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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: 

2016-11-17 

Astrakanen, torsdagen den 17 november 2016 kl. 13.00-17.00. 

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 

1 (17) 

Marie-Louise Linden (M), ej tjg. ersättare, Ingrid Pihlsgård (S), ej tjg. ersättare; 
del av mötet. Henrik Andersson, nämndsekreterare, Roger Larsson, stadsarkitekt, 
Tina Eriksson, miljöchef, Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef. För övriga 
närvarande tjänstemän, se respektive paragraf. 

Karin Schmidt. Ersättare: Ingemar Nilsson. 

~nsliet~tad, onsdagen den 23 novembec 2016klockan17.00. 

7~ Paragrafer: 123-136 
Henrik Andersson 

Karin Schmidt 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2016-11-17 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

24/11-16/12 

Kommunkontoret i Båstad 

Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Mynd ighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämnden den 17 november 2016 

§ Ärendebeskrivning 

123. Val av justeringsperson 

124. Godkännande av dagordningen 

( 125. lnformationsärenden 

( 

126. Skyddsnivå för avstånd till vattendrag 

127. Förslag till ändringar i delegationsordningen för myndighetsnämnden 

128. Yttrande angående kungörelse om ansökan om ·omprövning av tio stycken 

markavvattningsföretag i Båstads och Ängelholms kommuner, 

målnummer M 773-16 m.fl. 

129. Hemmeslöv 44:52 - Tillsyn avseende påbörjad åtgärd (fasadändring) utan bygglov 

och startbesked 

130. Storahult 6:215 - Uppförande av mur/stödmur utan bygglov 

131. Varan 9:41 - Olovlig uppställning av containrar 

132. Salomonhög 3:24 - Förhandsbesked för nybyggnad av två en bostadshus 

(tillsyns bostäder) 

133. Troentorp 1:43 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

134. Gustavsvärn 3 - Överklagan av länsstyrelsens beslut den 3 november 2016 

(Dnr 403-22077-16) angående överklagat beslut enligt plan- och bygglagen 

om bygglov för tillbyggnad 

( 135. Delgivningar 

136. Delegationsbeslut 
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lil1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-11-17 

MN § 123 dnr: MN 000010/2016-903 

Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll utses: 

Karin Schmidt (BP). 

Till ersättare utses: Ingemar Nilsson (SO). 

Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad, 

Onsdagen den 23/11kl.17.00. 

justerandes si!!naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

/f /} ~ 
' { 

Blad 

2 (17) 

Utdragsbestyrkande 
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IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-11-17 

MN § 124 dnr: MN 000011/2016-903 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Information angående skyddsnivå för avstånd till vattendrag 
behandlas som ett separat ärende, 

Ny information: Nedskräpning vid återvinningscentralerna. 

Justerandes si11:0aturer 

Blad 
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Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

111 ~~ 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2016-11-17 4 (17) 

MN § 125 dnr: MN 000014/2016-903 

lnformationsärenden 

a). Revisionens granskning av tillsynen över enskilda avlopp 
(Malin Lundberg, Ernst & Young). Dnr: 000113/2016-800 

b). Revisionens granskning av nämndens ärendeberedningsprocess (Lisa) 

c) . Båstadkartan - repetition och miniutbildning (Emma/ Annika) 

d). Ekonomiuppföljning t.o.m. oktober 2016 (Lisa) 

e). Miljötaxan (Lisa). Dnr: 000024/2016-905 

f). VA-utbyggnad i Fogdarp och Stenhatten (Tina) 

g). Nedskräpning vid återvinningscentralerna (Mårten) 

h). Månatlig rapportering kring inkomna bygglovansökningar (Roger) 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

j usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 &~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-11-17 

§ 126 dnr: MN 000118/2016-800 

Skyddsnivå för avstånd till vattendrag 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Blad 

5 (17) 

( Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

( 

( 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väcktes på sammanträdet. 

Nämnden skickar en begäran till förvaltningen att senast i början av 2017 
återkomma till nämnden med jämförelser med andra kommuner i nordvästra 
Skåne angående skyddsnivåer till vattendrag. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad, Miljöavdelningen. 

