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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

2015-12-03 

Astrakanen, torsdagen den 3 december 2015 kl. 13.00 - 16.30. 

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 (L), ledamot 

Henrik Andersson, nämndsekreterare, Roger Larsson, stadsarkitekt, 
Bo Svensson (BP), Haakon Böcker (BP), ej tjänstgörande ersättare. 
För övriga närvarande tjänstemän, se respektive paragraf. 

Ingrid Nygren. Ersättare: Göran Klang. 

Blad 
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Justeringens 
plats och tid: Kom7/nsliet i Båstad, torsdagen den 10 december 2015 kl. 13.00. 

~4 Pacagcafec145-159 Sekreterare: 
Henrik Andersson 

Ordförande: 

Justerare: 
Ingrid Nygren 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2015-12-03 

Anslaget är uppsatt: 11/12-1/1 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 
Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 



( 

( 

( 

( 

[il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Mynd ighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämnden 3 december 2015 

§ Ärendebeskrivning 

145. Val av justeringsperson 

146. Godkännande av dagordningen 

14 7. Delgivningar 

148. Delegationsbeslut 

149. Informationsärenden 

150. Förslag till intern kontrollplan 2016 för myndighetsnämnden 

151. Ny punkt till delegationsordningen för myndighetsnämnden 

152. Öllöv 15:59 - Beslut om föreläggande av försiktighetsmått 

153. Avsteg från Båstads kommuns konsertpolicy 

154. Elestorp 6:6 - Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av personalutrymmen 

och kontor 

155. Hjorten 11 - Bygglov för nybyggnad av parhus samt rivning av befintligt hus 

156. Hjorten 17 - Bygglov för nybyggnad av parhus efter rivning av befintlig byggnad 

157. Hjorten 18 - Bygglov för nybyggnad av parhus 

158. Hjorten 21- Bygglov för nybyggnad av parhus samt rivning av befintligt hus 

159. Del av Brödarp 3:44 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
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iJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2015-12-03 

MN § 145 

Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll utses: 

Ingrid Nygren. 

Till ersättare utses: Göran Klang. 

Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad, 

Torsdagen den 10/12 kl. 13.00. 

)usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

11 <;tv 

Blad 

2 (16) 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-12-03 

MN § 146 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Ärende: Avsteg från Båstads kommuns konsertpolicy, 
Info/fråga: Enskilda avlopp för de som är 75 år eller äldre, 
Info: Strandskydd vid Hemmeslöv 9:6 (Hemmeslövs herrgård), 
Info: Bemanningen på Samhällsbyggnad, 
Info: Plan 2016 för Räddningstjänsten, 

3 (16) 

Info: Finnsbo 1:10 - Yttrande till mark- och miljödomstolen (nästa nämnd). 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2015-12-03 4 (16) 

MN § 147 

Delgivningar 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

a). Utsikten 13 - Överklagat beslut angående bygglov för utvändig ändring av 
fasad. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000125/2015-330 

b ). Tro en torp 1:43 - Överklagande av beslut om negativt för handbesked för 
enbostadshus. Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet. 
Dnr: MN 000078/2015-330 

c). Troentorp 1:89 - Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked. 
Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet. Dnr: MN 000060/2015-330 

d). Troentorp 2:26 - Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked. 
Länsstyrelsen beslutar att yrkandet om syn avslås och det överklagade 
beslutet upphävs. Dnr: MN 000034/2015-330 

e ). Svenstorp 3: 124 - Överklagande av beslut om bygglov. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet. Dnr: MN 000061/2015-330 

justerandes signatu rer 

~~"'m"~ 
KF Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2015-12-03 

MN § 148 

Delegationsbeslut 

Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

a). Delegationsbeslut 2015-11-09 - 2015-11-24 för räddningstjänsten. 
Dnr: MN 000018/2015-904 

Blad 
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b) . Delegationsbeslut 2015-11-04 - 2015-11-24 för bostadsanpassningsbidrag. 
Dnr: MN 000021/2015-904 

c). Delegationsbeslut för skorstensfejarmästaren 2015-11-16. 
Dnr: MN 000145/2015-904 

d). Delegationsbeslut 2015-11 -01- 2015-11-26 för samhällsbyggnad. 
Dnr: MN 000044/2015-904 

e). Delegationsbeslut 2015-11-02 - 2015-11-26 för miljöavdelningen. 
Dnr: MN 000002/2015-800 

)usterandes siiwaturer 
Utskott/presidium i Fm"' <JvJ KF Utdragsbestyrkande 
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Utskott/presidium 
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MN § 149 

I nformationsä renden 

a). Månatlig rapportering angående inkomna bygglovansökningar (Roger). 

