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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2017-01-19 1 av 31 

Kommunkontoret, Astrakanen, torsdagen den 19 januari 2017 kl13:00-15.50 

James Johnson (BP), Ordförande 
Göran Klang (S), 1:e vice ordförande 
Rune Andersson (C) 
Karin Schmidt (BP) 
Claes Sundin (M) 
Ingrid Nygren (L) 
Ingemar Nilsson (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare: Kjell Stridh (BP), Allan Sunnergren (MP), 
Marie-Louise Linden (M) 
Nämndsekreterare Linda Wahlström, samhällsbyggnadschefLisa Rönnberg 
stadsarkitekt Roger Larsson, miljöchef Tina Eriksson 

Karin Schmidt (BP), ersättare Claes Sundin (M) 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 25 januari kl. 16.30. 

-V~'--=--'--~=(,._=-=------L----'f)----'-Ct.-_U__~_}t.0--_________ Paragrafer 

/i~ ~~ 
Li~r~~ Wahlst?tcöm 

Karin Schmidt 

§§ 1-18 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2017-01-19 

Från och med 2017-01-26 till och med 2017-02-17 

Kommunkontoret i Båstad 

Linda Wahlström, nämndsekreterare 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-01-19 4av31 

MN§1 Dnr MN 000011/2017- 900 

Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2017 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en justerare. 

Beslut 

Justeringen ska ske samtidigt och på dag och tid som nämnden bestämmer vid 
varje sammanträde. 

Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Till att justera dagens protokoll utses: Karin Schmidt (BP) 

2. Som ersättare för justeraren utses: Claes Sundin (M). 

3. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 25 januari 
kl. 16.30. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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ln:J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-01-19 5 av31 

MN§2 Dnr MN 000013/2017-900 

Godkännande av dagordningen 

Beskrivning av ärendet Enligt myndighetsnämndens reglemente åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen 
sätts samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före 
utskick. 

Beslut 

Myndighetsnämnden har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Informationspunkt 3, skyddsnivå för avstånd till vattendrag, utgår och blir 
istället beslutsärende på dagens sammanträde. 

Informationspunkt 4, kommunjuristen presenterar sig, utgår idag. 
Kommunjuristen är istället inbjuden till nästa sammanträde med nämnden 
för att presentera sig. 

Ordningen på ärendena på dagordningen ändras så att 
bygglovsavdelningens ärenden behandlas före miljöavdelningens ärenden. 

Extraärende: Mäsinge 9:22 -Yttrande till mark- och miljööverdomstol en. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-01-19 6 av 31 

MN§3 Dnr MN 000003/2017-900 

Informationsärenden Myndighetsnämnden 2017 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämndens sammanträde 2017-01-19 redovisas nedanstående 
informationsärenden: 

Beslut 

1. Olägenhet på Västra Karups skola. Miljöchef Tina Eriksson. 

2. statistik över ärenden 2016. MiljöchefTina Eriksson. 

3. Månatlig rapportering kring inkomna bygglovsansökningar. stadsarkitekt 
Roger Larsson. 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Informationsärendena läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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lnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag till beslut 

Föredragande 
tjänsteperson 

·11 ~J 

2017-01-19 

MN§4 Dnr MN 000002/2017- 900 

Tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor samt lag om 
brandfarliga och explosiva varor för att bedriva en effektiv 
tillsynsverksamhet 

Myndighetsnämnden beslutar: 

7 av 31 

1. Tillsynsplan enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och 
explosiva varor för Båstads kommun 2017 antas._ 

Räddningstjänsten upprättar inför varje år en aktuell plan för 
tillsynsverksamheten. 

Tjänsteskrivelse från Joacim Nilsson daterad 2016-12-28 med bilaga förslag till 
tillsynsplan enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och 
explosiva varor för Båstads kommun 2017. 

Tillsynsplan enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och 
explosiva varor för Båstads kommun 2017 antas. 

Brandinspektör Joacim Nilsson föredrar ärendet på sammanträdet. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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[l1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Datum 
2016-12-28 

Handläggare 
Joacim Nilsson 

D nr 
R2016-000266 

ltAJ ooooo 2/zo1-r - 9oo 
Till: Myndighetsnämnden 

Tjänsteskrivelse l (l) 

Tillsynsplan enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och 
explosiva varor för Båstads kommun för att bedriva en effektiv tillsyns
verksamhet. 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden föreslås besluta att anta tillsynsplan enligt lag om skydd mot olyck
or samt lag om brandfarliga och explosiva varor för Båstads kommun 2016. 

Bakgrund 

Räddningstjänsten upprättar inför varje år en aktuell plan för tillsynsverksamheten. 

Bilagor 

Tillsynsplan för 2017 

C Båstad 2016-12-28 

JcerJJL 
Joacim Nilsson 

Beslutet ska expedieras till: Joacim Nilsson 
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Datum 
2016-12-21 

Dnr R2016-000266 

TILLSYNSPLAN FÖR 
RÄDD N l NGST JÄNSTEN 

BÅSTADS KOMMUN 
2017 

Båstads kommun 

Räddningstjänsten 
269 80 BÅST AD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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1 TILLSYN LSO OCH LBE 

1.1 VERKSAMHETSMÅL 
Att ett skäligt brandskydd som uppfYller lagstiftningens krav ska kontrolleras genom tillsyn. 

1.2 HUR VERKSAMHETEN ÄR ORDNAD OCH PLANERAS 

1.2.1 LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR 2 KAP. 2 § 
Tillsyn av 2 kap. 2 § görs över byggnader och anläggningar för att säkerställa ett skäligt brandskydd. 
Tillsynen utgörs i huvudsak av kontroll av det samlade brandskyddet som finns på enskilda verk
samheter, byggnader eller anläggningar. Vid kontroll av brandskydd beaktas verksamhetens syste
matiska arbete med brandskydd samt om befintlig skyddsnivå är skälig. 
Tillsynen kan även utgöras av kontroll av vissa delar av brandskyddet på grupper av verksamheter, 
byggnader eller anläggningar, så kallade tematillsyner. 
Planerad tillsyn görs löpande under året på verksamheter, byggnader och anläggningar. 
Tillsyn kan även utföras på förekommen anledning: 

./ Tillsyn på verksamheter i samband med ansökan om alkohol- och polistillstånd . 