Justerandes signaturer . 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-11-17 

MN § 127 dnr: MN 000001/2015-901, B 2016-001011 

Förslag till ändringar i delegationsordningen för 
myndighetsnämnden 

Myndighetsnämnden ändrar delegationsordningen enligt bilaga, med 
undantag av förslagen till ändringar i MN/ A004 och MN/ AOOS. 

Beskrivning av ärendet Förslag till ändringar i delegationsordningen för myndighetsnämnden. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2016, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Myndighetsnämnden ändrar delegationsordningen enligt bilaga. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Blad 
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Yrkande James Johnson (BP): Myndighetsnämnden ändrar delegationsordningen enligt 
bilaga, med undantag av förslagen till ändringar i MN/ A004 och MN/ AOOS. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad, Kommunkansliet. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

/J 1 ~.:! 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2016-10-27 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2016-001011 

Tjänsteskrivelse 1 
C
2
) 

Mfl/ oooootj201s-qo1 

Myndighetsnämnden 

Förslag till ändring i delegationsordningen för myndighetsnämnden 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden ändrar delegationsordningen enligt bilaga. 

Sammanfattning 
I gällande delegationsordning saknas den lagstiftning som hanterar kommunens 
skyldigheter angående skyltar utanför detaljplanelagt område. Denna lagstiftning 
bedöms i denna del ingå i nämndens reglemente och föreslås därför införas i 
nämndens delegationsordning (MN/B021). 

I ärenden som gäller överklagande och yttranden till överprövande instans, när ur
sprungs beslutet tagits på delegation och som inte är av principiell karaktär eller 
allmänt intresse, innebär den delegation som togs bort av nämnden den 11 februari 
2015 dels ett större merarbete för förvaltningen, dels en större tidsutdräkt för de 
berörda parterna i ärendet. För att effektivisera nämndens hantering av ärendena 
föreslås att delegationen återställas (MN/ A004 och MN/ AOOS). 

Remisshantering och yttranden med svarstider som inte hinns med eller som sak
nar principiellt eller allmänt intresse innebär också ett betydande merarbete för 
förvaltningen, särskilt i remisser där vi bedömer att kommunen inte har några syn
punkter eller av andra skäl avstår från att yttra sig. Delegationen för denna typ av 
ärenden föreslås dels förtydligas och dels flytta över från nämndsordföranden till 
verksamhets områdeschefen (MN / AO 14). 

För att effektivisera nämndens ärenden av enklare art och som har mer administra
tiv karaktär föreslås att stadsarkitekten ges rätt att vidaredelegera till annan per
sonal än bygglovhandläggarna (MN B001- MN B006 och MN B021). 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.04.08 
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Det har införts ändringar i lagstiftningen med tillhörande förordningar och före
skrifter varför lagrum och föreskriftsnummer behöver ses över. Ett par tjänstetitlar 
används inte längre varför de kan tas bort från delegationsordningen. Detta är änd
ringar av mer allmän redaktionell karaktär (MN B001 - MN B010) 

Samhälls byggnad 
2016-10-28 

X ITiJ BÅSTADS I/ / 
~ KOMMUN ~ d ~ 

Signerat av: Roger Larsson 

stadsarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: klk/kansli, shb/blov 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: Förslag till reviderad delegationsordning (ändringar i rött). 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.04.08 
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[H.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 
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dnr: MN 000117 /2016-800, M2016-1300 

Yttrande angående kungörelse om ansökan om omprövning av 
tio stycken markavvattningsföretag i Båstads och Ängelholms 
kommuner, målnummer M 773-16 m.fl. 

Beslut Myndighetsnämnden avstår från att yttra sig. 

Beskrivning av ärendet Inkommen ansökan till Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, om 
omprövning av totalt tio olika diknings-, torrläggnings- respektive vatten
avledningsföretag i Båstads och Ängelholms kommuner. Ansökan omfattar 
olika fastigheter i Båstads kommun och handläggs i olika målnummer. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2016, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. 
Samhällsbyggnad, Miljöavdelningen. 

j usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 &~ 
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[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2016-11-17 

MN § 129 dnr: MN 000116/2016-330, B 2016-000377 

Hemmeslöv 44:52 - Tillsyn avseende påbörjad åtgärd 
(fasadändring) utan bygglov och startbesked 

8 (17) 

Myndighetsnämnden beslutar att påföra  (pnr. ) 
och  (pnr. ) solidariskt en byggsanktionsavgift 
på 3 300 kr för att på fastigheten Hemmeslöv 44:52 utfört fasadändring på 
komplementbyggnad utan bygglov och startbesked. 

