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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid: 

2017-05-18 

Torsdagen den 18 maj 2017, Kommunkontoret i Båstad 

Kll0:00-12.00 Platsbesök 
Kl. 13.00-16.10 Sammanträde 

Göran Klang (S), Vice ordförande 
Haakon Böcker (BP),tjg. ersättare för James Johnson (BP) 
Rune Andersson (C) 
Karin Schmidt (BP) 
Claes Sundin (M) 
Ingrid Nygren (L) 
Ingemar Nilsson (SD) 

Kjell Stridh (BP), ej tjg. ersättare 
Marie-Louise Linden (M), ej tjg. ersättare 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Roger Larsson, stadsarkitekt 
Tina Eriksson, miljöchef 
Linda Wahlström, sekreterare 

Ingrid Nygren (L) , ersättare Haakon Böcker (BP) 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 maj kl. 14.00 

Sida 

l av 15 

sekreterare t'"'~\.;\0 M~~ Paragrafer §§66-75 
~~~--~~--------------------------------
Linda Wahlström 

Ordförande 
Göran Klang 

Justerare 
Ingrid Nygren 

ANSLAGSBEVIS 

· Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

F ärvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2017-05-18 

Från och med 2017-05-25 till och med 2017-06-16 

Kommunkontoret i B åstad 

.€""--~ w Cv~~"'~ 
Linda Wahlström 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

l n n e hållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2017-05-18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatum 

2017-05-18 

MN § 66 Dnr MN 000011/2017- 900 
( Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2017 

MN § 67 Dnr MN 000013/2017-900 
Godkännande av dagordningen 

( 
MN § 68 Dnr MN 000003/2017-900 
Information Myndighetsnämnden 2017 

MN § 69 Dnr MN 000069/2017- 330 
Svar på inkommen skrivelse om pooltak 

MN § 70 Dnr MN 000056/2017 - 100 
Svar på revisionsrapport- Granskning av myndighetsnämndens ärendehantering 

MN § 71 Dnr MN 000055/2017-330 
Småryd 11:1 (Kattviksvägen)- Förhandsbesked för nybyggnad av radhus (tio bostäder) 

MN § 72 Dnr MN 000066/2017-330 

Sida 

2 av 15 

V egalt 1:5 (Rammsjövägen 311)- Bygglov ändrad användning av förråd till verksamhetslokal 

MN § 73 Dnr MN 000067/2017-330 
Förste Bäck 11 (Möllaregatan)- Bygglov nybyggnad av fritidshus efter rivning av befintlig 
byggnad 

MN § 74 Dnr MN 000005/2017-900 
( Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2017 

MN § 75 Dnr MN 000142/2016- 903 
Delgivningar myndighetsnämnden 2017 

( 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

q t< fly 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2017-05-18 

MN§66 Dnr MN 000011/2017- 900 

Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2017 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Till att justera dagens protokoll utses: Ingrid Nygren (L) 

Som ersättare för justeraren utses: Haakon Böcker (BP) 

Sida 

3 av 15 

( Justeringen äger rum på kommunkontoret onsdagen den 24 maj kl. 14.00. 

( 

( 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en justerare. 
Justeringen ska ske samtidigt och på dag och tid som nämnden bestämmer vid 
varje sammanträde. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

q~ w 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-05-18 

MN § 67 Dnr MN 000013/2017-900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

Sida 

4av 15 

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. 

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

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-05-18 5 av 15 

MN § 68 Dnr MN 000003/2017- 900 

Information Myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationspunkterna läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämndens sammanträde 2017-05-18 redovisas nedanstående 
information: 

A. Under förmiddagen gjorde myndighetsnämnden platsbesök i Förslöv, 
Torekav och Småryd. Platsbesöken kommer även att noteras på respektive 
ärende efterhand som de behandlas av nämnden. 

B. Nyanställde bygglovhandläggare Hajrudin Kaplja presenterar sig. 

C. Tertialuppföljningenjbudgetuppföljning. Samhällsbyggnadschef Lisa 
Rönnberg 

D. Utbildning avloppstekniker samt n ulägesbeskrivning av avloppsinventering. 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Therese Olausson. 

E. Kontroll- och tillsynsplan 2017- Återrapport verkställighet del av beslut MN 
170119. Bilagor. Skriftlig information från miljöchef Tina Eriksson. 

F. statistik NK! miljöavdelningen. Bilaga.- skriftlig och muntlig information 
från miljöchefTina Eriksson. 

G. Aktuella ärenden i verksamheterna (stående punkt varje möte) 

stadsarkitekt Roger Larsson - PM Pool tak, bilaga. 
stadsarkitekt Roger Larsson - Handläggningstider bygglov 
Nämndsekreterare Linda Wahlström- Betalning i kommunhusets cafeteria 
MiljöchefTina Eriksson ang. Chipsfabriken i Öllöv. 
MiljöchefTina Erikson ang. ventilationen på Västra Karups skola. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-08 

Handläggare: Tina Eriksson 

Dnr: M2016-001520 

Till: Myndighetsnämnden 

Återrapportering om vidtagna åtgärder efter nämndens beslut 
2017-01-19 i ärendet kontroll och tillsynsplan. 

Vid Myndighetsnämndens sammanträde den 19 januari 2017 fattade nämnden beslut 
(MN 000138/2016-800, MN § 18), i ärendet om, Kontroll- och tillsynsplan. 

