar Nilsson (SD), ledamot 
Claes Sundin (M), ledamot 
Edward Granville-Self (MP), tjg. ers. för Ingrid Nygren (FP) 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 

1 (17) 

Bo Svensson (BP), ej tjänstgörande ersättare. Roger Larsson, stadsarkitekt, 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef, del av mötet. För övriga närvarande 
tjänstemän, se respektive paragraf. 

Ingemar Nilsson. Ersättare: Claes Sundin. 

Kom_m~;iet i / ' tisdagen den 20 oktobec 2015 kl. 16.30. 

~~ Paragrafer:llS-133 
Henrik Andersson 

o/Lli~ ldv~J? 
Göran Klang, vice ordförande 

In~...L/ tlf'c,YCb.j'· ... 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2015-10-15 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

21/10-12/11 

ntoret i Båstad 

////---~ 
Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

Myndighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämnden 15 oktober 2015 

§ Ärendebeskrivning 

118. Godkännande av dagordningen 

119. Delgivningar 

120. Delegationsbeslut 

121. lnformationsärenden 

122. Myndighetsnämndens sammanträdesdagar 2016 

123. Nämndsplan 2016 

124. Hemmeslöv 9:6 (Hemmeslövs herrgård) 

- Upphävande av beslut samt omprövning av beslut 

125. Varan 2:5 m.fl. - Yttrande angående överklagande av länsstyrelsens beslut 

angående beslut rörande olägenheter vid Torekovs golfbana 

126. Förslag till ändring av taxor 2016 inom Samhällsskydd 

127. Hemmeslöv 45:156 - Olovliga åtgärder avseende tagit byggnad i bruk 

utan slutbesked 

128. Rammsjö 5:26 - Bygglov för ändrad användning av garage till smörgåsbutik 

129. Elestorp 6:6 (Norrviken) - Bygglov för nybyggnad av kulturcentrum 

130. Grevie 2:31- Nybyggnad av torn för telekommunikation, 36 meter, 

med tillhörande teknikbad 

131. Salomonhög 3:24 - Förhandsbesked för nybyggnad av övernattningslägenheter 

(utbyggnad av hotellet) 

132. Utsikten 13 i Båstad - Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö, mål nr. 

P 3499-15 4:2, avseende överklagat beslut om fasadändring av enbostadshus 

133. Öllöv 15:59 - Upphävande av beslut 
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Myndighetsnämnden 2015-10-15 

MN § 118 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Öllöv 15:59 behandlas som ett separat beslut 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

?fl ql" 

Blad 
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Utdragsbest:yrkande 
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Utskott/presidium 
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MN § 119 

Delgivningar 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

a). Hemmeslöv 9:6 (Hemmeslövs herrgård) - Inhibition av beslut om förbud 
mot att upplåta byggnader för bostadsändamål eller annan liknande verk
samhet. Med ändring av länsstyrelsens beslut upphäver mark- och miljö
domstolen Myndighetsnämndens i Båstads kommun beslut i den del som 
avser förordnande enligt 26 kap. 26 §miljöbalken om omedelbar 
verkställighet. Dnr: MN 000066/2015-800 

b ). Hemmeslöv 9:6 (Hemmeslövs herrgård) - Överklagande av beslut avseende 
verksamheten, nu fråga om inhibition. Länsstyrelsen avslår yrkandet om 
inhibition, slutligt beslut kommer att fattas vid senare tillfälle. 
Dnr: MN 000066/2015-800 

c). Öllöv 15:59 - Överklagande av myndighetsnämndens beslut angående 
luktstörningar från verksamhet. Länsstyrelsen avslår begäran om inter
imistiskt förordnande. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet, 
i den del det gäller frågan om behov av tillstånd för verksamheten, och 
återförvisar ärendet i denna del till myndighetsnämnden för förnyad 
handläggning. Dnr: MN 000099/2015-800 

d). Finnsbo 1:10 - Överklagande av beslut om bygglov för enbostadshus. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: MN 000048/2015-330 

e). Styrelseprotokoll från möte med Nordvästskånes kustvattenkommitte 
den 23 september 2015. Dnr: MN 000129/2015-500 

f). Detaljplan för Hemmeslöv 44:1 m.fl. - Underrättelse om samråd. 
Dnr: MN 000127 /2015-315 