Byggsanktionsavgift för att trots förbudet i 10 kap. 3 §plan- och bygg-lagen 
(2010:900) ha påbörjat en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 
9 kap. 2 § första stycket 3 c eller 8 § första stycket 2 a eller c eller 4 plan- och 
bygglagen och som avser en byggnads yttreutseende innan byggnadsnämnden 
har gett ett startbesked är: 2. för en komplementbyggnad, ett komplement
bostadshus eller en annan liten byggnad, 0,0625 pris basbelopp med ett tillägg 
av 0,0005 pris basbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen avser. 
Beräknad sanktionsavgift blir då 3 300 kr (se bilaga 1). Bygglov har lämnats 
i efterhand. Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egen
skap av byggnadsnämnd. 

Beskrivning av ärendet Tillsynsärende avseende påbörjad åtgärd (fasadändring) utan bygglov och 
startbesked på fastigheten Hemmeslöv 44:52. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2016, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

Enligt PBL 11 kap 61 §ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader 
efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. 
Faktura översänds separat. 

En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska tas 
ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften 
fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som 
beslutet om avgiften fattas . Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 
Förordning (2013:308). 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna (delges med besvärshänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

/J1 ff!;f 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Beskrivning av ärendet 

Underlag i ärendet 

Föredragande 

Upplysningar 

Beslutet expedieras till 

Utskott/presidium 

2016-11-17 9 (17) 

MN § 130 dnr: MN 000115/2016-330, B 2015-000748 

Storahult 6:215- Uppförande av mur/stödmur utan bygglov 

Myndighetsnämnden beslutar att påföra (pnr.  
och (pnr. ) solidariskt en byggsanktionsavgift 
på 21 042 kr för att ha påbörjat byggnation av stödmur utan bygglov och 
startbesked. 

Byggsanktionsavgift för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen 
(2010:900) påbörjat en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en 
byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 5 plan och bygglagen 
eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan byggnads
nämnden har gett ett startbesked är: 8. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg 
av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en mur eller ett plank. 
Beräknad sanktionsavgift blir då 21 042 kr (bilaga 1). Bygglov har 
lämnats i efterhand. Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden 
i sin egenskap av byggnadsnämnd. 

Tillsynsärende avseende uppförande av mur /stödmur utan bygglov på 
fastigheten Storahult 6:215. 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2016, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

Enligt PBL 11 kap 61 §ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader 
efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. 
Faktura översänds separat. 

En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut 
för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften 
fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som 
beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 
Förordning (2013:308). 

Fastighetsägarna (delges med besvärshänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 

11 ~ 

Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 
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MN § 131 dnr: MN 000141/2016, B 2015-000106 

Varan 9:41- Olovlig uppställning av containrar 

Myndighetsnämnden beslutar att påföra (pnr. 
) en byggsanktionsavgift på 190 313 kr för att ha påbörjat bygg

nation/uppställning av containrar utan startbesked och tagit containrar 
i bruk utan slutbesked. Bygglov är ej sökt. 

Byggsanktionsavgift för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) 
påbörjat en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § 
första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen (2010:900) eller anmälan enligt 6 kap. 
5 §första stycket 2 eller 9 plan- och byggförordning (2011:338) innan byggnads
nämnden har gett ett startbesked är: 4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 
tre prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
byggnadens sanktionsarea. Förordning (2014:471). 

Byggsanktionsavgift för att trots förbudet i 10 kap. 4 §plan- och bygglagen (2010:900) 
ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked 
är: 4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,6 prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,002 pris basbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Fastighetsägaren har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att påbörja en bygg
nadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt att ta en byggnad i bruk innan slut
besked har utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. Förklaring 
har inkommit 17 mars 2016 där fastighetsägarens son informerar om att deras avsikt 
är att söka bygglov för containrar. 