Myndighetsnämnden beslutade att: 

l. Förvaltningen ska förbättra, effektivisera, och förenkla rutiner för inspektioner 

2. Förvaltningen ska se över rutiner för klagomålshantering 

1 (2) 

3. 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 närmst vattendrag med avrinning till 
Laholmsbukten prioriteras. 

Vidtagna åtgärder efter nämndens beslut: 

l. Miljöenheten arbetar kontinuerligt med att effektivisera och utveckla verksamheten för 
att bl.a. bibehålla rättsäkerheten och dels för att de enheten finns till för, kommuninvå
nare och verksamhetsutövare, ska tillhandahålla en effektiv och säker hantering av 
ärende, god service samt en ändamålsenlig och informativ tillsyn m.m. 

Vid tillsyner använder sig enheten av checklistor sedan tidigare. Dessa checklistor har 
modifierats och anpassats efter 2017 års tillsynsinriktning avseende kemikalier och av
fall. Vid tillsyn av verksamheter utan anmärkningar där tillsyn endast skett på kemika
lier och avfall, används checklistan som inspektionsrapport. Till inspektionsrapporten 
biläggs eventuell information som efterfrågats vid tillsyn. Om brister noterats vid till
syn eller tillsyn skett på mer än vad checklistan anger, skrivs en kortare inspektions
rapport och checklistan tillsammans med ett eventuellt informationsblad biläggs rap
porten. Vid större brister skrivs som tidigare ett beslut om föreläggande alternativt 
förbud. 

2. De senaste åren har antalet diarieförda klagomål ökat markant, från cirka 20 stycken 
2010 till närmre80stycken 2016. Klagomålshantering tar stor handläggartid i anspråk 
samt med hänsyn till den stigande trenden har förvaltningen omarbetat sina rutiner för 
hantering av klagomål för att minska antalet inkomna klagomålsärenden. Tidigare har 
klagande kunnat lämna klagomål direkt via telefon. Från 1 maj 2017 tas inga klagomål 
emot per telefon om inte klagomålet är av brådskande karaktär eller om andra om
ständigheter kräver det. När klagande tar kontakt med enheten skickas en blankett till 
klagande för ifyllnad av en detaljerad klagomålsbeskrivning. Innan en klagomålsblan
ketten skickas ut till klagande ska den klagande ha varit i kontakt med den som ger 
upphov till olägenheten/störningen, annars tas inte klagomålet emot så vida den kla
gande inte vill vara anonym. Den striktare rutinen förväntas medföra färre inkomna 
klagomål då rutinen kräver större engagemang av den som klagar. 



2 (2) 

3. Från januari 2017 har förvaltningen fått en renodlad administrativ avdelning ledd av 
en administrativ chef. Avdelningen hjälper miljöenheten med att diarieföra, skicka på
minnelser och annan information samt expediera beslut m.m. Avdelningen har sedan 
slutet av januari hjälpt miljöenheten med enkätutskick vid avloppsinventeringen. Detta 
medför att fler avloppsinventeringar hinns med per år, för 2017 beräknas 240 enkätut
skick för avlopp gå ut. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Tina Eriksson 
Miljöchef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Beslut MN 000138/2016-800 MN § 18 
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( 

( 



Öppna jämförelser, Företagsklimat 2016 

Bås.tad . Fö ret ag . J fr:Mvndighetsom råde. Delorm ad e:NKI. Valda myn dighetsom råden : 

Bran d:skyd(! Bygg lov MarkuppiJ.telse Miljö- och h ä lsos~·vdd Lrl smedelskontroll ServeringstillstJ.n cl 

Bas t ad Brands,ydd 20 12 2012 19 (5S%) 

20 14 2014 86 13 (76%) 

20 16 2016 9 (60%) 

Bygglov 20 12 20 12 25 (63%) 

( 2014 20'14 44 (60 %) 

20 16 20 16 67 29 (5 1%) 

Ma rkuppl.:\te lse 2012 20 12 64 14 (52%) 

Miljö- och 2012 2012 48 40 (47%) 
hiilsosk>;dd 

20 14 20 14 67 62 (5S%) 

( 20 16 20 16 79 3 (30%) 

Summa av ovanstaende va l 

' o 20 40 50 80 100 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-18 

Sida 

6 av 15 

MN§69 Dnr. B 2017-000531 

Beslut 

Svar på inkommen skrivelse om pooltak 

Myndighetsnämnden beslutar: 

PM från stadsarkitekt Roger Larsson gällande bygglov för pooltak skickas över 
till Malin och Christian Westring såsom svar på inkommen skrivelse. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden har att besvara en inkommen skrivelse från Malin och 
Christian Westring gällande bygglov för pooltak 

Underlag till beslutet Inkommen skrivelse från Malin och Christian Westring. 
PM angående pooltak från stadsarkitekt Roger Larsson. 

Beslutet expedieras till Malin och Christian Westring 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Bygglovplikt för pooltak 
Sammanfattning 

PM 17 maj 2017 

Min bedömning är att pooltak som det går att simma under utan specialutrustning är 
bygglovpliktiga byggnader med några undantag. Kommunen kräver dock inte bygglov 
för pooltak med en högsta höjd som understiger 0,9 meter och placeras längre från 
gräns än 4,5 meter. 

Bakgrund 
Frågan om pooltak kräver bygglov eller inte behandlas väldigt olika från kommun till 
kommun. Detta skapar dels stor osäkerhet för de som vill bygga ett pooltak och det 
skapar även stor osäkerhet för de på kommunen som ska svara på frågan om det krävs 
bygglov eller inte. 

Pooltak kan vara fasta eller skjutbara och byggs för att dels klara Boverkets byggreglers 
krav på skydd mot olyckor, dels skapa en bättre energihushållning samt dels att kunna 
använda poolen vid sämre väderlek om höjden är tillräckligt stor. 