Justerandes signaturer 

4~'m"~ 
KF Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-10-15 

Delegationsbeslut 

Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Blad 
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a) . Delegationsbeslut 2015-08-12 - 2015-10-06 för bostadsanpassningsbidrag. 
Dnr: MN 000021/2015-904 

b) . Delegationsbeslut 2015-08-01- 2015-09-30 för samhällsbyggnad. 
Dnr: MN 000044/2015-904 

c). Delegationsbeslut 2015-08-12 - 2015 -10-05 för miljöavdelningen. 
Dnr: MN 000002/2015-800 

d). Gallrings beslut 2015 enligt delegations beslut MN/A018. 
Dnr: MN 000118/2015-904 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd r;/~ KF Utdragsbestyrkande 

1k 
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Myndighetsnämnden 2015-10-15 

MN § 121 

I nformationsärenden 

a). Båstadkartan - uppföljning (Annika) 

b). Månatlig rapportering om inkomna bygglovansökningar (Roger) 

c). Båstads kommuns återkoppling på Länsstyrelsens tillsynsbesök 
enligt LSO och LEH (Anders) 

d). Resultat från Öppna jämförelser - Företagsklimat 2015 (Patrik) 

e). Meddelande från länsstyrelsen angående revidering av landskaps
bildsskyddsområden (Roger) 

Justerandes signaturer 

Blad 
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Utskott/p residium 
~:modp' 

KF Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-10-15 

§ 122 dnr: MN 000130/2015-903 

Myndighetsnämndens sammanträdesdagar 2016 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Blad 
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( Nämndens sammanträdesdagar för 2016 fastställs enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar för 2016. 

Underlag till beslutet Förslag till sammanträdesdagar för 2016. 
( 

Beslutet expedieras till Kommunkansliet samt berörda verksamhetsområden. 
Kommunstyrelsen (delgivning). 

( 

( 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium 1t V KF Utdragsbest:yrkande 



~J\r-s-1~ /.- /// ... 
Sammanträdeskalender 2016 

Nämnd/styrelse/råd Jan. Feb. Mar. Apr. 

Kommunfullmäktige 27 17 23 27 
(onsdagar kl. 18.30) 

Kommunstyrelsens AU 20 24 30 27 
(onsdagar kl. 08.30) 

Budgetberedning 

Kommunstyrelsen 13 3 9 13 
(onsdagar kl. 10.00) 

Vård-och 18 8 14 11 
omsorgsnämnden 
(måndagar kl. 13.00) 

Utbildningsnämnden 19 16 15 12 
(tisdag<lr kl. 13.001 

( 
I Myndighetsnämnden 

J 
14 11 10 14 

(torsdagar kl. 1 '.l.00) 

Demokratiberedningen 19 16 22 19 
(tisdagar kl. 18.00) 

Kommunrevisionen 
(måndagar kl. 09.00) 

( Pensionärsrådet -- -- 9 --
(onsdagar kl. 13.00-15.00) 

Handikapprådet 
(tisdagar kl. 16.30-18.30) 

Välbefinnanderådet 
(torsdagar Id. 09.00-12.00) 

Tider inom parentes är huvudregel 

( 

( 

Maj. Jun. Jul. Aug. 

25 22 -- --

25 -- 18 24 

11 8 -- --

9 13 -- --

10 14 -- 23 

12 16 -- 25 

24 21 -- 23 

-- 1 -- --

Sep. Okt. 

21 26 

28 26 

7 12 

5 10 

20 18 

15 13 

20 18 

14 --

Nov. Dec. 