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

c). Strandskydd vid Hemmeslöv 9:6 (Hemmeslövs herrgård). 
Dnr: MN 000151/2015-800. 

d). Fråga angående enskilda avlopp för de som är 75 år eller äldre (Tina). 

e). Bemanningen på Samhällsbyggnad (Lisa) . 

f). Plan 2016 för Räddningstjänsten (Anders). Beslut vid nästa sammanträde. 

g). Finnsbo 1:10 - Yttrande till mark- och miljödomstolen. Beslut vid nästa 
sammanträde. Dnr: MN 000048/2015-330. 

h). Fortsatt utbildning i PBL (Roger, avslutar mötet). 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 150 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 
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dnr: MN 000146/2015-900 

Förslag till intern kontrollplan 2016 för myndighetsnämnden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

( Intern kontrollplan 2016 för myndighetsnämnden godkänns. 

( 

Beskrivning av ärendet I förslaget till nytt reglemente för intern kontroll från och med 1 januari 2015 
stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Myndighetsnämnden 
har därför att varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt 
ansvarsområde för det kommande året. Förvaltningen har utarbetat ett förslag 
till en intern kontrollplan för myndighetsnämndens ansvarsområde för 2016. 
Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare antagna kontrollplaner, vilket 
innebär att det finns en kontinuitet i förslaget. Varje verksamhetsområde har 
fått i uppdrag att se över och göra uppdateringar av kontrollmoment för den 
verksamhet som faller under respektive nämnds ansvarsområde. 
Myndighetsnämndens plan för intern kontroll 2016 är upprättad i enlighet 
med förslaget till tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad den 23 november 
2015, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Anders Nilsson, Lisa Rönnberg och Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Verksamhetsområdeschefer och övriga chefer inom myndighetsnämnden. 

Utskott/presidium 

Kommunrevisionen. 
Ekonomiavdelningen. 
Kommunkansliet. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd 

·11 w KF Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-11-23 

Handläggare: Johan Linden 

Dnr: r.fl (Joo /f//, /t OtS -1() 0 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Verksamhetsområdeschefer och övriga chefer inom myndighetsnämnden, 
kommunrevisionen, Ek.avd., Kansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan 2016 för myndighetsnämnden 

Förslag till intern kontrollplan 2016 för myndighetsnämnden 

1 (1) 

I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 stadgas att respektive 
nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive 
verksamheter. Myndighetsnämnden har därför att varje år anta en kontrollplan för verksamheten 
inom sitt ansvarsområde för' det kommande året. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för myndighetsnämndens 
ansvarsområde för 2016 

Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare antagna kontrollplaner, vilket innebär att det finns 
en kontinuitet i förslaget. Varje verksamhetsområde har fått i uppdrag att se över och göra 
uppdateringar av kontrollmoment för den verksamhet som faller under respektive nämnds 
ansvarsområde. 

Myndighetsnämndens plan för intern kontroll 2016 är upprättat i enlighet med förslaget till 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 

Förslag till beslut 

Förslag till intern kontrollplan 2016 för myndighetsnämnden godkänns. 

Båstad och 2015-11-23 

Johan Linden 
Ekonomichef 
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Intern kontrollplan 2016 för myndighetsnämnd i Båstads kommun 
Rutin/System Kontrollmoment !Kontrollansvar !Frekvens 

Samhällsskydd 

Sökande ska få besked Kontroll av 
Brandinspektör /M 

om ofullständig ansökan inkomna 
iljöchef 

30/4,31/8,31/12 
inom 10 arbetsdagar ansökningar 

Kunden skall få Kontroll av 
återkoppling efter genomförda 

Brandinspektör /M 
30/4,31/8,31/12 

inspektion inom 10 
inspektioner 

iljöchef 
arbetsdagar 

Beslut i inkommande 
Kontroll av 

ärende skall fattas inom Brandinspektör /M 
sex veckor, förutsatt att 

inkomna ärende 
iljöchef 

30/4,31/8,31/12 

ansökan är komplett 
och beslut 

Samhällsbyggnad 

Dokumentation av Kontroll av att Planhandläggare En gång per 
bygglovshandläggning: nämndens protokoll halvår/två 
Kontrollen görs på vad avser ärenden 
huvudbeslut i byggärenden 
byggärende innehåller 

lagstadgad 
information samt 
att rätt information 
finns med från 
tjänsteskrivelsen. 