Inom planlagda områden är i många fall den högsta tillåtna byggnadsarean eller tillåtet 
antal byggnader på fastigheten redan ianspråktagna vilket gör att det inte går att lämna 
bygglov för fler byggnader på fastigheten. 

Lagstiftning 
Enligt plan- och bygglagen, PBL, 1 kap 4 §är definitionen på en byggnad "byggnad: en 
varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på 
mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är 
avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den". Ett pooltak som man kan 
simma under vid normalt vattennivå och utan hjälpmedel bör därför betraktas som 
byggnad enligt lagens definition. Någon definition på byggnad fanns inte i den äldre 
plan- och bygglagen, ÄPBL, som gällde fram till den 1 maj 2011. 

Enligt PBL 9 kap 2 §krävs det bygglov för att bland annat uppföra nya byggnader med 
några få undantag. Undantag från bygglovplikten under vissa förutsättningar som 
totalhöjd och avstånd till gräns är friliggande komplementbyggnader till en- och 
tvåbostadshus som understiger 15 m2 (friggebodar) eller understiger 25 mZ 
(attefallsbyggnader). Attefallsbyggnaden är anmälanspliktig. Utanför detaljplanelagt 
område och utanför sammanhållen bebyggelse är komplementbyggnader för en- och 
tvåbostadshus undantagna från bygglovplikten men kan kräva tillstånd från 
landskapsbildsskyddet, naturreservat eller dispens från strandskyddet beroende på var 
i kommunen de ligger. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 11 1111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.09.08 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Rättsfall 

PM 17 maj 2017 

Det saknas rättsfall från nya PBL som gäller pooltak och som har prövats i högsta 
instans, Mark- och miljööverdomstolen, MÖD. Det finns ett rättsfall från Mark- och 
miljödomstolen i Växjö, P 1857-11, som många refererar till och som gäller ett ärende 
Vellinge kommun. I den domen gjordes bedömningen att ett pooltak med höjden 1,8 
meter var att betrakta som byggnad då det gav ett visuellt intryck av att utgöra en 
byggnad. Detta rättsfall är dock prövat enligt ÄPBL som saknade definition av byggnad 
och är därmed inte helt relevant för dagens bedömning. 

Som viss vägledning kan MÖD:s dom den 21 maj 2015, 2014-P 8356, där MÖD 
konstaterar att en fristående altan med fri höjd under altanen på 1,6 meter utgör en 
byggnad. Att altanens däck/utrymmets tak inte är tätt och att utrymmets höjd inte är 
mätvärd enligt Svensk Standard saknar betydelse för MÖD:s bedömning. 
Underinstanserna hade bedömt att det inte utgjorde någon byggnad då utrymmet inte 
var avsett för människor att uppehålla sig i. 

Hur gör andra kommuner? 
De flesta kommuner, liksom Boverket, har på sina hemsidor antingen ingen upplysning 
alls om pooltak eller en upplysning om att pooltak kan kräva bygglov beroende på höjd 
och utseende, kontakta byggnadsnämndens tjänstemän för besked om det krävs i ditt 
ärende. Några kommuner har information om att pooltak under en viss höjd inte kräver 
bygglov. Nedan följer några exempel: 
1,8 meter - Stockholms stad, Landskrona 
1,2 meter- Laholm, Svedala (policydokument), Kävlinge, Lund, Gävle, Nykvarn 
1 meter- Järfälla, Höör 
60 cm- Vellinge, Oxelösund 

Helsingborg och Ängelholm har ingen information på sin hemsida men lämnar 
underhandsbesked på 1 meter respektive 90 cm. 

Det finns inte i några av kommunerna någon motivering till varför de valt de valda 
höjderna, men de ansluter ofta till höjder för andra åtgärder som kommunen bedömt 
vara gräns för bygglovplikt, t.ex. gräns för marklovplikt, murar, plank eller altandäck 

Pooltaksmarknaden 
Det finns ett flertal aktörer på marknaden som levererar pool tak, både lägre som enbart 
täcker poolytan och högre som även går att möblera. De flesta leverantör har produkter 
som klarar en högsta höjd på 80 - 90 cm. 

Min bedömning 
Enligt min bedömning av lagstiftarens definition av byggnad och rättsfallsläget idag är 
pooltak som det går att simma under utan specialutrustning bygglovpliktiga byggnader, 

B å stads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 v x 

Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.09.08 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad PM 17 maj 2017 

om de inte är så små till ytan att de kan bedömas vara friggebodar eller 
anmälanspliktiga attefallsbyggnader. Pooltak utanför planlagt område och utanför 
sammanhållen bebyggelse kräver inte bygglov. Inom strandskyddsområde, 
naturreservat och landskapsbildsskydd krävs tillstånd enligt miljö balken. 

Med hänsyn till att det inte finns några rättsfall från högsta instans gällande pooltak 
enligt nya PBL och den något otydliga vägledning som Boverket lämnar i sin 
kunskapsbank, sammanvägt med vad våra grannkommuner svarar och produkterna på 
marknaden, bedöms det som rimligt att kommunen inte kräver bygglov för pooltak som 
understiger en högsta höjd på 0,9 meter. Byggs pooltaket närmare gräns mot granne 
eller gatajpark än 4,5 meter ska det ske med grannens medgivande. Detta bör man få 
skriftligt. Mot gata och park gäller alltid minst 4,5 meter. 

Konsekvenser 
Om någon uppför ett pooltak med en höjd understigande 0,9 meter utan bygglov 
riskerar hen att någon klagar på pooltaket och kommunen får göra ett tillsynsärende. 
