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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare: 

Justerare: 

2015-11-12 

Astrakanen, torsdagen den 12 november kl. 10.15 - 15.35. 

James Johnson (BP), ordförande 
Göran Klang (S), vice ordförande 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Ingemar Nilsson (SD), ledamot 
Claes Sundin (M), ledamot 
Ingrid Nygren (FP), ledamot 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 

1 (14) 

Haakon Böcker (C), ej tjg. ersättare, Niclas Svanberg (S), ej tjg. ersättare, 
Edward Granville-Self (MP), ej tjg. ersättare, Roger Larsson, stadsarkitekt, 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef. För övriga närvarande tjänstemän, 
se respektive paragraf. 

Claes Sundin. Ersättare: Ingrid Nygren. 

Kon u: ka. nslid stad, torsdagen den 19 novembec 2015 kl. 09.00. 

~ .~ Paragrafer:l34-144 
Henrik Andersson 

Claes Sundin 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2015-11-12 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

19/11-11/12 

Kommunkontoret i Båstad 

/i.:: L_ . 
Henrik Andersson 

Utdrags bestyrkande 
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/il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämnden 12 november 2015 

§ Ärendebeskrivning 

134. Val av justeringsperson 

135. Godkännande av dagordningen 

136. Delgivningar 

137. Delegationsbeslut 

138. Informationsärenden 

139. Förslöv 3:26 -Ändring av bärande konstruktion utan startbesked samt 

fasadändring utan bygglov och startbesked 

140. Storahult 3:81- Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/hobbyrum 

141. Mäsinge 9:22 - Förhandsbesked för nybyggnad avenbostadshus samt 

komplementbyggnad 

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

(utbyggnad av hotellet) 

143. Salomonhög 3:24 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

144. Varan 9:52 - Bygglov för nybyggnad av torn (42 m) för telekommunikation 

med tillhörande teknikbodar 
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ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2015-11-12 

MN § 134 

Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll utses: 

Claes Sundin (M) 

Till ersättare utses: Ingrid Nygren (FP) 

Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad, 

Torsdagen den 19 /11 kl. 09.00. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

OJ ·l1 

Blad 

2 (14) 

Utdrags bestyrkande 
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rlil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2015-11-12 

MN § 135 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

0 1'1 

Blad 

3 (14) 

Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2015-11-12 

MN § 136 

Delgivningar 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

a). Segelstorp 3:125 - Överklagat beslut om startbesked för nybyggnad 
av enbostadshus - Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 0000+62/2015-330 

b). Varan 2:5 m.fl - Underrättelse från Mark- och miljödomstolen 
- Överklagande av länsstyrelsens beslut angående beslut rörande 
olägenheter vid Torekovs golfbana. Dnr: MN 000025/2015-800 

4 (14) 

c). Hemmeslöv 9:6 (Hemmeslövs herrgård) - Beslut från länsstyrelsen om 
avskrivning av ärende. Dnr: MN 000066/ 2015-800 

d). Förslöv 3:57 - Överklagande av ett föreläggande att åtgärda avlopps
anläggningen. Länsstyrelsen avvisar överklagandet från Bernth Svensson. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet på talan av Gudrun Svensson. 
Dnr: MN 000138/ 2015-800 

e). Ingelstorp 8:12 - Överklagande av beslut att påföra tillsynsavgift. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: MN 000054/2015-800 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

0 11 
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iRJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 137 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-11-12 

Delegationsbeslut 

Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Blad 

5 (14) 

a). Delegationsbeslut 2015-10-07 - 2015-11-03 för bostadsanpassningsbidrag. 
Dnr: MN 000021/2015-904 

b). Delegationsbeslut 2015-09-28 - 2015-11-02 för räddningstjänsten. 
Dnr: MN 000018/2015-904 

c). Delegationsbeslut 2015-10-01 - 2015-11-03 för samhällsbyggnad. 
Dnr: MN 000044/2015-904 

d) . Delegationsbeslut 2015-10-06 - 2015-11-02 för miljöavdelningen. 
Dnr: MN 000002/2015-800 

justerandes signaturer 
Utskott/p residium c)'f"åm"11 KF Utdrags bestyrkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2015-11-12 6 (14) 

MN § 138 

I nformationsä renden 

a). Månatlig rapportering angående inkomna bygglovansökningar (Roger) 

b ). Månatlig rapportering kring asylboendet i Hemmeslöv (Michaela) 

c). Fuktmätningar på Strandängsskolan i Båstad (Michaela) 

d). Nämndens ekonomiska ansvar med anledning av beslut om nämndsplan 
och budget (Lisa, Catharina, Johan) 

e). Intern kontrollplan (Lisa, Roger) 

f). Återkoppling av Hjorten och ev. beslut i kommunstyrelsen den 11 november 
(Lisa, Roger). Dnr: MN 000122/2015-330 

J usterandes signaturer 

0 nämnd 

11 
KF Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Reservation 

Upplysningar 

2015-11-12 7 (14) 

MN § 139 dnr: MN 000143/2015-330, B 2015-000891 

Förslöv 3:26 -Ändring av bärande konstruktion utan start
besked samt fasadändring utan bygglov och startbesked 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-
och bygglagen (PBL) påföra fastighetsägaren till fastigheten Förslöv 3:26,  

 en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 
9 kap 11 § 2 p och 9 kap 10 § 2 p om 8 878 kr. 