./ Tillsyn vid ny eller ändrad verksamhet 

./ Tillsyn vid kännedom eller misstanke om brister i brandskyddet 

1.2.2 LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR 2 KAP. 3 § 
Ägare av vissa byggnader eller anläggningar är tillsammans med nyttjanderättshavare skyldiga 
lämna in en skriftlig redogörelse över brandskyddet. Tillsynen innebär kontroll av att de byggnader, 
anläggningar och nyttjanderättshavare som omfattas av statens räddningsverks föreskrifter om 
skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10), inkommer med skriftlig redogörelse inom 
angiven tid, samt att innehållet är korrekt. Tillsynen utförs genom uppföljning av inkomna redogö
relser och görs fortlöpande för nya verksamheter och i samband med att ny redogörelse begärs in. 

1.2.3 LAG OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR 
Tillsynen utgörs i huvudsak av kontroll av hantering av brandfarliga och explosiva varor på en
skilda verksamheter. Vid kontroll av hanteringen beaktas verksamhetens systematiska arbete med 
säkerheten i hanteringen och att krav och villkor ställda i lag, förordning, föreskrifter och tillstånd 
uppfylls. Tillsynen kan även utgöras av kontroll av vissa delar av hanteringen på grupper av hante
ringsställ en, så kallade tematillsyner. 
Planerad tillsyn görs i första hand i samband med tillsyn av 2 kap. 2 § lag om skydd mot olyckor. 
Särskild tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) kan även utföras på före
kommen anledning: 

./ Tillsyn vid ny eller ändrad verksamhet 

./ Tillsyn vid kännedom eller misstanke om brister i hanteringen. 

1.3 FAKTORER SOM STYR URVALET AV PLANERAD TILLSYN 
./ Stor risk för, eller stora konsekvenser vid, brand . 
./ Behovet av systematiskt brandskyddsarbete för att säkerställa att brandskyddet är på skälig 

nivå . 
./ Erfarenheter från utförda brand - och olycksutredningar . 
./ Erfarenheter från tidigare tillsyner (med avseende på såväl grupper av byggnader, anlägg

ningar eller verksamheter som enskilda byggnader, anläggningar eller verksamheter) . 
./ Väsentliga eller ofta förekommande förändringar som påverkar brandskyddet. 
./ Ansökan om alkoholtillstånd. 
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../ Ej inlämnad skriftlig redogörelse av brandskyddet eller brister i densamma . 

../ Brister i brandskyddet eller i säkerheten vid hantering av brandfarliga och explosiva varor 
(som redovisats i den skriftliga redogörelsen av brandskyddet eller som framkommit på an
nat sätt) . 

../ Tillstånd att hantera brandfarlig vara. 

1.4 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRDA TILLSYNER 2016 
Tillsynsarbetet har i stort följt den planering som gällde för 2016 . 

../ På nya verksamheter där tillsyn inte genomförts tidigare och där riskerna för brand inte 
kan antas vara ringa har tillsyn genomförts som planerat. 

../ På de verksamheter som anges i tillsynsplan 2016 har tillsyn genomförts som planerat. 

1.5 PLANERAD TILLSYN UNDER 2017 

Tillsynsarbetet är planerat till 70 tillsynsbesök under 2017. 

1.5.1 LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR 
Under 2017 planeras tillsyn på följande verksamheter: 

../ Nya verksamheter där tillsyn inte genomförts tidigare och där riskerna för brand inte kan 
antas vara ringa . 

../ Tillsyn genomförs utifrån nedanstående frister. 

2 årsobjekt 
Fastighetsägare- verksamheter som omfattas av skriftlig redogörelse av brandskyddet. 

4 års objekt 
Fastighetsägare- verksamheter där brand kan få konsekvenser för miljö och betydanden 
egendoms skador. 

1.5.2 LAG OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR 
Under 2017 planeras tillsyn på följande verksamheter: 

../ Försäljningsställen med tillstånd för hantering av explosiva varor . 

../ LSO verksamhet enligt detaljplanering som har tillstånd för hantering av brandfarlig vara. 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Beskrivning av ärendet 

Upplysningar 

11 ~ 
' 

2017-01-19 

MN§S Dnr MN 000006/2017- 330 

)- Tillsyn avseende: 
fasadändring utan bygglov och startbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

8 av 31 

l. Myndighetsnämnden ) en 
byggsanktionsavgift om 5 538 kronor för att utan bygglov och startbesked 
gjort en fasadändring genom att montera ett fönster på fastigheten 

. 

Utförd åtgärd bedöms som bygglovspliktig. Byggsanktionsavgiften, för att trots 
förbudet i 10 kap. 3 §plan- och bygglagen (2010:900) påbörja 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 yttre 
utseende innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, är 0,125 
prisbasbelopp per fönster eller dörr som berörs (se bilaga l i 
tjänsteskrivelsen). 
Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Det bedöms inte finnas skäl för att sätta ned avgiften.  

n har upplysts om möjligheten att vidta rättelse innan 
myndighetsnämndens sammanträde. 

Vid ett rutinbesök på fastigheten kunde Samhällsbyggnad konstatera att ett 
fönster hade monterats i fasaden på  

n kom själv, utan uppmaning, in med en ansökan om bygglov för nämnda 
fönster den 28 november 2016. Hennes önskan var att få bygglov i efterhand 
för åtgärden, inte att återställa fasaden. Bygglov beviljades i efterhand den 21 
december 2016. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se 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 pris basbelopp. 
Förordning (2013:308) 

Forts. på nästa sida 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



( 

( 

( 

lfil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag till beslut 

Föredragande 
tjänsteperson 

2017-01-19 9 av31 

Tjänsteskrivelse från Gunilla Kriström daterad 2016-12-23 med tillhörande 
bilagor. 

Myndighetsnämnden påför  en 
byggsanktionsavgift om 5 538 kronor för att utan bygglov och startbesked 
gjort en fasadändring genom att montera ett fönster på fastigheten Sjöstjärnan 

 

Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet på sammanträdet. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 

11 ~ 

 
 

 

 
 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2017-01-19 10 av 31 

MN§6 Dnr MN 000010/2017- 330 

)- Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten  (plan
och bygglagen, PBL, 9 kap 17 §). 