Kommunen får då pröva om det går att lämna bygglov i efterhand (alternativt 
startbesked i efterhand för attefallsbyggnad <25 m2). Om det inte går att lämna bygglov i 
efterhand eller legalisera det på annat viss riskerar den som byggt pooltaket att det 
måste rivas. Preskriptionstiden för att kommunen ska kunna tvinga någon att riva är tio 
år. 

Är höjden under de 0,9 meter som kommunen inte kräver bygglov för, bedöms den som 
har byggt pooltaket gjort vad den kunnat för att inte få någon byggsanktionsavgift för att 
byggt utan bygglov och startbesked. 

( Roger Larsson 
stadsarkitekt och bygglovchef 

( 

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 2016.09.08 



Hemmeslöv den 2/4 2017 

Ärende 

Vi önskar att Myndighetsnämnden behandlar frågan pooltak och hur ni ser på om det är bygglovspliktigt 

eller ej . 

Bakgrund 

Pooler blir allt mer utbrett på villatomter hos privatpersoner. Att anlägga en pool är oftast inte 

( bygglovspliktigt. Det viktigaste vid anläggandet av en pool är skyddet mot drunkningsolyckor. Tidigare har 

skydd i form av presenningar varit utbrett men på senare år har det blivit allt vanligare med ett tak över 

poolen istället. Fördelarna med tak är flera, den viktigaste är att risken för olyckor kraftigt minskas eftersom 

skyddet är kraftigare och kan låsas med en nycket. Andra fördelar är att poolen blir lättare att sköta, 

( eventuellt tillförd värme avdunstar inte i samma utsträckning, att energiförbrukningen minskar samt att 

man kan använda poolen även vid dåligt väder. 

( 

Vad gäller bygglov för pooltak är reglerna inte tydliga. På Boverkets hemsida kan man läsa under 

pool/pooltak att" Om poolen förses med ett poo/tak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på 

hur högt det är och ser ut kräva bygg/av". 

Det anges inga mått hur högt det kan vara utan bygglov. Det finns också på Boverkets hemsida en "Lathund 

förbygglovs-och anmälningspliktiga åtgärder", där frågan om pool och pooltak tas upp. Lathunden är ett 

nationellt utvecklingsprojekt för tillämpning av PBL eftersom man har sett att kommunernas olika 

tolkningar av PBL har inneburit en osäkerhet och bristande rättssäkerhet. Medverkat i tillkommelsen av 

Lathunden har förutom styrgruppen också sammantaget 105 bygglovshandläggare från 67 olika kommuner 

gjort. Ilathunden om pooltak stårföljande "Vägledande domfrån Mark och miljödomstolen i Växjö innebär 

att en överbyggnad ska ses som bygglovspliktig. Ett poolskydd som inte går att vistas under är inte 

!ovp/iktigt". Tyvärr kan också detta tolkas på olika sätt. 

Domen som de refererar till är Mål nr P 1857-11, och handlar om en överbyggnad över en pool i Vellinge 

kommun som är byggd utan bygglov. Domen meddelar att överbyggnaden är att räkna som byggnad då den 

med sin storlek och höjd går att vistas i, dessutom ger den på håll ett visuellt intryck av att vara en byggnad, 

närmast att likna vid ett växthus. Pooltaket i den aktuella domen är på dess högsta punkt 1800 mm. 

Eftersom Lathunden inte heller ger ett tydligt mått på hur högt ett pooltak kan vara utan att det krävs 

bygglov kontaktade vi Lena Saksi, en av deltagarna i styrgruppen. Lena var i telefon mycket tydlig med hur 

man i styrgrupp och referensgrupp hade diskuterat för vad som kunde godkännas utan bygglov och vad 

som skulle vara bygglovspliktigt Hon menade att det som kallas låga pooltak, med en högsta höjd runt en 

meter ska inte vara bygglovspliktigt, och det som anges som höga pooltak, dvs pooltak där man kan gå in 

under ska vara bygglovpliktigt Det är tråkigt att detta inte tydligt framkommer i lathunden, vilket jag 

påpekat till Lena Saksi. 

·l 

l 



Vårt fall 

Vi äger sedan den 29 april 2016 en fastighet, Hemmeslöv 44:270. Huset på tomten är byggt 1971, och 

under 80-talet är det utbyggt. På 80-talet anlades också på baksidan av huset mot sydväst en pool med ett 

skjutbart pooltak av metallskenor under en presenning. Pooltaket är på sin högsta höjd 60-70 cm över 

markplan. Pooltaket är gammalt och har inte längre den funktion i form av skydd som krävs av ett pooltak. 

Vi har meddelat Samhällsbyggnad att vi ämnar byta ut det gamla taket mot ett nytt mer funktionellt tak och 

fått till svar att vi måste ha bygglov för ett välvt pooltak. Vårt problem är att vi inte har mer byggrätt på 

tomten och därför kommer vi att få avslag på ett sådant sökt bygglov. 

Vid kontakt med olika säljare av pooltak ställer de sig mycket frågande till att det krävs bygglov för så 

kallade låga pooltak. Även med 30 år i branschen pooltaksförsäljare, har de aldrig hört talas om att 

kommuner kräver bygglov för låga pooltak. Att lägga ett helt platt tak över vår pool är att kompromissa mot 

sämre skydd mot olyckor. 

Våra frågor som vi önskar att Myndighetsnämnden besvararj 

Kan Båstad kommun godkänna så kallade låga pooltak utan krav på bygglov? 