Strandskyddsärenden: Kontroll av att Bygglov- En gång per år /två 
Kontroll av rutiner beslut om dispens handläggare/ ärenden 

från strandskyddet administratör 
är korrekt avseende 
lokalisering och 
lagstöd. 

Metod 

Stickprov (5) från 
ärendehanterings-
system Daedalos 
respektive Ecos 

Stickprov (5) från 
ärendehanterings-
system Daedalos 
respektive Ecos 

Stickprov (5) från 
ärendehanterings-
system Daedalos 
respektive Ecos 

Stickprov, val av 
ärenden görs av 
administratören 

Stickprov, val av 
ärenden görs av 
administratören 

Rapportering 
till 

Verksamhets-
områdeschef 

Verksamhets-
områdeschef 

Verksamhets-
områdeschef 

Verksamhetschef 

Verksamhetschef 

V/R 
Analvs 

V=4 
R=3 
V/R=12 

V=4 
R=3 
V/R=12 

V=3 R=3 V /R=9 

V=3, R=4, VR=12 

V=3, R=2, VR=6 

Förslag till beslut MN 2015-01-03 

Motivering till val av kontrollmoment 

Rutin/system i syfte att följa upp servicedeklarationerna. 
Kontrollerna genomförs i samband med 
tertial uppföljningarna. 

Rutin/system i syfte att följa upp servicedeklarationerna. 
Kontrollerna genomförs i samband med 
tertialuppföljningarna. 

Rutin/system i syfte att följa upp servicedeklarationerna. 
Kontrollerna genomförs i samband med 
tertialuppföljningarna. 

Ny rutin med handläggare på olika enheter gör att det finns 
stor risk för att protokollet, som är huvudbeslut i ärenden, 
saknar lagstadgade uppgifter och annan viktig information 
vilket gör att beslutet av formaliafel riskerar att upphävas 
vid en eventuell överprövning. 

Viktigt att beslut i ärenden har lagstadgade uppgifter och 
annan viktig information så att beslutet inte riskerar att 
upphävas av formaliafel vid överprövningen. 

sida 1 av 2 



Förslag till beslut MN 2015-01-03 

Dokumentation av Kontroll av Bygglov- En gång per Granskning av två Verksamhetschef V=2, R=3, VR=6 
Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler 

bygglovshandläggning: hantering av handläggare/ halvår, två ärenden per 
Kontrollen görs på Attefallsärenden administratör ärenden per bygglovhandlägga åtgärder blev bygglovs befriade. Attefallsåtgärder behöver 

beviljade och att dess olika handläggare. re. Val av vilka anmälas till kommunen, men i vissa fall krävs en 

Attefallsärenden. moment följs samt ärende görs av bygglovsansökan (exempelvis om fastigheten är utpekad 

att handlingar administratören. som värdefull bebyggelse). Vi vill fördjupa oss i hanteringen 

registrerats i 
av Attefallsärenden och samtidigt kontrollera att de 

ärendet moment som ingår i denna process följs. 

3 

Bostadsanpassning: Är ansöknings- Handläggarens En gång per Kontrollant/assist Verksamhetschef V=3 
Kontroll att alla blanketten korrekt stand-in (i dags- halvår, tre entväljer R=2, Den tidigare rutinen kvarstår, eftersom det endast går att 
dokument är inkomna. ifylld? Är läget bygglovs- ärenden slumpmässigt tre V/R=6 ha ett övergripande kontrollmoment Anledningen är att det 

medicinskt arkitekten) ärenden. endast finns en handläggare inom bostadsanpassning och 
4 utlåtande inskickat? att det därför är svårt att göra en mer detaljerad och 

Stämmer fakturan djupgående rutin. Ingen annan än handläggaren har den 
överens med fattat kunskapen som krävs för att göra en mer detaljerad 
beslut? kontroll. 