2. Myndighetsnämnden tillstyrker föreslagen avstyckning. 

3. Avgiften för förhandsbeskedet är 7 066 kronor enligt kommunfullmäktiges 
taxa. Faktura skickas separat. 

Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan. 

Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i PBL 2 kap samt 
miljöbalkens 3 och 4 kap. 

Åtgärden bedöms inte vara till någon betydande olägenhet för berörda grannar. 

Beskrivning av ärendet  har ansökt om förhandsbesked för att bygga ett enbostadshus i 
1,5 plan efter avstyckning från fastigheten . Fastigheten ingår i 
område för sammanhållen be- byggelse och utgör en så kallad lucktomt belägen 
mellan två bebyggda fastigheter och mitt emot en tredje. Efter avstyckning blir 
den nya fastigheten ca 1750 kvm. 

11 fM 

Området omfattas av riksintresse för kustzon (miljö balken, MB, 4 kap 4§), 
högexploaterad kust (MB 4 kap 4§), friluftsliv (MB 3 kap 6§) och rörligt 
friluftsliv (MB 4 kap 2§). 

Forts. på nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag till beslut 

Föredragande 
tjänsteperson 

2017-01-19 11 av 31 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att be slutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett bygglov 
och startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 

Förhandsbeskedet är giltigt enligt den placering, utformning och storlek som 
redovisats i ansökan om förhandsbesked. 

Fastighetsägaren bekostar flytt av nedgrävda elledningar ut till vägkant enligt 
Bjäre Krafts anvisningar. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare 
Gunilla Kriström daterad 2016-12-23. 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten  (plan- och 
bygglagen, PBL, 9 kap 17 §). 

Myndighetsnämnden tillstyrker föreslagen avstyckning. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 066 kronor enligt kommunfullmäktiges 
taxa. Faktura skickas separat. 

Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet på sammanträdet. 

( Beslutet expedieras till  
 

 

( 

justerandes siJ<naturer UtdraJ<sbestyrkande 
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[JlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

Skäl för beslutet 

Beskrivning av ärendet 

-11 (/(!1 

2017-01-19 12 av 31 

MN§7 Dnr MN 000008/2017- 330 

Olovlig tillbyggnad 

Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53,57 §§plan- och 
bygglagen (PBL) påföra fastighetsägarna, till fastigheten  

 
, solidariskt en byggsanktionssavgift enligt plan 

och byggförordningens (PBF) 9 kap l§ och 7§ l på 22 150 kronor för att ha 
påbörjat tillbyggnad av en bostadshus utan startbesked. 

Göran Klang (S): Bifall till föreliggade förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

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 
bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en ED-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§) 

Enligt PBL 11 kap 53 §ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i 
rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned 
till hälften eller en fjärdedel. Skäl att sätta ner avgiften bedöms inte föreligga. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. 

Fastighetsägarna,  
har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att påbörja en byggnadsåtgärd 
innan startbesked har utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig 
förklaring. 

Vid kommunens arbetsplatsbesök tillsammans med kontrollansvarig Stellan 
Paulie och fastighetsägarna  

i ärende B2016-52 nybyggnadavenbostadshus på fastigheten 
 den 5 oktober 2016 uppdagades att bygglovet ej följts. 

Byggnaden har utökats med en byggnadsarea på 15 kvm. Tak och väggskivor i 
gavel samt murad vägg mot SV (bild visar fasad mot NO) var monterade. 

Forts. på nästa sida 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag till beslut 

Föredragande 
tjänsteperson 

Beslutet expedieras till 

2017-01-19 13 av 31 

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. 

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

Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor är kommunicerade med  
 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 2016-12-29 från 
bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind. 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ 
plan- och bygglagen (PBL) påföra fastighetsägarna, till fastigheten  

 
solidariskt en byggsanktionssavgift enligt 

plan och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 7§ 1 på 22 150 kronor för att 
ha påbörjat tillbyggnad av en bostadshus utan startbesked. 

Bygglovhandläggare Marie Ax berg Fagerlind föredrar ärendet på 
sammanträdet. 

Beslutet ska delges med besvärshänvisning till: 

 
 

 

 
 

 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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mJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

11 ~ 

2017-01-19 14 av 31 

MN§B Dnr MN 000009/2017-330 

)- förhandsbesked för nybyggnad 
avenbostadshus i ett plan 

Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL att 
den sökta åtgärden kan tillåtas på, enligt ansökningshandlingarna, 
avgränsad och lägesbestämd tomtplats på fastigheten . Vidare 
beaktas att lämplig grundläggning utföres i samråd med geotekniskt 
sakkunnig samt att marknivåer anpassas till platsen och prövas slutligt i 
bygglov. 

2. Avgiften för bygglovet är 12 183 kr i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-04-27. Faktura skickas separat. 

Sammantaget anser Myndighetsnämnden vid en avvägning mellan de enskilda 
och allmänna intressena att det med hänvisning till 2 kap PBL kan anses 
lämpligt att tillåta föreslagen nybyggnation. Positivt förandsbesked kan 
meddelas. Vad berörda grannar anfört i ärendet leder inte till någon annan 
bedömning. 

De särskilda värden som ska skyddas enligt föreliggande riksintressen bedöms 
inte hindra uppförande av en tilllandskapet väl anpassad enplansbyggnad på 
tomtplatsen. Föreslagen bebyggelse, till sin storlek och placering i landskapet, 
strider inte mot intentionerna i översiktsplanen (ÖP) och medför ingen negativ 
inverkan på landskapets öppenhet och särdrag. Hindrar inte det rörliga 
friluftslivet. 

Forts. på nästa sida 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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[UJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Upplysningar 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Föredragande 
tj änsteperson 

Beslutet expedieras till 

11 rfc:f 

2017-01-19 15 av 31 

Ansökan inkom den 29 april 2016. Sökanden begär förhandsbesked framtida 
avstyckning och för nybyggnad av en bostadshus i ett plan med en 
byggnadsarea (enligt ritning) av ca 70-80 kvm öster om fastighetens befintliga 
bostadshus. 

Den förslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § PBL (markens 
lämplighet) och 8 kap. 9 § PBL. Området är befintligt exploaterat med tre villor 
på avstyckade fastigheter, en i området bebyggd lantbruksfastighet direkt NO 
om  

. Tillsammans bildar 
denna bebyggelse en mindre sammanhållen by. 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. 

Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden 
söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett bygglov 
och startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Om byggnadsarbetena påbörjas innan 
detta besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut enl PBL 2010:900 11 kap och 
PBF 2011:338 9 kap. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 2017-01-09 från 
bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind. 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL att 
den sökta åtgärden kan tillåtas på, enligt ansökningshandlingarna, avgränsad 
och lägesbestämd tomtplats på fastigheten  Vidare beaktas att 
lämplig grundläggning utföres i samråd med geotekniskt sakkunnig samt att 
marknivåer anpassas till platsen och prövas slutligt i bygglov 

Avgiften för bygglovet är 12 183 kr i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-04-27. Faktura skickas separat 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet 
på sammanträdet. 

 

Fastighetens samtliga lagfarna ägare 

Samhällsbyggnad 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2017-01-19 16 av 31 

MN§9 Dnr MN 000007/2017-330 

Remiss från Näringsdepartementet, promemorian 
Återbostadisering N2016/06713/PBB 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Myndighetsnämnden i Båstads kommun tillstyrker förslaget och översänder 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt remissvar till 
Näringsdepartementet 

2. Myndighetsnämnden föreslår att regeln förtydligas med att den endast 
avser utrymmen som tidigare utgjort bostad. 

3. Myndighetsnämnden anser att konsekvensbeskrivningen av förslaget ska 
kompletteras med att regelförändringen bedöms riskera att öka 
kommunens kostnader för bostadsanpassnings bidrag. 

Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har gett Båstads kommun möjlighet att yttra sig över 
promemorian "Återbostadisering". Förslaget innebär att krav på utformning 
och egenskaper vid återställande av bostäder i flerbostadshus ska anpassas till 
de övriga bostäderna i huset, det vill säga att nybyggnadskraven inte ska gälla 
för denna typ av nya bostäder. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 2017-01-09 från stadsarkitekt 
Roger Larsson. 

Förvaltningens förslag 
till beslut Myndighetsnämnden i Båstads kommun tillstyrker förslaget och översänder 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt remissvar till Närings
departementet. 

Myndighetsnämnden föreslår att regeln förtydligas med att den endast avser 
utrymmen som tidigare utgjort bostad. 

Myndighetsnämnden anser att konsekvensbeskrivningen av förslaget ska 
kompletteras med att regelförändringen bedöms riskera att öka kommunens 
kostnader för bostadsanpassningsbidrag 

Föredragande stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet på sammanträdet. 
Tjänsteperson 

Beslutet expedieras till Näringsdepartementet (se anvisningar i remissen) 

justerandes sig_naturer Utdragsbestyrkande 

11 ~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-01-09 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2016-001112 

Tillhör !:f}/ .§~f.; 2-.211-
Tjänsteskrivelse 1 

C
2
) 

Myndighetsnämnden 

8AsTADS KOMMUN 
Myndighe1snämnden ·· 

2017 -01- . o .9 
Dnr ••• ttt!.. .................... . 
Q.c.o.P.J.l:~gJ. :J.-... :.~3 C7 

Remiss från Näringsdepartementet, promemorian Återbostadisering 
N2016/06713/PBB 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun tillstyrker förslaget och översänder Sam
hällsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt remissvar till Näringsdepartementet 

Myndighetsnämnden fareslår att regeln fårtydligas med att den endast avser utrymmen 
som tidigare utgjort bostad. 

Myndighetsnämnden anser att konsekvensbeskrivningen av fårslaget ska kompletteras 
med att regelförändringen bedöms riskera att öka kommunens kostnader för bo
stadsanpassningsbidrag. 

Sammanfattning 

Näringsdepartementet har gett Båstads kommun möjlighet att yttra sig över pro
memorian "Återbostadisering". Förslaget innebär att krav på utformning och egen
skaper vid återställande av bostäder i flerbostadshus ska anpassas till de övriga 
bostäderna i huset, det vill säga att nybyggnadskraven inte ska gälla för denna typ 
av nya bostäder. 

Grundtanken och intentionerna med förslaget bedöms vara goda och är mer logiskt 
för den som vill inreda bostäder i tidigare bostadsutrymmen. Det är dock viktigt att 
förtydliga den föreslagna regeln i plan- och byggförordningen så att den endast av
ser utrymmen som tidigare utgjort bostad och inte inredande av kall vindar, förråd 
och andra bi- och komplementdelar till flerbostadshus. Förslaget bedöms riskera 
att öka kommunens kostnader för bostadsanpassnings bidrag. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 

Dokumentet är elektroniskt signerat 11 



2 (2) 

Synpunkter på förslaget 

Näringsdepartementet har gett Båstads kommun möjlighet att yttra sig över pro
memorian "Återbostadisering". Förslaget syftar till att underlätta att en så kallad 
återbostadisering av utrymmen och lokaler i flerbostadshus som används till ex
empel som kontor idag och som fastighetsägaren vill inreda till nya bostäder. Nu
varande regelverk ställer nybyggnadskrav på denna typ av bostäder. Förslaget in
nebär att krav på utformning och egenskaper vid återställande av bostäder i flerbo
stadshus ska anpassas till de övriga bostäderna i huset, det vill säga att nybygg
nadskraven inte ska gälla för denna typ av nya bostäder. 

Grundtanken och intentionerna med förslaget bedöms vara goda och är mer logiskt 
för den som vill inreda bostäder i tidigare bostadsutrymmen. Att ställa nybygg- ( 
nadskrav på denna typ av "nya" bostäder är i flera fall både tekniskt och ekono-
miskt inte genomförbart. Det är dock viktigt att förtydliga den föreslagna regeln i 
plan- och byggförordningen så att den endast avser utrymmen som tidigare utgjort 
bostad och inte inredande av kallvindar, förråd och andra bi- och komplementdelar ( 
till flerbostadshus. Detta är förslagsställarens syfte men förslaget till ny regel i 
plan- och byggförordningen är enligt vår bedömning inte så tydlig, vilket gör att re-
geln riskerar att inte hålla juridiskt vid en överprövning av till exempel ett nekat 
bygglov vid inredande av kallvindar som inte tidigare utgjort bostadsutrymme i 
flerbostadshus. 