Hur många har under senare år sökt och fått beviljat bygglov för pooltak i Båstad kommun? Vid våra 

morgonpromenader i Hemmeslöv har vi räknat till minst 17 låga pooltak (höjd runt 1 meter). 

Vi önskar skyndsam behandling av ärendet då vår pool står utan tillräckligt skydd i dagsläget. 

Malin och Christian Westring 

Hackspettsvägen 6 

26939 Båstad 

0701456037 (Malin) 

073-0746360 (Christian) 

Bifogat: 

Lathund förbygglovs-och anmälningspliktiga åtgärder Lathunden 

Mål P 1857-11 
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Exempel på högt pooltak 

~= 
l 

l 
l· -
Exempel på lågt pooltak 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-05-18 7 av 15 

Beslut 

MN § 70 Dnr MN 000056/2017- 100, 

Svar på revisionsrapport- Granskning av myndighetsnämndens 
ärendehantering 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ärendet utgår idag. 

sekreteraren får i uppdrag att anhålla om förlängd svarstid på rapporten hos 
kommunrevisionen .. 

Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun 
granskat om myndighetsnämnden har en ändamålsenlig styrning, uppföljning 
och kontroll vid hantering av ärenden. Revisionens sammantagna bedömning 
är att ärendehanteringen fungerar tillfredställande medan det finns 
förbättringsområden gällande myndighetsnämndens ärendehantering och 
protokollföring. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

tf K 9N 
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ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Yrkanden 

2017-05-18 8 av 15 

MN§71 Dnr. B 2017-000314 

)- Förhandsbesked för nybyggnad 
av radhus (tio bostäder) 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer 
kunna ges. 

Avgift 10 965 kronor enligt taxa. 

Förhandsbesked lämnas inte då det bedöms strida mot kommunens 
kulturmiljöprogram från 2002, kommunens fördjupade översiktsplan från 
2008 och program för ny fördjupad översiktsplan från 2014. I avvägningen 
mellan det enskilda intresset att bygga och det allmänna intresset av att det 
inte byggs, bedöms det allmänna intresset väga tyngst. 

Claes Sundin (M): Bifall till förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Göran Klang (S), Haakon Böcker (BP), Karin Schmidt (BP), Ingrid Nygren (L), 
Rune Andersson (C) och Ingemar Nilsson (SD): Avslag, förhandsbesked ska ej 
ges då det strider mot kommunens kulturmiljöprgram från 2002, kommunens 
fördjupade översiktsplan från 2008 och program för ny fördjupad 
översiktsplan från 2014 samt att det allmänna intresset av att inte bebygga 
väger tyngre än det enskilda intresset att bygga .. 

Propositionsordningar Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden 
att yrkandet om att förhands besked ej ska ges bifallits. 

Reservation 

Notering 

Föredragande 

Sammanfattning 

Claes Sundin (M) reserverar mot beslutet 

Nämnden gjorde platsbesök på fastigheten på förmiddagen. 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

 har ansökt om förhandsbesked för att bygga två längor med 
sammanbyggda enbostadshus (radhus) på del av fastigheten  
totalt tio bostäder. Fastigheten ligger norr om Kattviksvägen och är en större 
bebyggd jordbruksfastighet. De föreslagna byggnaderna föreslås placeras inom 
gårdscentrum där den ena byggnaden är tänkt att ersätta industribyggnaden 
och parallellt med den föreslås den andra placeras där det fram till1970-talet 
stod en större ekonomibyggnad. De föreslagna byggnaderna föreslås få mörka 
träfasader och flacka sedumtäckta tak för att minimera påverkan av utsikten 
från Kattviksvägen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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1TiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Underlag till beslutet 

2017-05-18 9 av 15 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av två radhuslängor om sammanlagt tio bostäder på 
del av fastigheten  efter rivning av befintlig ekonomibyggnad enligt 
ansökan med tillhörande handlingar. 

Avgift 10 965 kronor enligt taxa. 

Villkor: Innan bygglov kan ges ska marken som tas i anspråk för åtgärden 
saneras till nivån "känslig markanvändning" enligt miljöavdelningens 
anvisningar. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 9 maj 2017 från stadsarkitekt 
Roger Larsson. 

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

Beslutet expedieras till  
 

 
 
 

 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-05-09 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-000314 

Tjänsteskrivelse l (4) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av radhus (tio bostäder) på del av 
fastigheten  Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges för 
nybyggnad av två radhuslängor om sammanlagt tio bostäder på del av fastigheten  

 efter rivning av befintlig ekonomibyggnad enligt ansökan med tillhörande handlingar. 

Avgift 10 965 kronor enligttaxa. 

Villkor: 
Innan bygglov kan ges ska marken som tas i anspråk för åtgärden saneras till nivån "käns
lig markanvändning" enligt miljöavdelningens anvisningar. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan då det rör sig om ersättnings
byggnader inom hävdad gårdstomt. 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. 

Sammanfattning 
 har ansökt om förhandsbesked för att bygga två längor med sammanbyggda en

bostadshus (radhus) på del av fastigheten  totalt tio bostäder. Fastigheten lig
ger norr om Kattviksvägen och är en större bebyggd jordbruksfastighet. De föreslagna 
byggnaderna föreslås placeras inom gårdscentrum där den ena byggnaden är tänkt att er
sätta industribyggnaden och parallellt med den föreslås den andra placeras där det fram 
till1970-talet stod en större ekonomibyggnad. De föreslagna byggnaderna föreslås få 

Bä stads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅST AD 

Telefon: 0431-77000 vx 

Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbvggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.11.24 
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mörka träfasader och flacka sedumtäckta tak för att minimera påverkan av utsikten från 
Kattviksvägen. 