23 14 

16 14 

9 --

14 12 

15 13 

17 15 

22 13 

-- 7 

BÅSTADS KOMMWIU 
Myndighetsnämmmn.-' 

2015 -09- l lB 

'lJ:fJ.D.Q.Qf.3.:9f i';;~_ ,113 
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MN § 123 dnr: MN 000128/2015-905 

Nämndsplan 2016 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Nämndsplan 2016 godkänns enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens vision och bryts ner i 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

av fullmäktige beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och 
taktiska insatser vars ambition återspeglas i beslutad budget. Målen och med
len blir via nämnderna uppdrag till verksamheten, vars resultat följs och 
jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten kan vi avgöra 
huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om den 
politiska strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa 
resultat för medborgare och kunder. 2016 års resultat utgör underlag till 
kommande års budgetprocess, måljusteringar och verksamhetsutveckling. 
Härigenom kan Båstads kommun på ett professionellt sätt visa på om god 
ekonomisk hushållning nås, konkreta förbättringsförslag och tydliga 
möjligheter till omprioriteringar. Kommunfullmäktige beslutade den 23 
september 2015, § 179, om budgetdirektiv. I budgetdirektiven framgår de 
mål och den tilldelade ekonomiska ram som nämnden har att förhålla sig 
till vid framtagande av nämndsplanen. 

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 1oktober2015, 
med tillhörande bilaga. 

Ledningsstrateg Patrik Johansson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen samt berörda verksamhetsområden. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd 

rrf 
KF Utdrags bestyrkande 

)k 
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KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-10-01 

Handläggare: Patrik Johansson, Johan Linden 

Dnr: MN 000128/2015-905 

Till: Nämnd 

Beslutet ska expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Respektive verksamhetsområde, Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Nämndsplan 2016 

Nämndsplan 2016 

Bakgrund 

1 (1) 

Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens Vision och bryts ner i av fullmäktige 
beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och taktiska insatser vars ambition 
återspeglas i beslutad budget. Målen och medlen blir via nämnderna uppdrag till verksam
heten, vars resultat följs och jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten 
kan vi avgöra huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om den poli
tiska strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa resultat för medborgare 
och kunder. 2016 års resultat utgör underlag till kommande års budgetprocess, måljusteringar 
och verksamhetsutveckling. Härigenom kan Båstads kommun på ett professionellt sätt visa på 
om god ekonomisk hushållning nås, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till 
omprioriteringar. 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2015, § 179, om budgetdirektiv. I budget
direktiven framgår de mål och den tilldelade ekonomiska ram som nämnden har att förhålla 
sig till vid framtagande av nämndsplanen. 

Aktuellt 

2016 års sammanställda förslag till nämndsplaner bifogas, enligt arbetet i 2016 års budget
process, beslut och prioriteringar. 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar i enlighet med föreslagen nämndsplan. 

Båstad 2015-10-01 

Patrik Johansson 
Ledningsstrateg 



Myndighetsnämnd 

Myndighetsnämnd för miljö, bygg och säkerhet 

Tkr 2016 2017 2018 

M~ndighetsnämnd -3 323 -3 258 -3189 
- varav myndighetsnämnd -404 -404 -404 
- varav samhällsbyggnad -1 755 -1 755 -1 755 
- varav samhä!lsskydd -1 164 -1 099 -1 030 

Ansvarsområden 
Myndighetsnämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende 
myndighetsutövning som baseras på lagar och förordningar inom fyra områden: 
miljö, bygg, säkerhet och bostadsanpassning. Myndighetsutövning innebär 
utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet och 
skyldighet. 