När det gäller konsekvensbeskrivning för kommunerna kommer den föreslagna re
gelförenklingen troligen öka kommunens handläggningstid då dessa ärenden 
kommer vara mer komplexa och kräva högre kompetens av kommunens handläg
gare. För vår kommuns del bedöms det inte innebära särskilt många ärenden då 
det finns relativt få flerbostadshus med lokaler eller utrymmen som kontoriserats 
eller liknande som kan vara aktuella att "återbostadiser". Däremot bedöms försla
get riskera att öka kommunernas kostnader för bostadsanpassnings bidrag. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
bygglovchef 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: Näringsdepartementet (se anvisningar i remissen) 

Bi lago r t i Il tjänsteskrivelsen: 
Näringsdepartementets remiss och promemoria" Återbostadisering", N2016/06713/PBB 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

Reservation 

Skäl för beslutet 

2017-01-19 17 av 31 

MN § 10 Dnr MN 000004/2017-330 

Förhandsbesked för nybyggnad av två en bostadshus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av två en bostadshus på fastigheten 

 (plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 17 §) enligt inlämnade 
handlingar. En klyvning av fastigheten där vardera delen av fastigheten blir 
drygt 4 300m2 tillstyrks. 

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

3. Avgift 3 146 kronor enligt taxa, Faktura översänds separat. 

Claes Sundin (M) och Ingemar Nilsson (SD): Bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 

Mot beslutet reserverar sig Karin Schmidt (BP). 

Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan. 

Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden eller uppfylla lämplighetskriterierna i PBL 2 kap samt 
miljöbalkens 3 och 4 kap. 

Åtgärden bedöms inte vara till någon betydande olägenhet för berörda grannar. 

Beskrivning av ärendet  har ansökt om förhandsbesked för att bygga två en bostadshus 
på fastigheten . Fastigheten avses att klyvas i två delar. 
Fastigheten begränsas i norr av  

. Fastigheten är obebyggd och utgörs sedan drygt två år sedan av 
betesmark. Fastigheten har av överprövande instans bedömts utgöra en så 
kallad lucktomt. Byggnaderna som föreslås är två 1 Yz-plans hus med 
traditionell utformning med rödfärgade träfasader och rött tegel på taken. 

Kommunstyrelsen i dess tidigare egenskap som kommunens byggnadsnämnd 
lämnade den 10 september 2014 ett negativt förhandsbesked för den sökta 
åtgärden. Beslutet överklagades av den sökande och Mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har i dom den 9 november 2016 fastställt 
mark- och miljödomstolens domslut och återförvisat målet för fortsatt 
handläggning. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

2017-01-19 18 av 31 

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

Anslutning till allmän väg kräver tillstånd från Trafikverket 

Åtgärden kräver även tillstånd från landskapsbildsskyddet Tillstånd söks hos 
Länsstyrelsen i Skåne (naturvårdsenheten. Giltigt tillstånd ska uppvisas innan 
bygglov kan ges. 

Avgift i beslutet avser endast avgift för kommunicering i ärendet. Avgift för 
själva prövningen har erlagts i samband med tidigare beslut i ärendet. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från stadsarkitekt Roger Larsson 
daterad 2017-01-19. 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten  
(plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 17 §) enligt inlämnade handlingar. En klyvning 
av fastigheten där vardera delen av fastigheten blir drygt 4 300 m2 tillstyrks. 

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

Avgift 3 146 kronor enligt taxa, faktura översänds separat. 

Föredragande Stadsarktekt Roger Larsson föredrar ärendet på sammanträdet. 
tjänsteperson 

Beslutet expedieras till  

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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IJjJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2017-01-19 19 av 31 

MN§ 11 Dnr MN 000012/2017-330 

 - Bygglov för nybyggnad av växthus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Bygglov för nybyggnad av växthus enligt inlämnade handlingar ges. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig,  

. 

2. Avgift 8 040 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslutet Bygglov ges då förslaget överensstämmer med gällande detaljplan samt 
bedöms vara lämpligt utifrån platsens natur- och kulturvärden samt 
landskapsbild. Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och 
bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna 

Beskrivning av ärendet  har ansökt om bygglov för nybyggnad av växthus på del av 
fastigheten  Aktuell del av området är 
detaljplane lagd och utgörs av en rektangulär avgrusad yta som tidigare varit 
bebyggd med bland annat utescen. Åtgärden bedöms vara förenlig med 
detaljplanens syften om bevarande av stilträdgårdarna och utveckling av 
trädgårdarna som besöksmåL 

Upplysningar 

11 ~ 

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 
kap. 3 § PBL. Om byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas, tas en 
sanktionsavgift ut enligt plan- och bygglagen, PBL 11 kap och plan- och bygg
förordningen, PBF 9 kap. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas. Innan byggnaden, i de delar som omfattas i startbeskedet, får 
tas i bruk måste slut besked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL, tas byggnaden 
i bruk tidigare debiteras även här en sanktionsavgift ut enligt PBL 11 kap och 
PBF 9 kap. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL Behörighet krävs. 
Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat av den som 
utför mätningen. 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § PBL). 

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

Forts. på nästa sida 

justerandes signaturer Utdragsbes tyrkande 



llll BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Föredragande 
tjänsteperson 

2017-01-19 20 av 31 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 2017-01-11 från stadsarkitekt 
Roger Larsson. 

Bygglov för nybyggnad av växthus enligt inlämnade handlingar ges. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig,  

 

Avgift 8 040 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet på sammanträdet. 

( Beslutet expedieras till  

 
 

( 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-19 

Dnr MN 000134/2016- 330 

Yttrande till mark- och miljödomstolen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Sida 

21 av 31 

1. stadsarkitekten eller den han sätter i sitt ställe, ges i delegation av nämnden 
att avge yttrande till mark- och miljödomstolen i rubricerade ärende. 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har beretts tillfälle att yttra sig över överklagande av 
länsstyrelsens beslut 2016-10-18 dnr 403-27533-16 ang. byggsanktionsavgift 
avseende fastigheten  i Båstads kommun. 

Sista dag att inkomma med yttrande är den 1 februari 2017. 