Marken är ianspråktagen för bebyggelse och utgör del av gårdstomt och bedöms därmed 
vara förenlig med översiktsplanen då det rör sig om ersättningsbyggnader inom hävdad 
tomt. De föreslagna byggnaderna har getts en placering, formspråk och färgsättning som 
gör att de underordnar sig både landskapsbilden och de kulturhistoriskt värdefulla bygg
naderna på fastigheten. 

Beskrivning av ärendet 
 har ansökt om förhandsbesked för att bygga två längor med sammanbyggda en

bostadshus (radhus) på del av fastigheten  totalt tio bostäder. Fastigheten lig
ger norr om Kattviksvägen och är en större jordbruksfastighet (äppelodling) och är be
byggd med ett gårdscentrum bestående av en äldre fyrlängad traditionell skånegård 
(Smårydsgården) med högt kulturmiljövärde och ett mindre bostadshus (Kycklinghuset) 
och en före detta industribyggnad för ättiksproduktion. På andra delar av fastigheten finns 
två äldre en bostadshus med högt kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde (ritade av Tor
ben Grut). De föreslagna byggnaderna föreslås placeras inom gårdscentrum där den ena 
byggnaden är tänkt att ersätta industribyggnaden och parallellt med den föreslås den 
andra placeras där det fram till1970-talet stod en större ekonomibyggnad (lada/lagård). 
De föreslagna byggnaderna föreslås få mörka träfasader och flacka sedumtäckta tak för att 
minimera påverkan av utsikten från Kattviksvägen. 

Platsen som bostadshusen är tänkta att placeras på är idag bebyggd och en del av gårds
tomten. En ny gemensam in- och utfart till Kattviksvägen är tänkt att återöppnas då den 
befintliga inte är bra trafiksäkerhetsmässigt. 

Fastigheten omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd enligt naturvårdslagen i 
dess lydelse före 1975. Området omfattas av riksintresse för kustzon (miljöbalken, MB, 4 
kap 4§), högexploaterad kust (MB 4 kap 4§), friluftsliv (MB 3 kap 6§) och rörligt friluftsliv 
(MB 4 kap 2§). Fastigheten är belägen utom sammanhållen bebyggelse och verksamhets
område för vatten och spillvatten. Åtgärden berör i sin västra del strandskyddat område. 

Berörda grannar och sakägare har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Tra
fikverket har ingen erinran mot åtgärden och upplyser om att fastighetsägaren ska söka 
tillstånd för anslutning till väg. Miljöavdelningen har ingen erinran under vissa förutsätt
ningar. 

 har erinrat mot förslaget. 
De framför i huvudsak att allmänna intressen som befintliga hus bevarandevärde, den för
slagna bebyggelsens placering och utformning och trafiksäkerhet. De vill också ha ett mer 
bearbetat förslag att ta ställning till. Inkomna synpunkter har översänts till  för 
eventuella kommentarer. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och bedöms inte ge någon 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 
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betydande påverkan på riksintressena i området. Åtgärden kräver tillstånd från land
skapsbildsskyddet och dispens från strandskyddet vilket länsstyrelsen inte har prövat. 

Marken är ianspråktagen för bebyggelse och utgör del av gårdstomt och bedöms därmed 
vara förenlig med översiktsplanen då det rör sig om ersättningsbyggnader inom hävdad 
tomt. De föreslagna byggnaderna har getts en placering, formspråk och färgsättning som 
gör att de underordnar sig både landskapsbilden och de kulturhistoriskt värdefulla bygg
naderna på fastigheten. Då fastigheten är stor finns det möjlighet att anlägga enskild av
loppsanläggning om det inte går att ansluta till allmänna ledningar i fastighetens norra del. 

En geomiljöundersökning har gjorts för att utreda om det finns risk för markföroreningar 
på platsen med hänsyn till äppelodlingen. Utredningen har konstaterat att det finns för
oreningar i marken som gör den olämplig att bebygga med bostäder om den inte först san
eras till nivån känslig markanvändning. Det föreslås därför att skrivas in som villkor för 
beslutet. När det gäller Trafikverkets synpunkt är det att betrakta som en upplysning då 
det finns en befintlig utfart som går att använda om Trafikverket inte skulle lämna tillstånd 
till den föreslagna utfarten. 

De synpunkter som  fram
för rör allmänna intressen och inga egna intressen. Påverkan på allmänna intressen är en 
del av nämndens avvägning gentemot den sökandes intresse av att genomföra byggnation
en. Fastigheten  ligger cirka 400 meter ost-nordost om den föreslagna åt
gärden och bedöms inte påverkas negativt av den föreslagna åtgärden. 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte påbörjas förrän 
nämnden har gett bygglov och lämnat startbeske d. 

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

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PalT) och berörda grannar 
kommer att informeras/ delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga kraft fYra 
veckor efter att kungörelsen publicerats i PalT, alternativt fem veckor för de som delges 
med förenklad delgivning, om beslutet inte överklagas. 

Åtgärden kräver även tillstånd från landskapsbildsskyddet och dispens från strandskyd
det. Tillstånd och dispens söks hos Länsstyrelsens i Skåne län naturvårdsenhet. 

Anslutning till allmän väg kräver tillstånd från Trafikverket. 

Avlopp ska anslutas till allmänna ledningar alternativt till godkänd enskild anläggning. 