Beskrivning av ärendet Tillsynsärende avseende olovlig uppställning av containrar på fastigheten 
Varan 9:41. 

Underlag i ärendet 

Föredragande 

Upplysningar 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2016, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

Enligt PBL 11 kap 61 §ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det 
att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura översänds 
separat. 

En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut för de 
överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med till
lämpning av det pris basbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fatttas. 
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Förordning (2013:308). 

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige 
därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny av
gift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den 
sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En 
ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse. 
Förordning (2013:308). Enligt plan-och bygglagen (2010-900) får en olovlig åtgärd inte 
utföras på nytt om den kräver bygglov. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren (delges med besvärshänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 ~ 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 
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Beslut 

MN § 132 dnr: MN 000141/2015-330, B 2015-330 

Salomonhög 3:24 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus (tillsynsbostäder) 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 
(tillsynsbostäder) avslås. 

Skäl för beslutet Se bilaga med motivering till avslag, och beslut med tillhörande tjänste
skrivelse för ett liknande ärende i samma område, samt kartbilagan. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus (tillsyns
bostäder) på fastigheten Salomonhög 3:24. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 21oktober2016, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna meddelas för två enbostadshus (tillsynsbostäder) enligt ansökan. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Göran Klang (S), Karin Schmidt (BP), Ingrid Nygren (L), Rune Andersson (C) 
och Ingemar Nilsson (SD): Ansökan om förhandsbesked avslås. 

Proposition 

Reservation 

Upplysningar 

Claes Sundin (M) : Bifall till liggande förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
avslagit ansökan om förhandsbesked. 

Mot beslutet reserverar sig Claes Sundin (M). 

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

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren (delges med besvärshänvisning). 

Utskott/presidium 

Grannar och närboende med synpunkter (delgivning). 
Samhälls byggnad. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 

11 ~ 
Utdrags bestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2016-11-17 

MN § 133 dnr: MN 000078/2015-330, B 2012-001020 

Troentorp 1:43 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov för ett 
enbostadshus enligt inlämnade handlingar kommer att kunna ges. 

12 (17) 

Vidare beaktas att lämplig grundläggning utförs i samråd med geotekniskt 
sakkunnig samt att marknivåer anpassas till platsen och prövas slutligt i 
kommande bygglov. 

Ingen avgift (erlagd tidigare). 

Föreslagen byggnad med sin storlek, utformning och placering i landskapet 
bedöms vara förenlig med riksintressena på platsen och bedöms även vara 
förenlig med gällande översiktsplan. Vid avvägning mellan de allmänna 
intressena och det enskilda intresset av att få bygga på platsen, bedöms 
det enskilda intresset väga tyngst. 

Länsstyrelsen har i sitt tillstånd från landskapsbildsskyddet gjort samma 
bedömning. 

Föreslagen byggnad bedöms inte vara till någon betydande olägenhet för 
berörda sakägare. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Troentorp 1:43. 

Underlag i ärendet 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse daterad den 31oktober2016, med tillhörande bilagor. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Karin Schmidt (BP): Avslag. 

Claes Sundin (M): Bifall till liggande förslag. 

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

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla liggande förslag röstar JA, 
Ledamot som vill bifalla Karin Schmidts avslagsyrkande röstar NEJ. 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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MN § 133 

Forts. Troentorp 1:43 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus 

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

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

Myndighetsnämnden har således beslutat enligt liggande förslag. 

Mot beslutet reserverar sig Karin Schmidt (BP), se bilaga. 

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

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 
inom två år från dagen för beslut om förhandsbeskedet vunnit laga kraft. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren (delgivning). 
Samhällsbyggnad. 

Justerandes sil!naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 ~~ . 
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§ 134 dnr: MN 000071/2016-330, BYN 2002-000774 

Gustavsvärn 3 - Överklagan av länsstyrelsens beslut den 

Blad 
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3 november 2016 (Dnr 403-22077-16) angående överklagat 
beslut enligt plan- och bygglagen om bygglov för tillbyggnad 

( Beslut Myndighetsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut angående överklagat 
beslut enligt plan- och bygglagen om bygglov för tillbyggnad, samt uppdrar 
åt stadsarkitekt Roger Larsson eller den han sätter i sitt ställe att utveckla 
nämndens talan. 