Föredragande stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet på sammanträdet. 
tjänsteperson 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

2017-01-19 

MN § 13 Dnr MN 000017/2016 - 800 

~ av31 
z.~ 

Överklagande av beslut gällande förbud att 
släppa ut avloppsvatten till avloppsanordning 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Myndighetsnämnden har inget att anföra över innehållet i aktbilaga 5 utan 
vidhåller tidigare beslut i ärendet, från den 9 februari 2016 och tillstyrker 
Länsstyrelsens beslut från den 5 juli 2016, angående beslut om förbud av 
utsläpp till avloppsanläggningen på fastigheten  

Ingrid Nygren (L) och Göran Klang (S): Bifall till förslaget till beslut i 
tj änsteskrivelsen. 

Beskrivning av ärendet Rubricerad fastighet ingår i avloppsinventeringen för år 2015 och med 
anledning av detta skickades en enkät ut till fastighetsägaren den 4 september 
2015. Enligt inkomna uppgifter från enkäten är avloppsanordningen anlagd 
1975 och består utav en trekammarbrunn med en volym på ca 0,5-1,5 m3, BDT
vattnet leds sedan vidare till en infiltration. WC-avloppet leds till en sluten tank, 
3-6m3, utrustad med larm, som töms 2 ggrjår. Avloppsanläggningen på 
rubricerad fastighet bedöms inte leva upp till gällande lagkrav då en sluten tank 
inte kan godkännas som efterföljande rening utan fungerar mer som en 
behållare av avloppsvattnet. Fastigheten ligger inom område med hög 
skyddsnivå. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Föredragande 
tjänsteperson 

11 &~ 

Fastighetsägarna överklagade miljöavdelningens beslut den14mars 2016 och 
ärendet överlämnades till Länsstyrelsen. Den 5 juli 2016 meddelar 
Länsstyrelsen beslut om att avslå överklagandet. Länsstyrelsens beslut har 
därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 2017-01-03 från miljö- och 
hälsoskyddsinspektör Therese Olausson. 

Myndighetsnämnden har inget att anföra över innehållet i aktbilaga 5 utan 
vidhåller tidigare beslut i ärendet, från den 9 februari 2016 och tillstyrker 
Länsstyrelsens beslut från den 5 juli 2016, angående beslut om förbud av 
utsläpp till avloppsanläggningen på fastigheten  

Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet på sammanträdet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



( 

IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-01-19 

MN§14 Dnr MN 000142/2016- 903 

Delgivningar 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Nedan redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Sida 

. 2.ft av 31 
2.3 

( Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämnden sammanträde 2017-01-19 redovisas följande 

( 

( 

11 (kf 

delgivningar: 

1. Varan 9:41, uppställning av container
Överklagande av MN beslut 161117 § 131 

2. Förslöv 3:26 bygglov- Beslut, länsstyrelsen avslås överklagandet 

3. Troentorp 1:89 förhandsbesked- Beslut, länsstyrelsen avslår 
överklagandet. 

4. Koljan 4 bygglov- Beslut, länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet 
och visar ärendet åter till myndighetsnämnnden för fortsatt handläggning. 

5. Hålarp 4:197 detaljplan- Underrättelse om samråd. 

6. Förslöv 25:3 utsläpp av avloppsvatten - Beslut, länsstyrelsen avslår 
överklagandet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-01-19 

MN § 15 Dnr MN 000005/2017- 900 

Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Nedan redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämnden sammanträde 2017-01-19 redovisas följande 
delegations beslut: 

1. Bostadsanpassningsbidrag 161201-161231. 

2. Bygglovsavdelningen 161201-161231. 

3. Miljöavdelningen 161201-161231. 

4. Räddningstjänsten 161201-161231 

Sida 

~·av 31 
2.'( 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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l 



( 
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( 

[ 

lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

17 ~._f 
~ 

2017-01-19 

MN § 16 Dnr MN 000113/2016- 800 

Granskning av kommunens tillsyn över enskilda avlopp
Svar till kommunrevisionen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Följande yttrande överlämnas till kommunrevisionen såsom 
myndighetsnämndens yttrande: 

25 av 31 

Myndighetsnämnden konstaterar att det i Sverige bedöms finnas ca 700 000 
enskilda avlopp kopplade till toalett. 130 000 av dessa enbart har slam
avskiljning med direkt utsläpp, dessa bedöms som olagliga enl. Havs och 
Vatten myndighet (HaV). 

I Båstads kommun finns inga sådana anläggningar, vilket innebär att 
kommunen inte bryter mot lagstiftningen i detta avseende. B åstad kommun 
har mellan 2012 och 2016 inventerat 450 enskilda avlopp. Då inga olagliga 
avlopp finns är det anmärkningsvärt att så många som 80 % av de 
inventerade avloppen befunnits vara ej godkända. På det nationella planet 
bedöms 50 %vara ej godkända, alltså långt lägre än för B åstad kommun. 

Enligt HaV ska bedömningen av avloppsanläggningen baseras på 
omständigheterna i varje enskilt fall. Myndighetsnämnden anser att en 
lokalt för hård bedömning relaterat till Ha V' s direktiv kan vara en förklaring 
till den stora andelen underkända enskilda avlopp. Nämnden avser också 
att justera avståndet till hav och vattenledning för områden med hög 
skyddsnivå till 50 m, och därigenom tillhör de 159 kommuner av 290 som 
har gjort detta. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att: 

Fortsatt bedriva tillsyn enligt tidigare år (2009-2016) med målsättningen 
att invertera ca 200 enskilda avlopp/år. 

Parallellt med inventeringen följa upp med åtgärder för icke godkända 
anläggningar. 

Ingrid Nygren (L): Bifall till förvaltningens förslag till yttrande, dock med 
ändring av sista punkten (rödmarkerat): 
Förslag till yttrande från miljöchef överlämnas till kommunrevisionen såsom 
myndighetsnämndens eget. 
Förvaltningen ges i uppdrag att: 
- fortsätta bedriva en ändamålsenlig tillsyn av enskilda avlopp och arbeta aktivt 
för att alla enskilda avlopp ska vara inventerade till 2021. 
-tillse att inventeringstakten möjliggör att Havs- och Vattenmyndighetens mål 
uppfylls. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Forts. yrkanden 

2017-01-19 

Göran Klang (S) bifaller den delen av Ingrid Nygrens yrkande som är 
rödmarkerat ovan. 