Ekonomi 
Budget 2015 
Ramväxling bygglovsverksamhet 
Ramväxling bostadsanpassning 
Justering kapitalkostnad 
Löneökningar 
Budget 2015 

-1491 tkr 
-289 tkr 

-1466 tkr 
+S tkr 

-82 tkr 
-3 323 tkr 

Verksamhetsområde - Samhällsbyggnad 

Verksamhetsbeskrivning 
Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad omfattar kommunens plan-, bygglov- och 
kart/GIS- verksamhet samt bostadsanpassning. Ansvaret omfattar handläggning samt 
information och service till allmänhet, företag och andra myndigheter. Samhällsbyggnads 
verksamhet är ansvarsmässigt uppdelat på kommunstyrelsen och myndighetsnämnden. 

Myndighetsnämndens ansvarsområden inom samhällsbyggnad 
• Bygglovsverksamhet 
• Bostadsanpassning 

Bygglov ansvarar för handläggningen av förhandsbesked, bygglov, anmälan samt ärenden 
som rör tillsyn enligt plan- och bygglagen. Vidare ansvarar man för genomförande av 
kontrollen av byggprocessen, obligatorisk ventilationskontroll och hissar. 

Bostadsanpassning omfattar handläggning av bidrag för att personer med 
funktionsnedsättning skall kunna bo kvar i bostaden och vara så självständiga som möjligt. 

( 

( 

( 
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Myndighetsnämnd 

Verksamhetsområde Samhällsskydd 

Ansvarsområden 
Myndighetsnämnden ansvarar för följande verksamheter inom Samhällsskydd: 

• Miljö (myndighetsutövning) 

• Räddningstjänst (myndighetsutövning) 

Verksamhetsbeskrivning 
Verksamhetsområdet "Samhällsskydd" arbetar med att skapa trygghet och säkerhet för 
alla som vistas i Båstads kommun. I verksamhetsområdet ingår därför verksamheter som 
arbetar med miljö, hälsa, livsmedel, förebyggande och operativ räddningstjänst, 
krisberedskap och samt energi- och klimatrådgivning. Verksamheterna utgår i huvudsak 
från Båstad men finns även lokaliserade på brandstationerna i Förslöv och Torekov. 
Samhällsskydd.har cirka 60 medarbetare där merparten utgörs av räddningspersonal i 
beredskap. 

Miljöavdelningen 

2 

Miljöavdelningens arbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar 
i samt skydda människors hälsa mot störningar och andra olägenheter. Miljöavdelningen 
kontrollerar att reglerna i Miljöbalken, Livsmedelslagen, Tobakslagen, Strålskyddslagen 
samt dess förordningar och föreskrifter följs. Lagstiftningarna syftar till att främja en 
hållbar utveckling för både nuvarande och kommande generationer samt skydda 
människors hälsa och miljön. För att kontrollera att lagstiftningen efterlevs bedriver 
miljöavdelningen tillsyn över företag och andra verksamheter som kan påverka miljön 
eller vår hälsa samt ger information och vägledning för att förebygga att störning eller 
olägenhet uppstår. 

Räddningstjänst (myndighetsutövning) 
Räddningstjänstens arbete handlar om att förebygga bränder och olyckor samt agera när 
en oönskad händelse inträffar. Räddningstjänsten arbetar enligt lagen om skydd mot 
olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär att vi ska arbeta 
med förebyggande åtgärder mot brand och olyckor genom tillsyn, remisshantering samt 
utbildning och information till allmänheten. 
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Beslut 

Beskrivning av ärendet 

Föredragande 

Beslutet expedieras till 

Utskott/presidium 

2015-10-15 8 (17) 

MN § 124 dnr: MN 000066/2015-800, M15-279 

Hemmeslöv 9:6 (Hemmeslövs herrgård) 
- Upphävande av beslut samt omprövning av beslut 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Nämndens tidigare beslut i ärendet, daterat den 20 augusti 2015, upphävs. 

Nämndens tidigare beslut i ärendet, daterat den 10 september 2015, omprövas, 
varvid myndighetsnämndens ordförande bemyndigas att fatta beslut i ärendet. 

Nämndens beslut från den 20 augusti samt den 10 september har överklagats 
av fastighetsägaren,  

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Michaela Sundström och kommunjurist 
Carl-Magnus Billström föredrar ärendet. 