Rutin för fakturering av Kontroll av att rätt Administratör Kvartalsvis Stickprov på 2 st Verksamhetschef V=3, Fakturering är väsentligt och vi ser ingen anledning att 
bygglov-, plan- och avgifter tagits ut ärenden R=3, utöka eller förändra rutinen. Viktigt att kontollera att 
strandskyddsavgifter samt har rätt V/R=9 avgiften är samma för samma typ av åtgärd oavsett 

5 

kodsträng. handläggare rlikabehand!ine:snrincipen). 
Rutin för kontering av Kontroll av att både Administratör Kvartalsvis Stickprov av två Verksamhetschef V=3, 
intäkter och kostnader inkommande och intäkts- och två R=3, 

6 
utgående fakturor kostnadsposter. V/R=9 Att konteringen blir korrekt är väsentligt för att underlätta 
konteras rätt i och genomföra en korrekt uppföljning av ekonomin. 
enlighet med 
kod planen. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 
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dnr: MN 000001/2015-901 

Ny punkt till delegationsordningen för myndighetsnämnden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Förslaget från miljöavdelningen med tillägg i delegationsordningen godkänns. 

Beskrivning av ärendet Miljöavdelningen får årligen in mellan 150 till 200 ansökningar för bland annat 
inrättande av avloppsanordningar, besprutningar inom vattenskyddsområden 
och uppstart av nya verksamheter med flera. Innan inrättande av avlopps
anordning får ske eller uppstart av ny verksamhet måste sökande få ett beslut 
om tillstånd. För att miljöavdelningen ska kunna fatta ett beslut i ärendet 
krävs det att ansökningshandlingen är komplett. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad den 25 november 
2015, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsskydd. 
Kommunkansliet. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium /fl "'mW KF Utdrags bestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 
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MN § 152 dnr: MN 000099/2015-800, M 2013-000560 

Öllöv 15:59 - Beslut om föreläggande av försiktighetsmått 

Myndighetsnämnden beslutar att inkomna klagomål gällande luktolägenheter 
är befogade och med stöd av 26 kap. 9 §miljöbalken (MB) föreläggs 

att vidta följande 
försiktighetsmått vid företagets anläggning på fastigheten Öllöv 15:59 i Båstads 
kommun: 

Att till dess Myndighetsnämnden beslutar annat ska företagets produktion som 
kan orsaka luktolägenheter i de områden som klagomål inkommit endast 
bedrivas helgfria vardagar mellan kl. 05:00-19:00. Eventuella avsteg från 
föreskrivna arbetstider ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Att fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller 
förebygga luktolägenheter till omgivningen och kontinuerligt lämna uppgifter 
till tillsynsmyndigheten gällande planerade och vidtagna åtgärder. 

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

Beskrivning av ärendet Öllöv 15:59 - Beslut om föreläggande av försiktighetsmått. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg, 
daterad den 25 november 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkande Claes Sundin (M), Rune Andersson (C) och Ingrid Nygren (L): 
Mot bakgrund av den planerade produktionsökningen föreslås följande 
ändring av tiden: Produktionen ska få bedrivas kl. 05:00-19:00. 

Beslutet expedieras till  

 

 
 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 \Jri 
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MN § 153 dnr: MN 000152/2015-800, M 2015-001351 

Beslut 

Avsteg från Båstads kommuns konsertpolicy 

Myndighetsnämnden beslutar: 

I syfte för arrangören att skapa arrangemanget för åren 2016, 2017 samt 2018 
görs avsteg från kommunens konsertpolicy. 

Beskrivning av ärendet Miljöavdelningen mottog den 16 oktober 2015 en remiss från Polisen gällande 
yttrande enligt ordningslagen över  Festivalen pågår 
sommartid under en tredagarsperiod. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad den 1december2015, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L): Avsteg från konsertpolicyn bör gälla perioden 2016-2018. 

Beslutet expedieras till  

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 ~ 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2015-12-03 

MN § 154 dnr: MN 000147 /2015-330, B 2015-001025 

Elestorp 6:6 - Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av 
personalutrymmen och kontor 

Myndighetsnämnden beslutar: 

11 (16) 

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 §plan- och bygglagen (2010:900) . 

Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 46 993 kr. Faktura skickas separat. 

Bygglov tillstyrks då förslaget överensstämmer med gällande detaljplan samt 
bedöms 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. Platsen är redan 
bebyggd. Sökt åtgärd innebär en upprustning och endast en mindre utökning 
av byggnaderna samt betydande anpassning av både estetik och funktion till 
områdets kulturmiljövärden. 