Karin Schmidt (BP) med bifall från Göran Klang (S): 

26 av 31 

Myndighetsnämnden konstaterar att det i Sverige bedöms finnas ca 700 000 
enskilda avlopp kopplade till toalett. 130 000 av dessa enbart har slam
avskiljning med direkt utsläpp, dessa bedöms som olagliga en!. 
Havs och Vatten myndighet (HaV) . I Båstads kommun finns inga sådana 
anläggningar, vilket innebär att kommunen inte bryter mot lagstiftningen i 
detta avseende. Båstad kommun har mellan 2012 och 2016 inventerat 450 
enskilda avlopp. Då inga olagliga avlopp finns är det anmärkningsvärt att så 
många som 80 % av de inventerade avloppen befunnits vara ej godkända. På 
det nationella planet bedöms 50 %vara ej godkända, alltså långt lägre än för 
Båstad kommun. Enligt HaV ska bedömningen av avloppsanläggningen baseras 
på omständigheterna i varje enskilt fall. MN anser att en lokalt för hård 
bedömning relaterat till Ha V' s direktiv kan vara en förklaring till den stora 
andelen underkända enskilda avlopp. Nämnden avser också att justera 
avståndet till hav och vattenledning för områden med hög skyddsnivå till 50 m, 
och därigenom tillhör 159 kommuner av 290 som har gjort detta. 

Förvaltningen får i uppdrag att: 
Fortsatt bedriva tillsyn enligt tidigare år (2009-2016) med målsättningen att 
invertera ca 200 enskilda avlopp/år. 
Parallellt med inventeringen följa upp med åtgärder för icke godkända 
anläggningar. 

Propositionsordningar Efter framställda propopsitioner på de båda framlagda yrkandena finner 
ordföranden att yrkandet från Karin Schmidt (BP) m fl. bifallits. 

Reservation Mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande som avslagits reserverar sig 
Ingrid Nygren (L). 

Beskrivning av ärendet EY har i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun 
granskat tillsynen av enskilda avlopp och planeringen av utökning av det 
kommunala va-nätet. Granskning har skett genom dokumentstudier samt 
genom intervju med miljöchef, handläggare för enskilda avlopp, 
myndighetsnämndens presidium och NSV A. Rapporten är skickad till 
myndighetsnämnden för besvarande senast 2017-01-17. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse (förslag till yttrande till revisionen) från miljöchef Tina 
Eriksson daterad 2017-01-15, bilaga till protokollet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyskande 
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lfil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Föredragande 
tjänsteperson 

11 
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~ 

2017-01-19 27 av 31 

Förslag till yttrande från miljöchef överlämnas till kommunrevisionen såsom 
myndighetsnämndens eget. 

Förvaltningen ges i uppdrag att: 

fortsätta bedriva en ändamålsenlig tillsyn av enskilda avlopp och arbeta aktivt 
för att alla enskilda avlopp ska vara inventerade till 2021. 

tillse att inventeringstakten inte understiger nuvarande inventeringstakt 

Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet på sammanträdet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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IJIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

2017-01-19 28 av 31 

MN § 17 Dnr MN 000017/2017- 800 

Skyddsnivåer för avstånd till vattendrag och kust 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. skyddnivån ska vara 50 meter både gällande avstånd till vattendrag och 
avstånd till kust. 

Ingrid Nygren (L): Bifall till föreslagna skyddsnivåer i tjänsteskrivelsen. 

Karin Schmidt (BP), Göran Klang (S) och Claes Sundin (M): skyddnivån ska vara 
50 meter både gällande avstånd till vattendrag och avstånd till kust. 

Propositionsordningar Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden 
att Karin Schmidts mfl. yrkande bifallits. 

Reservation Mot beslutet, till förmån för sitt eget yrkande som avslagits, reserverar sig 
Ingrid Nygren (L). 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har av Myndighetsnämnden fått i uppdrag att i början av 2017 
återkomma till nämnden med jämförelser med andra kommuner i nordvästra 
Skåne angående skyddsnivåer till vattendrag och kust. Enligt Havs- och 
vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFAS 2016:17) om små 
Avloppsanordningar för hushållsspillvatten motsvarar kraven för normal 
skyddsnivå minimikravet för rening från en enskild avloppsanordning vilket 
innebär att alla anordningar måste uppnå minst dessa krav. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 
tjänsteperson 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-10 med tillhörande bilagor från miljöchef 
Tina Eriksson. 

skyddsnivåerna föreslås vara100m i avstånd till vattendrag, 300m i avstånd 
till kust. 

MiljöchefTina Eriksson föredrar ärendet på sammanträdet. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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lfil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 
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2017-01-19 29 av 31 

MN § 18 Dnr MN 000138/2016- 800 

Kontroll- och tillsynsplan enligt livsmedelslagen och 
miljöbalken för Båstads kommun 2017 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Då kommunfullmäktige belagt miljöavdelningen med sparbeting måste i planen 
angivna prioriteringar och ambitionsnivåer justeras för att kunna balansera 
verksamhet och ekonomi. 

Myndighetsnämnden delar inte uppfattningen atttillsynsbehov för icke 
registrerade verksamheter skulle påverka området i så stor omfattning att det 
föranleder ett utökat behov av antal timmar för inspektioner och tillsyn. 
Resultatet torde kunna uppnås genom effektivisering av rutiner och 
underlagsinhämtning. Det kan utföras på ett sätt som underlättar för både 
inspektörer och näringsidkare. 

Under 2016 gjordes för första gången oroklassning av verksamheterna enligt 
riskbaserad miljötaxa och 35 verksamheter har premieras. Inga större risker 
har rapporterats för småverksamheter i kommunen. Myndighetsnämnden 
anser att det ger tillräckligt stöd för att sänka inspektionsfrekvensen avseende 
dessa verksamheter. 

- Förvaltningen ska förbättra, effektivisera och förenkla rutiner för inspektioner 
inom samtliga områden. 

- Förvaltningen ska se över rutiner för klagomålshantering. 

- Tillsyn för enskilda avlopp ska bedrivas med målsättning att med nuvarande 
avsatta resurser hinna inventera ca 200 avlopp/år. Samtidigt ska man följa upp 
med åtgärder för icke godkända anläggningar. Enskilda avlopp närmast 
vattendrag med avrinning till Laholmsbukten prioriteras. 