Länsstyrelsen i Skåne län. 

Justerandes signaturer 

1')t "' ,/ KF Utdragsbestyrkande 
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MN § 125 dnr: MN 000025/2015-800, M12-763 

Varan 2:5 m.fl. - Yttrande angående överklagande av 
länsstyrelsens beslut angående beslut rörande olägenheter 
vid Torekovs golfbana 

Beslut Myndighetsnämnden har inget att anföra över innehållet i aktbilaga 48 
utan vidhåller kommunstyrelsens beslut från den 14 november 2012 och 
tillstyrker länsstyrelsens beslut från den 10 november 2014, angående 
olägenheter vid Torekovs golfbana på fastigheten Varan 2:5 m.fl. 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsens beslut har överklagats av den klagande till Mark- och miljö
domstolen, Växjö tingsrätt. Ombud till klagande har inkommit med en skrivelse 
till Mark- och miljödomstolen. Båstads kommun har förelagts att avge yttrande 
över den inkomna handlingen. Vad som anförts i skrivelsen anses inte tillföra 
nya uppgifter i ärendet. Därför föreslås myndighetsnämnden att i sitt yttrande 
hänvisa till kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad den 6 oktober 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Miljö- och hälsoskyddsinspektör Michaela Sundström föredrar ärendet. 

Yrkande Michaela Backman (C): Bifall till liggande förslag. 

Beslutet expedieras till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

W1L 



( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2015-10-15 

MN § 126 dnr: MN 000137 /2015-905 

Förslag till ändring av taxor 2016 inom Samhällsskydd 

Beslut Myndighetsnämndens beslutar: 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Blad 
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Samhällsskyddschefen får i uppdrag att förtydliga och komplettera besluts
underlaget innan kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

Beskrivning av ärendet Taxan för inspektion av enskilda avlopp revideras i linje med Bjärepartiets 
budgetförslag till 1,5 gånger timtaxan. Timtaxan för miljö- och hälsoskydds
tillsyn är oförändrad, 840 kr/timme för 2015, vilket innebär en inspektions
avgift på 1 260 kr för 2016 (utöver eventuell indexjustering). Verksamheten 
har tagit fram en konsekvensbeskrivning för hur den ändrade taxan kommer 
att påverka tillsynsmetodiken. Konsekvensbeskrivningen delgavs kommun
fullmäktige den 23 september 2015, inför beslut om budgetdirektiv för 2016. 
Livsmedelstaxan behöver höjas för att motsvara Livsmedelsverkets krav på 
avgiftsfinansierad tillsyn. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsskyddschef Anders Nilsson, daterad den 
8 oktober 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsskyddschef Anders Nilsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen. 

lusterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ q~ 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

2015-10-15 11 (17) 

MN § 127 dnr: MN 000133/2015-330, B 2015-000889 

Hemmeslöv 45:156 - O lovliga åtgärder avseende tagit byggnad 
i bruk utan slutbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 11kap51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighets
ägaren till fastigheten Hemmeslöv 45:156,  en byggsanktions
avgift enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 18 § 2 av 
2 728 kr för att ha tagit byggnad i bruk utan slutbesked. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller 
i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmel
serna 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 (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51§).Enligt11 kap 53 § PBL ska en byggsanktions
avgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oakt
samhet. Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap 
av byggnadsnämnd. Fastighetsägaren,  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. 

Olovliga åtgärder avseende tagit byggnad i bruk utan slutbesked på fastigheten 
Hemmeslöv 45:156. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg-Fagerlind, daterad den 
14 september 2015, med tillhörande bilagor. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren (delgivning) . 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ {jfi!. 
V 
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MN § 128 dnr: MN 000134/2015-330, B 2015-000515 

Rammsjö 5:26 - Bygglov för ändrad användning av garage 
till smörgåsbutik 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 §beviljas bygglov för ändrad 
användning av garage till smörgåsbutik på fastigheten Rammsjö 5:26. 
Avgift: 12 531 kr. Faktura skickas separat. 