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 plan- och bygglagens 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en 
EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsyns
myndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 §).Se bilaga 2 för 
beräkning av sanktionsavgift för att utan startbesked utföra ändring som berör 
bärande delar och bilaga 3 för att utan bygglov och startbesked utföra fasad
ändring. Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Fastighetsägaren, , har upplysts om vad som 
gäller enligt plan- och bygglagen (PBL) om att utföra anmälningspliktiga eller 
bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts möjlighet att 
lämna in en skriftlig förklaring. 

Mot beslutet reserverar sig Claes Sundin (M). 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

( Beskrivning av ärendet Den 19 maj 2015 inkom  med ansökan om bygglov för 
utbyggnad, fasadändring samt ändrad användning av en gårdsbyggnad på 
Förslöv 3:26. Alla handlingar har inte inkommit som behövs för att fatta beslut i 
ärendet. Den 14 september 2015 anmälde  att rivning 
pågick i gårds byggnaden. Bl.a. var ett hål upptaget i fasaden mot tomtgräns till 

( Förslöv 3:51. Vid ett besök på Förslöv 3:26 den 22 september 2015 kunde 
konstateras att stora delar av fasaden var riven och att ändringar gjorts i 
bärande konstruktion. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Gunilla Kriström, daterad den 
10 november 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  

usterandes si naturer 
Utskott/presidium KF Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

2015-11-12 

MN § 140 dnr: MN 000144/2015-330, B 2015-000988 

Storahult 3:81- Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
samt garage/hobbyrum 

8 (14) 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen 
(PBL) bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Storahult 3:81. 

Avgiften för bygglovet är 32 674 kr i enlighet med taxa fastställd av kommun
fullmäktige den 27 april 2011. Faktura skickas separat 

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Ansökan får anses 
uppfylla kraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen (2010:900), och kan varken 
anses strida mot gällande riksintressen eller mot översiktsplanen. Ansökan kan 
inte 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. 

Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus med garage/hobbyrum 
på fastigheten Storahult 3:81. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område 
i sammanhållen bebyggelse och är inte bebyggd sedan tidigare. Bebyggelse på 
fastigheten har stöd i översiktsplanen. Berörda grannar har hörts och inga 
synpunkter har inkommit. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Gunilla Kriström, daterad den 
10 november 2015, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Gunilla I<riström föredrar ärendet. 

Göran Klang (S): Bifall till liggande förslag. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  

justerandes signaturer 
Utskott/presidium ~S/oämod~ ~ KF Utdragsbestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-11-12 

MN § 141 dnr: MN 000140/2015-330, 8 2015-000732 

Mäsinge 9:22 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus samt komplementbyggnad 

Blad 

9 (14) 

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

Upplysningar Fastigheten besöktes på plats av nämnden den 12 november 2015. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus samt 
komplementbyggnad. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 
3 november 2015, med tillhörande bilagor, samt länsstyrelsens beslut. 

Föredragande Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad/bygglov. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

?0 ' 11 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Upplysningar 

2015-11-12 

MN § 142 dnr: MN 000136/2015-330, B 2015-000547 

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

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ansökan om förhandsbesked avslås. 

10 (14) 

Förvaltningen får i uppdrag att kommunicera med sökanden att nämnden 
enbart kan medge nybyggnad i anslutning till klubbhuset. 

Avgift: 19 3 7 4 kr. Faktura skickas separat. 

Fastigheten besöktes på plats av nämnden den 12 november 2015. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

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

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

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Proposition 

Utskott/presidium 

Ingrid Nygren (FP) med bifall från Göran Klang (S), Rune Andersson (C) och 
Karin Schmidt (BP): 1. Avslag till ansökan om förhandsbesked. Förvaltningen 
får i uppdrag att kommunicera med sökanden att nämnden enbart kan medge 
nybyggnad i anslutning till klubbhuset. 2. (Om det första yrkandet faller): För 
att dessa sju radhus med totalt 28 lägenheter ska kunna byggas måste området 
först planläggas. Lämpligen bör då också golfbanan planläggas, så att området 
definieras med avseende på ytterligare bebyggelse. 

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

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
avslagit ansökan. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla ansökan om förhandsbesked röstar JA, 
Ledamot som vill avslå ansökan om förhandsbesked röstar NEJ. 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 

0 KS/"ämo11 KF Utdragsbestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

Omröstning 

Reservation 

2015-11-12 11 (14) 

MN § 142 

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

Omröstningen resulterar i 2 JA-röster och 5-NEJ-röstar, enligt nedan: 

JA: Claes Sundin (M) och James Johnson (BP). 
NEJ: Karin Schmidt (BP), Göran Klang (S), Ingemar Nilsson (SD), Rune 
Andersson (C) och Ingrid Nygren (FP). 

Myndighetsnämnden har således beslutat att avslå ansökan. 

Mot beslutet reserverar sig Claes Sundin (M) enligt bilaga. 