Forts. på nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



( 

( 

lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Forts. beslut 

Yrkanden 

2017-01-19 30 av 31 

- Hälsoskyddsinspektioner ska utföras med följande prioritering och frekvens: 

1. Verksamheter vid 2016 års början med 6 timmars tillsyn eller högre, 
anmälningar av nystartade verksamheter, samt händelsestyrda ärenden. 

2. Bassängbad, verksamheter med bad. 

3. Solarium, naprapat, sjukgymnast, kiropraktor inspekteras var tredje år. 

4. Camping, mindre hotell, pensionat och servicehus inspekteras var fjärde år. 

5. Frisersalong, massage, akupunktur, fotvård, osteopati, tandläkare, läkare och 
liknande högst var femte år. 

6. Idrottsanläggningar, danslokal, gym efter klagomål. 

Berörda verksamheters avgiftsklassning ska justeras i enlighet med dessa 
prioriteringar. I de eventuella fall då konflikter uppstår mellan tillsynsfrekvens 
gäller den högre prioriteringen. 

slutsatser i tillsynsplanen bör omformuleras så att man istället fokuserar på de 
områden som behöver omarbetas och på andra sätt förändras för att uppnå 
lagstadgade, ändamålsenliga tillsynen som tillsynsmyndighet. 

Ingrid Nygren (L): Bifall till förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen samt följande 
tillägg: Inför arbetet med budget 2018 års budget ska förvaltningen ta fram 
förslag som säkerställer att tillsynstakten lever upp till miljöbalkens och 
livsmedelslagstiftningens krav på kontroll och tillsyn med särskilt fokus på 
avlopp, inklusive nödvändig justering av miljö taxan. 

Karin Schmidt (BP), James Johnson (BP), Göran Klang (S), Claes Sundin (M), 
Rune Andersson (C) samt Ingemar Nilsson (SD): Yrkande enligt bilaga til 
protokollet. 

Propositionsordningar Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden 
( att yrkandet från Karin Schmidt m fl. bifallits. 

Beskrivning av ärendet Miljöenheten har upprättat ett förslag till en kontroll- och tillsynsplan för 
miljöarbetet inom Båstads kommun 2017. Kontroll- och tillsynsplanen för 2017 
beskriver den verksamhet som Båstads kommuns miljösida planerar att 
bedriva under året. Utöver de i miljöbalken angivna ansvarsområden har bl.a. 
livsmedelslagen, to bakslagen, lagen om handeln med vissa receptfria läkemedel 
och strålskyddslagen inkluderats. 

11 €kli 
( 

Avsikten med en kontroll- och tillsynsplan är att kommunen (den operativa 
tillsynsmyndigheten) för varje verksamhetsår ska säkerställa syftet med 
miljöbalken och livsmedelslagen, samt de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av dessa lagar. Som grund för en kontroll- och tillsynsplan ska det finnas 
en treårig behovsutredning. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Föredragande 
tjänsteperson 

2017-01-19 31 av 31 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 2017-01-10 från miljöchef 
Tina Eriksson. 

Myndighetsnämnden föreslås besluta att anta upprättad kontroll- och 
tillsynsplan enligt livsmedelslagen och miljöbalken för Båstads kommun 2017 

MiljöchefTina Eriksson föredar ärendet på sammanträdet. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Ärende: Kontroll- och tillsynsplan för miljöavdelningen 2017 

Yrkande från James Johnson (BP) m fl. vid myndighetsnämndens sammanträde 
2017-01-19 

Då kommunfullmäktige belagt miljöavdelningen med sparbeting måste i planen angivna 
prioriteringar och ambitionsnivåer justeras för att kunna balansera verksamhet och ekonomi. 

Myndighetsnämnden delar inte uppfattningen att tillsynsbehov för icke registrerade 
verksamheter skulle påverka området i så stor omfattning att det föranleder ett utökat behov av 
antal timmar för inspektioner och tillsyn. Resultatet torde kunna uppnås genom effektivisering 
av rutiner och underlagsinhämtning. Det kan utföras på ett sätt som underlättar för både 
inspektörer och näringsidkare. 

Under 2016 gjordes för första gången om klassning av verksamheterna enligt riskbaserad miljötaxa 
och 35 verksamheter har premieras. Inga större risker har rapporterats för småverksamheter i 
kommunen. Myndighetsnämnden anser att det ger tillräckligt stöd för att sänka 
inspektionsfrekvensen avseende dessa verksamheter. 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Förvaltningen ska förbättra, effektivisera och förenkla rutiner för inspektioner inom samtliga 
områden. 

Förvaltningen ska se över rutiner för klagomålshantering. 

Tillsyn för enskilda avlopp ska bedrivas med målsättning att med nuvarande avsatta resurser 
hinna inventera ca 200 avlopp/år. Samtidigt ska man följa upp med åtgärder för icke godkända 
anläggningar. Enskilda avlopp närmast vattendrag med avrinning till Laholmsbukten prioriteras. 

Hälsoskyddsinspektioner ska utföras med följande prioritering och frekvens: 

1. Verksamheter vid 2016 års början med 6 timmars tillsyn eller högre, anmälningar av nystartade 
verksamheter, samt händelsestyrda ärenden. 

2. Bassängbad, verksamheter med bad. 

3. Solarium, naprapat, sjukgymnast, kiropraktor inspekteras var tredje år. 

4. Camping, mindre hotell, pensionat och servicehus inspekteras var fjärde år. 

5. Frisersalong, massage, akupunktur, fotvård, osteopati, tandläkare, läkare och liknande högst 
var femte år. 

6. Idrottsanläggningar, danslokal, gym efter klagomål. 

Berörda verksamheters avgiftsklassning ska justeras i enlighet med dessa prioriteringar. 
l de eventuella fall då konflikter uppstår mellan tillsynsfrekvens gäller den högre prioriteringen 

Slutsatser i tillsynsplanen bör omformuleras så att man istället fokuserar på de områden som 
behöver omarbetas och på andra sätt förändras för att uppnå lagstadgade, ändamålsenliga 
tillsynen som tillsynsmyndighet. 