Faktura översänds separat. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26 9 80 BÅST AD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

 
 

 
 

 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 
Följebrev 
situationsplan 
Markplaneringsritning 
Marksektionsritning med typfoto 
Yttrande från Trafikverket 
Yttrande från miljöavdelningen 
Yttrande från Claes Dahlgren 
Yttrande från Elisabeth Moberg Dahlgren 

2017-03-23 
2017-03-23 
2017-03-23 
2017-03-23 
2017-03-23 
2017-05-08 
2017-04-07 
2017-04-18 
2017-04-24 
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Telefon: 0431-770 00 vx 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Föredragande 

Sammanfattning 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Underlag till beslutet 

2017-0S-18 

MN§72 Dnr. B 2017-000370 

Vegalt 1:5 (Rammsjövägen 311)- Bygglovför ändrad 
användning av förråd till verksamhetslokal 

Myndighetsnämnden beslutar att bygglov för ändrad användning ges. 

Myndighetsnämnden lämnar som startbesked att ändringen får påbörjas. 
Förslag till kontrollplan fastställs (förkryssad på ansökans blanketten). 

Avgift S 876 kronor enligt taxa. 

10 av 1S 

Åtgärden är förenlig med kommunens översiktsplan och samt bedöms ur 
allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och 
uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och 
miljöbalkens 3 och 4 kap. Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på 
byggnader och bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för 
omgivningarna 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Ansökan avser ändrad användning av befintlig komplementbyggnad till 
verksamhetslokal för kursverksamhet och butik i mindre omfattning. Lokalen 
bedöms lämplig för ändamålet. Berörda grannar har getts möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget och inte haft några synpunkter. 

Bygglov för ändrad användning ges. 

Myndighetsnämnden lämnar som startbesked att ändringen får påbörjas. 
Förslag till kontrollplan fastställs (förkryssad på ansökans blanketten). 

Avgift S 876 kronor enligt taxa. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 18 maj 2017 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

Justerandes signaturer l Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2017-05-18 11 av 15 

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

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Påbörjas 
arbetet före det att bygglovet vunnit laga kraft, sker det på egen risk. 

Innan byggnaden (de delar som omfattas av startbesked et) får tas i bruk måste 
slutbesked ha lämnats. Tas byggnaden i bruk tidigare debiteras en 
sanktionsavgift ut enligt PBL 11 kap och plan- och byggförordningens 9 kap. 

Som underlag för slutbesked ska anmälan om färdigställandejansökan om 
slutbesked skickas till samhallsbyggnad@bastad.se. 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Nämndens beslut om 
startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PalT) och berörda 
grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet 
vinner laga kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i PalT, om 
beslutet inte överklagas. 

Anmälan om olovlig ändring av byggnad har avskrivits från vidare 
handläggning då rättelse gjorts (beslut tagit på delegation i separat ärende). 

Faktura översänds separat. 

Beslutet expedieras till Carina Nilsson, sökande 
Bo Nilsson, fastighetsägare 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

cr1 }( 9ri 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-05-18 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-000370 

Tjänsteskrivelse l (2) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för ändrad användning av förråd till verksamhetsloka l, kur
ser i ljusstöpning samt butik/showroom på fastigheten V egalt 1:5 
(Rammsjövägen 311), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Bygglov för ändrad användning ges. 

Myndighetsnämnden lämnar som startbesked att ändringen får påbörjas. Förslag till kon
trollplan fastställs (förkryssad på ansökansblanketten J. 

Avgift 5 876 kronor enligt taxa. 

Skäl för beslut 
Åtgärden är förenlig med kommunens översiktsplan och samt bedöms ur allmän synpunkt 
medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och uppfylla lämplighetskriteri
erna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. Förslaget uppfyller 
plan- och bygglagens krav på byggnader och bedöms inte medföra någon betydande olä
genhet för omgivningarna 

Sammanfattning 
Ansökan avser ändrad användning av befintlig komplementbyggnad till verksamhetslokal 
för kursverksamhet och butik i mindre omfattning. Lokalen bedöms lämplig för ändamålet. 
Berörda grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och inte haft några 
synpunkter. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Upplysningar 

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

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Påbörjas arbetet före 
det att bygglovet vunnit laga kraft, sker det på egen risk 

Innan byggnaden (de delar som omfattas av startbeskedet) får tas i bruk måste slutbesked 
ha lämnats. Tas byggnaden i bruk tidigare debiteras en sanktionsavgift ut enligt PBL 11 
kap och plan- och byggförordningens 9 kap. 

Som underlag för slutbesked ska anmälan om färdigställandejansökan om slutbesked 
skickas till samhallsbyggnad@bastad.se. 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Nämndens beslut om startbesked upphör 
att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. 

( 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PoiT) och berörda grannar ( 
kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga kraft fyra 
veckor efter att kungörelsen publicerats i PoiT, om beslutet inte överklagas. 

Anmälan om olovlig ändring av byggnad har avskrivits från vidare handläggning då rät
telse gjorts (beslut tagit på delegation i separat ärende). 

Faktura översänds separat. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Nilsson, sökande 
Bo Nilsson, fastighetsägare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 2017-04-05 
situationsplan 2017-04-05 
situationsplan 2017-04-05 
Planritning 2017-04-27 
Fasadritning 2017-04-05 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅST AD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Yrkande 

Notering 

Föredragande 

Sammanfattning 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Underlag till beslutet 

2017-05-18 

MN §73 Dnr MN 000067/2017- 330 

Förste Bäck 11 (Möllaregatan)- Bygglovför nybyggnad av 
fritidshus efter rivning av befintlig byggnad 

12 av 15 

Myndighetsnämnden beslutar att bygglov ges med stöd av plan- och bygglagen, 
PBL, 9 kap. 30 och 31 b§§. 