( Beskrivning av ärendet Inkommet beslut från Länsstyrelsen i Skåne län avseende överklagande av 

( 

( 

beslut enligt plan- och bygglagen om bygglov för tillbyggnad. Länsstyrelsen 
har beslutat att upphäva det överklagade beslutet och återförvisat ärendet 
till myndighetsnämnden för fortsatt handläggning. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande James Johnson (BP): Myndighetsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut 
angående överklagat beslut enligt plan- och bygglagen om bygglov för till
byggnad, samt uppdrar åt stadsarkitekt Roger Larsson eller den han sätter 
i sitt ställe att utveckla nämndens talan. 

Beslutet expedieras till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Samhällsbyggnad. 

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

//1 ~ 
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MN § 135 dnr: MN 000012/2016-903 

Delgivningar 

a). Översyn av miljö- och hälsoskyddstaxan - Protokollsutdrag KS 2016-10-12, 
§ 189 - Beslut om att återförvisa ärendet till MN. Dnr: 000024/2016-905 

b). Västra Karup 15:55 - Dom från Mark- och miljööverdomstolen - Med 
ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och miljö
överdomstolen myndighetsnämndens beslut den 12 oktober 2015 att 
bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. 
Dnr: 000025/2016-330 

c). Västra Karup 15:55 - Dom från Mark- och miljödomstolen angående 
överklagat bygglov. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 
Dnr: 000025/2016-330 

d). Hemmeslöv 10:88 - Överklagat beslut angående byggsanktionsavgift. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Dnr: 000100/2015-330 

e). Elestorp 6:6 - Överldagande av myndighetsnämndens beslut om strand
skyddsdispens. Länsstyrelsen ändrar myndighetsnämndens beslut på så sätt 
att den mark som får tas i anspråk endast utgörs av den yta byggnaderna 
upptar. Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt. Dnr: 000058/2016-330 

f). Förslöv 3:56 - Överklagande av beslut om förbud att släppa ut avlopps
vatten. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Det överklagade beslutet ändras 
enbart på så sätt att tidpunkten då förbudet ska börja gälla bestäms till sju 
månader efter fastighetsägaren tagit del av länsstyrelsens beslut. 
Dnr:OOOll0/2016-800 

g). Glimminge 5:13 - Överldagande av förbud att släppa ut avloppsvatten. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: 000111/2016-800 

h). Glimminge 45:1 - Överklagande av kommunens beslut enligt miljöbalken 
angående årlig tillsynsavgift. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Dnr: 000112/2016-800 

i). Mäsinge 9:22 - Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: 000092/2016-330 

j). Öllöv 15:59 - Överklagande av beslut enligt miljöbalken rörande verk
samhet. Länsstyrelsen ändrar myndighetsnämndens beslut på så sätt att 
företagets produktion som kan orsaka luktolägenheter i de områden som 
klagomål inkommit endast ska bedrivas helgfria vardagar mellan kl. 07:00-
18:00. I övrigt avslås yrkandena från grannarna. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet från   
Dnr: 000099 /2015-800 

forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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MN § 135 

Forts. Delgivningar 

k). Öllöv 15:59 - Överklagande av beslut enligt miljöbalken avseende eventuell 
tillståndsprövning av verksamhet. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Dnr: 000099 /2015-800 

1). Ändring av detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl - Underrättelse inför 
antagande. Dnr: 000080/2016-315 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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MN § 136 dnr: MN 000013/2016-903 

Delegationsbeslut 

a). Delegationsbeslut för bostadsanpassningsbidrag 2016-10-05 - 2016-11-08. 
Dnr:000020/2016-904 

b). Delegationsbeslut för räddningstjänsten 2016-10-10 - 2016-11-08. 
Dnr:000005/2016-904 

c). Delegationsbeslut för bygglovavdelningen 2016-10-01 - 2016-10-31. 
Dnr:000003/2016-904 

d). Delegationsbeslut för miljöavdelningen 2016-10-05 - 2016-11-08. 
Dnr: 000004/2016-904 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

d1 ~~ 
( ( 