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Ansökan får anses 
uppfylla kraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen (PBL), och kan varken anses 
strida mot gällande riksintressen eller mot översiktsplanen. Åtgärden bedöms 
inte vara till betydande olägenhet för berörda grannar samt bedöms vara 
lämpligt utifrån platsens natur-/kulturvärden och landskapsbild. Förslaget 
uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet  har ansökt om ändrad användning från garage till smörgås
butik Verksamheten omfattar beredning och försäljning av smörgåsar, inte 
servering. Ändringen medför ingen tillbyggnad, endast invändig ändring, fasad
ändring, nya parkeringsplatser och staket. Ansökan avser bygglov utanför plan
lagt område och ingår i område med sammanhållen bebyggelse. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Gunilla I<:riström, daterad den 
5 oktober 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Gunilla I<:riström föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  
Grannar med erinran (delgivning) . 

Justerandes sil(naturer 
Utskott/presidium 

~s1~;G 
KF Utdrags bestyrkande 
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MN § 129 dnr: MN 000135/2015-330, B 2015-000625 

Elestorp 6:6 (Norrviken} - Bygglov för nybyggnad av 
ku Itu rcentru m 

13 (17) 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson, eller den 
han sätter i sitt ställe, att ge bygglov för åtgärden när berörda sakägare hörts. 

Myndighetsnämnden bedömer att avvikelsen av byggnadens placering är av 
begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt samt bedömer att åtgärden är förenlig med 
detaljplanens syfte, plan- och bygglagen 9 kap 31 b §första stycket 2. 

Fastigheten besöktes på plats av nämnden den 15 oktober 2015. 

har ansökt om bygglov för kulturcentrum/ 
konsthall på Norrvikens trädgårdar. Enligt gällande detaljplan 1615 från 2008 
anges markanvändningen "konsthall, möjlighet för övernattning". Den före
slagna byggnaden är en bearbetad version av den byggnad som presenterades i 
detaljplanen. Byggnaden har minskats något i storlek och taklanterninerna har 
accentuerats något mera. För att minska intrånget i ravinen och behovet av 
schaktningar har byggnaden placerats något längre österut. 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 6 oktober 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Göran Klang (S), Edward Granville-Self (MP), Michaela Backman (C) och 
Claes Sundin (M) : Bifall till liggande förslag. 

Mot beslutet, till förmån för sin skriftliga reservation angående parkeringen, 
reserverar sig Karin Schmidt (BP). 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad, bygglov. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

w qt 
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I bygglovshandlingarna saknas uppgift om antalet p-platser som behövs för en anläggning 
som denna. Vid konserter kan behovet vara stort och behovet ska täckas inom befintlig 
fastighet. 

I dagsläget finns den gällande detaljplanen med stor parkering, men i den planerade 
visionen "Lilla Båstad", som markägaren önskar genomföra, finns ingen parkering utvisad. 

Därför anser jag att det tydligt ska framgå hur många p-platser som just denna verksamhet 
har behov av. Det finns 2 HKP-platser markerade, men var ska alla andra parkera? 

Reservation av Karin Schmidt, Bjärepartiet 
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MN § 130 dnr: MN 000003/2015-330, B 2014-000751 

Grevie 2:31- Nybyggnad av torn för telekommunikation, 
36 meter, med ti llhörande teknikbod 

Myndighetsnämnden ger inte bygglov för åtgärden. 

Avgift: 22 273 kr. Faktura skickas separat. 

14 (17) 

I avvägningen mellan det allmänna intresset av att långsiktigt trygga dricks
vattenverksamheten samt dess utvecklingsmöjlighet i och kring vattentornet 
och det allmänna intresset av att förstärka mobiltelefoninätet i området genom 
att placera antenner i ett nytt fackverkstorn bedöms det allmänna intresset för 
dricksvattenförsörjning väga tyngst, plan- och bygglagen, PBL, 2 kap 5 §. 