Beslutet expedieras till  (sökande). 

Utskott/presidium 

 (fastighetsägare). 
Samhällsbyggnad/bygglov. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 

V1 11 
( 

Utdrags bestyrkande 



( 

( 

( 

( 

!\;le~ J,ce.~ begf ~J; yf~qf' \/\211\1\\1\.~-l-V\ 

C\ tt ~ .e ~ a" e (/) l ~~ kvi_ f'ors ~ 0 e lr e 6it 

(_b, f) re f-ce _) t={ VI Je+- ~ ciess u J )J Lto r ~ 
be ko V a v J'zr ~s a..f/V\ 'vte--+ . 

fJ ~ IA/\, Vl-)~VL ~ r f-e v-~ eq_ _; V1 c-i. f- f-

~ e s I i.,v-/- S' o VV\- 5 : V' -c: ~ I- Cdre.J-... _7"1 nt-"'l 

J;La_ vi v-es V\ L f..e ~ 1

1 

· ~Jr--e_ i\. 1-1. ve-s 1-ur-f~ef r-; 

~s ~A s:>y <0:>e) <;;:~#nlviJ r M{>-<Sf/tq d.e 
~ Vl4 J-f e J" VI J,;. c-Uk-r - VVi./ vt-s ~ ol cJ '-1 J?i u VVtJ k !!.-. 

~i-vi h-N ~. / 

CL~ $;~;.~ 
8AsTADS KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

2015 -11- 12 

jV/_g ~ !-e-7~{c;~ 1J . 
0"tr·· .. ·····?i·: ;/s-sso 

11 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Upplysningar 

2015-11-12 

MN § 143 dnr: MN 000141/2015-330, B 2015-000970 

Salomonhög 3:24 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ansökan om förhandsbesked avslås. 

12 (14) 

Förvaltningen får i uppdrag att kommunicera med sökanden att nämnden 
enbart kan medge nybyggnad i anslutning till klubbhuset. 

Avgift: 9 790 kr. Faktura skickas separat. 

Fastigheten besöktes på plats av nämnden den 12 november 2015. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet har ansökt om förhandsbesked för att bygga två enbostadshus på del av 
fastigheten Salomonhög 3:24 för ägarnas egna användande. Fastigheten ägs av  

golfbaneverksamheten hör en 18-håls golfbana, klubbhus  
hotell och restaurang. Enbostadshusen är tänkta att uppföras inne på golfbanan invid en 
befintlig träddunge som två friliggande hus med låglutande tak. I träddungen finns ett 
befintligt bostadshus. Placeringen är något söder om höjdryggens höjdpunkt. Tillfart 
till bostadshusen är tänkt från Sinarpsvägen. 

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

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Utskott/presidium 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Ingrid Nygren (FP) med bifall från Göran Klang (S), Rune Andersson (C), 
Ingemar Nilsson (SD) och Karin Schmidt (BP): 1. Avslag till ansökan om 
förhandsbesked. Förvaltningen får i uppdrag att kommunicera med sökanden 
att nämnden enbart kan medge nybyggnad i anslutning till klubbhuset. 

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

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
avslagit ansökan. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill avslå ansökan om förhandsbesked röstar JA, 
Ledamot som vill bifalla ansökan om förhandsbesked röstar NEJ. 

forts. på nästa sida. 

J usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

0 11 
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Myndighetsnämnden 

Omröstning 

2015-11-12 

MN § 143 

Salomonhög 3:24 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus 

Omröstningen resulterar i 5 JA-röster och 2-NEJ-röstar, enligt nedan: 

JA: Karin Schmidt (BP), Göran Klang (S), Ingemar Nilsson (SD), Rune 
Andersson (C) och Ingrid Nygren (FP). 
NEJ: Claes Sundin (M) och James Johnson (BP). 

Myndighetsnämnden har således beslutat att avslå ansökan. 

Beslutet expedieras till  (sökande). 
(fastighetsägare) . 

Samhällsbyggnad/bygglov. 

Justerandes signaturer 

Blad 

13 (14) 

Utskott/presidium cj'f"äm•d
11 

KF Utdrags bestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Upplysningar 

2015-11-12 

MN § 144 dnr: MN 000142/2015-330, B 2015-000752 

Varan 9:52 - Bygglov för nybyggnad av torn {42 m) för 
telekommunikation med tillhörande teknikbodar 

14 (14) 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson, eller den han 
sätter i sitt ställe, att pröva bygglovet när berörda myndigheter och grannar 
hörts i ärendet. 

Fastigheten besöktes på plats av nämnden den 12 november 2015. 

( Beskrivning av ärendet har ansökt om att sätta upp ett 42 meter högt 

( 

( 

torn för telekommunikation och två teknikbodar på del av fastigheten Varan 
9:52. Boende i bostadsområdet norr om Ängalagsvägen (väg 115) har i flera 
års tid klagat över den dåliga täckningen och kapaciteten i mobilnätet. Tidigare 
har ett bygglov för mast norr om vägen upphävts vid överprövning på grund 
av planstridighet. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 4 november 
2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad/bygglov. 

I usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

0 11 