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

Beskrivning av ärendet Ansökan avser bygglov för rivning av befintlig komplement/förrådsbyggnad 
samt till- och ombyggnad av befintlig maskinhall till personalbyggnad/ 
maskinhall/förråd. Planenlig åtgärd inom detaljplan. Detaljplan 1615 gäller 
för området. Bestämmelserna för detta område innebär bl.a. att byggnader och 
anläggningar för utställningar, evenemang och liknande får uppföras säsongs
vis under kortare perioder. Planbeskrivningen anger att byggnader avsedda 
för verksamhetens drift och skötsel får uppföras som permanenta byggnader. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg-Fagerlind, daterad den 
17 november 2015, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg-Fagerlind föredrar ärendet. 

Karin Schmidt (BP): Byggnation medges enbart på tomtens nordvästra hörn. 

Göran Klang (S), Claes Sundin (M), Ingrid Nygren (L): Bifall till liggande 
förslag. 

Proposition Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
myndighetsnämnden bifallit liggande förslag. 

Reservation Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslogs, reserverar sig 
Karin Schmidt (BP), se bilaga. 

Beslutet expedieras till  

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium 17"åmod<JJ KF Utdragsbestyrkande 

-



Elestorp 6:6 - Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av personalutrymmen och 
maskin hall 

Platsen för personalbyggnaden är olämplig. Ligger inom strandskyddat område mycket 
nära bäcken. Stora träd och rododendron har avverkas eftersom den nya byggnaden blir 
betydligt större - och detta har gjorts innan bygglovet beviljats. 

Träd- och buskbeståndet ligger i Romantiska trädgårdens västra del och är således en del 
av stilträdgårdarna som skall skyddas och vårdas enligt skötselplanen, som tillhör gällande 
detaljplan. Nu är de stora rododendronbuskarna, som ramar in Vattenträdgården, helt 
oskyddade för de kalla NV-vindarna. 

"Föreslagen undandragen placering i det NV hörnet är antikvarisk lämplig då helhetsmiljön 
och intrycket av parken inte bedöms komma att påverkas negativt ur besökarsynpunkt." 
Detta står i Thyrens utlåtande, skrivet av Jesper Carlsson, antikvariskt sakkunnig 
kulturvärden. 

NV hörnet ligger längst bort i trädgården och är enligt min bedömning mycket lämpligare 
för en utökad personal- och maskinhallsbyggnad i en ståtlig trädgård som Norrviken. Nu 
hamnar en arbetsstation med alla maskiner, material och sopcontainers endast 100 meter 
från huvudbyggnaden Abelins villa. 

Reservation av Karin Schmidt, Bjärepartiet 
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Beskrivning av ärendet 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkande 

2015-12-03 12 (16) 

MN § 155 dnr: MN 000122/2015-330, B 2015-000500 

Hjorten 11- Bygglov för nybyggnad av parhus samt rivning 
av befintligt hus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med hänvisning till bevarandeprogrammet för Båstad kommer nämnden inte 
att lämna rivningslov för befintlig bostads byggnad med kvarndel och därmed 
inte heller bygglov för de föreslagna parhusen. Ärendet återremitteras till 
förvaltningen för kommunicering av det negativa ställningstagandet. 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus samt rivning av befintligt hus. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 
24 november 2015, med tillhörande bilagor. 

Naim Berisha, Lisa Rönnberg och Roger Larsson föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Göran Klang (S) och Karin Schmidt (BP): Med hänvisning till bevarande
programmet för Båstad kommer nämnden inte att lämna rivningslov för 
befintlig bostadsbyggnad med kvarndel och därmed inte heller bygglov för 
de föreslagna parhusen. Ärendet återremitteras till förvaltningen för 
kommunicering av det negativa ställningstagandet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad/bygglov. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium 11 KS/"'m"d ~ KF Utdragsbestyrkande 
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Beslutet expedieras till 

Utskott/presidium 

2015-12-03 13 (16) 

MN § 156 dnr: MN 000148/2015-330, B 2015-000871 

Hjorten 17 - Bygglov för nybyggnad av parhus efter rivning 
av befintlig byggnad 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med hänvisning till bevarandeprogrammet för Båstad kommer nämnden inte 
att lämna rivningslov för befintlig bostadsbyggnad med kvarndel och därmed 
inte heller bygglov för de föreslagna parhusen. Ärendet återremitteras till 
förvaltningen för kommunicering av det negativa ställningstagandet. 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus efter rivning av befintlig 
byggnad. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 
24 november 2015, med tillhörande bilagor. 