I avvägningen mellan det allmänna intresset av att förstärka mobiltelefoninätet 
och det enskilda intresset av att tornet inte byggs bedöms tornets placering 
intill bostads bebyggelsen på grannfastigheterna Grevie 2:6 och Grevie 31:1 
medföra sådan betydande olägenhet att det enskilda intresset ska väga tyngst, 
PBL, 2 kap 9 §. 

Åtgärden bedöms därmed inte uppfylla kraven i PBL 2 kap och förutsättningar
na för att kunna bygglov enligt PBL 9 kap 31 §är inte uppfyllda. Bygglov för åt
gärden ska inte ges. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn för telekommunikation, 36 meter, 
med tillhörande teknikbad på fastigheten Grevie 2:31. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 6 oktober 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande Göran Klang (S): Bifall till liggande förslag. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren (för kännedom) . 
 

Grannar med synpunkter (för kännedom). 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

?/ q~ 
• 
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MN § 131 dnr: MN 000136/2015-330, B 2015-000547 

Salomonhög 3:24 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
övernattningslägenheter (utbyggnad av hotellet) 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ärendet bordläggs. 

Blad 

15 (17) 

På myndighetsnämndens nästa möte den 12 november ska syn göras på platsen 
innan beslut fattas i ärendet. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av övernattningslägenheter 
(utbyggnad av hotellet) på fastigheten Salomonhög 3:24  

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 6 oktober 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

r;/ q10 
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MN § 132 dnr: MN 000125/2015-330, B 2015-000359 

Utsikten 13 i Båstad - Yttrande till Mark- och miljödomstolen 
i Växjö, mål nr. P 3499-15 4:2, avseende överklagat beslut om 
fasadändring av en bostadshus 

Myndighetsnämnden motsätter sig yrkande 
och yrkar att mark- och miljödomstolen fastställer Länsstyrelsens beslut, 
daterat den 4 september 2015. 

Myndighetsnämnden översänder samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt 
svar till mark- och miljödomstolen. 

Utsikten 13 i Båstad - Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö, mål nr. 
P 3499-15 4:2, avseende överklagat beslut om fasadändring av enbostadshus. 
Yttrandet ska vara mark- och miljödomstolen tillhanda senast den 22 oktober. 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 6 oktober 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Claes Sundin (M) och Ingemar Nilsson (SD): Avslag med hänvisning till att 
fastighetsägaren själv borde få bestämma hur fasaden på huset ska utformas. 

Göran Klang (S), Michaela Bacl<man (C) och Karin Schmidt (BP): Bifall till 
liggande förslag. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
nämnden bifallit liggande tjänstemannaförslag. 

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

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen i Växjö. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~ q}L 
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MN § 133 dnr: MN 000099/2015-800, M 2013-000560 

Öllöv 15:59 - Upphävande av beslut 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Nämndens tidigare beslut i ärendet, daterat den 20 augusti 2015 § 92, upphävs. 

Myndighetsnämndens ordförande bemyndigas att fatta beslut i ärendet. 

Beskrivning av ärendet Inkommet beslut från Länsstyrelsen i Skåne med anledning av överklagande 
av myndighetsnämndens beslut angående luktstörningar från verksamheten 
på fastigheten Öllöv 15:59 (Dnr 505-25264-2015). Länsstyrelsen avslår i sitt 
beslut begäran om interimistiskt förordnande samt upphäver det överklagade 
beslutet i den del det gäller frågan om behov av tillstånd för verksamheten, och 
återförvisar ärendet i denna del till myndighetsnämnden för förnyad hand
läggning. Myndighetsnämnden har nu för avsikt att upphäva sitt gamla beslut, 
bland annat mot bakgrund av att grannarna till fastigheten överklagat ett 
beslut de egentligen inte haft rätt att överklaga. 

Beslutet expedieras till Länsstyrelsen i Skåne län. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~qk 
I 