Göran Klang (S) och Karin Schmidt (BP): Med hänvisning till bevarande
programmet för Båstad kommer nämnden inte att lämna rivningslov för 
befintlig bostadsbyggnad med kvarndel och därmed inte heller bygglov för 
de föreslagna parhusen. Ärendet återremitteras till förvaltningen för 
kommunicering av det negativa ställningstagandet. 

Samhällsbyggnad/bygglov. 

Justerandes signaturer 

11'"'m"'<Jrv 
KF Utdrags bestyrkande 
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Myndighetsnämnden 2015-12-03 14 (16) 

Beslut 

MN § 157 dnr: MN 000149/ 2015-330, B 2015-000872 

Hjorten 18 - Bygglov för nybyggnad av parhus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med hänvisning till bevarandeprogrammet för Båstad kommer nämnden inte 
att lämna rivningslov för befintlig bostads byggnad med kvarndel och därmed 
inte heller bygglov för de föreslagna parhusen. Ärendet återremitteras till 
förvaltningen för kommunicering av det negativa ställningstagandet. 

( Beskrivning av ärendet Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus. 

( 

( 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 
25 november 2015, med tillhörande bilagor. 

Yrkande Göran Klang (S) och Karin Schmidt (BP) : Med hänvisning till bevarande
programmet för Båstad kommer nämnden inte att lämna rivningslov för 
befintlig bostadsbyggnad med kvarndel och därmed inte heller bygglov för 
de föreslagna parhusen. Ärendet återremitteras till förvaltningen för 
kommunicering av det negativa ställningstagandet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad/bygglov. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Handlingar i ärendet 
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Beslutet expedieras till 

Utskott/presidium 

2015-12-03 15 (16) 

MN § 158 dnr: MN 000123/2015-330, B 2015-000765 

Hjorten 21- Bygglov för nybyggnad av parhus samt rivning 
av befintligt hus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med hänvisning till bevarandeprogrammet för Båstad kommer nämnden inte 
att lämna rivningslov för befintlig bostadsbyggnad med kvarndel och därmed 
inte heller bygglov för de föreslagna parhusen. Ärendet återremitteras till 
förvaltningen för kommunicering av det negativa ställningstagandet. 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus samt rivning av befintligt hus. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 
25 november 2015, med tillhörande bilagor. 

Göran Klang (S) och Karin Schmidt (BP): Med hänvisning till bevarande
programmet för Båstad kommer nämnden inte att lämna rivningslov för 
befintlig bostads byggnad med kvarndel och därmed inte heller bygglov för 
de föreslagna parhusen. Ärendet återremitteras till förvaltningen för 
kommunicering av det negativa ställningstagandet. 

Samhällsbyggnad/bygglov. 

justerandes si,gnaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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2015-12-03 

MN § 159 dnr: MN 000150/2015-330, B 2015-001023 

Del av Brödarp 3:44 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av fritidshus 

16 (16) 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov för fritidshus 
på del av fastigheten Brödarp 3:44 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 bygg
lagen, PBL, 4 kap 2 §). 

Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 4 895 kr. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslutet Enligt kommunens översiktsplan från 2008 (sid 155-156, La-områden) ska det 
vara en mycket restriktiv hållning till ny bebyggelse på Bjärehalvöns sydkust 
och eventuell utbyggnad ska ske kontrollerat när det gäller placering och 
utformning. Åtgärden avser nybyggnad av ett fritidshus invid ett område med 
sammanhållen bebyggelse där det råder mycket stor efterfrågan på byggnation. 

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

Beskrivning av ärendet  har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
på del av fastigheten Brödarp 3:44. Fastigheten Brödarp 3:42 är på 6 894 kvm. 
Sökanden vill bebygga fastigheten med ytterligare ett fritidshus på annan del av 
fastigheten än det befintliga fritidshuset och dess hävdade tomtplats. Avsikten 
är att ansluta byggnaderna till kommunalt vatten- och spillvattennät. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 25 november 
2015, med tillhörande bilagor. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Ingrid Nygren (L), Claes Sundin (M) och Ingemar Nilsson (SD) : Bifall till 
ansökan om förhandsbesked. 

Rune Andersson (C), Karin Schmidt (BP) och Göran Klang (S) : Bifall till 
liggande förslag. 

Proposition Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
myndighetsnämnden bifallit liggande förslag. 

Reservation Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslogs, reserverar sig 
Claes Sundin (M) och Ingemar Nilsson (SD). 

Beslutet expedieras till  
 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium ;;/n,mnd~ KF Utdragsbestyrkande 

. 