Avgiften för bygglovet är 45 7 40 kronor i enligt taxa. 

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

Bygglov ges då avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med 
planens syfte. Åtgärden bedöms uppfylla kraven på byggnader i PBL 2 och 8 
kap. och inte vara till någon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

Claes Sundin (M) yrkar bifall till förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Nämnden gjorde platsbesök på fastigheten på förmiddagen. 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus efter rivning av 
befintliga byggnader på tomten. Förslaget innebär en avvikelse från 
detaljplanen avseende att källare byggs under del av byggnaden. 

Berörda grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och 
erinringar har inkommit från ägarna till  som 
framför att deras utsikt över havet påverkas negativt och att det finns risk för 
grundvattensänkning. Sökanden har tagit del av synpunkterna och bemött dem 
angående grundvattenförhållandena. Utsiktsförhållandena kommer att 
påverkas men bedöms inte vara av sådan omfattning att bygglov inte kan ges. 

Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagen, PBL, 9 kap. 30 och 31 b§§. 

Avgiften för bygglovet är 45 7 40 kronor i enligt taxa. 

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

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 10 maj 2017 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2017-05-18 13 av 15 

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

Beslutet kommer att kungöras i Post o Inrikes Tidningar (PalT) och berörda 
grannar kommer att informeras om beslutet. Beslutet vinner laga kraft om det 
inte överklagas fyra veckor efter kungörelsen publicerats i PalT. Har grannar 
haft synpunkter som inte tillgodosetts vinner beslutet laga kraft fem veckor 
efter det att de informerats om beslutet (förenklad delgivning). 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas protokollet. 

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

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden har lämnat ett 
startbesked enligt PBL 10 kap. 3 §. Om byggnadsarbetena påbörjas innan detta 
besked lämnats, tas en byggsanktionsavgift ut enligt PBL 11 kap och plan- och 
byggförordningen, PBF, 9 kap. 

Innan byggnaden, i de delar som omfattas i startbesked et, får tas i bruk måste 
slutbesked ha lämnats enligt PBL 10 kap. 4 §.Tas byggnaden i bruk tidigare tas 
en byggsanktionsavgift ut enligt PBL 11 kap och PBF 9 kap. 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag som beslutet vunnit laga kraft. 

Faktura skickas separat. 

Beslutet expedieras till  
 

 
 
 

 

rusterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-05-10 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dn r 
B 2017-000251 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov nybyggnad av fritidshus efter rivning av befintlig byggnad 
på fastigheten Förste bäck 11 (Möllaregatan 9), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagen, PBL, 9 kap. 30 och 31 b§§. 

Avgiften för bygglovet är 45 740 kronor i enligt taxa. 

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

Skäl för beslut 
Bygglov ges då avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med planens 
syfte. Åtgärden bedöms uppfylla kraven på byggnader i PBL 2 och 8 kap. och inte vara till 
någon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus efter rivning av befintliga byggna
der på tomten. Förslaget innebär en avvikelse från detaljplanen avseende att källare byggs 
under del av byggnaden. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus efter rivning av befintliga byggna
der på tomten. Förslaget innebär en avvikelse från detaljplanen avseende att källare byggs 
under del av byggnaden. 

Byggnaderna på fastigheten är inte utpekade eller ingår i område i det bevarandeprogram 
för Torekav som antagits av kommunfullmäktige den 25 april1990. Det äldsta huset på 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-77000 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 20 16.11.24 
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fastigheten har ett visst arkitektoniskt egenvärde och är troligen hitflyttat från annan plats. 
Husets egenvärde bedöms inte som så högt att det kan motivera att rivningslov nekas. 

Då förslaget avviker från detaljplanens bestämmelser har berörda sakägare och myndig
heter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Inga negativa synpunkter har 
lämnats in till dagens datum. Åtgärden bedöms inte vara till sådan betydande olägenhet för 
berörda sakägare att bygglov av den anledningen ska nekas. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Byggnaden uppfyller kraven på byggnader i PBL 8 kap. Den föreslagna byggnaden är plan
enlig förutom att källare byggs under del av byggnaden. Planbestämmelsen är av teknisk 
natur och avser att det inte går att lösa avlopp från källarplan till allmänna ledningar med 
självfalL På grannfastigheten har tidigare samma avvikelse från detaljplanen gjorts. Då det 
idag finns andra tekniska lösningar med pumpgrop, källarutrymmena endast avses använ
das som biutrymme som förråd och teknik samt att färdig golvnivån klarar rekommendat
ionen i översiktsplanen på lägst +3,0 meter över havet bedöms avvikelsen utgöra en liten 
avvikelse förenlig med planens syfte. 

Upplysningar 

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

Beslutet kommer att kungöras i Post o Inrikes Tidningar (PoiT) och berörda grannar 
kommer att informeras om beslutet. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas fyra 
veckor efter kungörelsen publicerats i PoiT. Har grannar haft synpunkter som inte tillgo
dosetts vinner beslutet laga kraft fem veckor efter det att de informerats om beslutet (för
enklad delgivning). 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifo
gas protokollet. 

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

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 
PBL 10 kap. 3 §.Om byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnats, tas en 
byggsanktionsavgift ut enligt PBL 11 kap och plan- och byggförordningen, PBF, 9 kap. 

Innan byggnaden, i de delar som omfattas i startbeskedet, får tas i bruk måste slutbesked 
ha lämnats enligt PBL 10 kap. 4 §.Tas byggnaden i bruk tidigare tas en byggsanktionsav
gift ut enligt PBL 11 kap och PBF 9 kap. 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från den dag som beslutet vunnit laga kraft. 

Faktura skickas separat. 

B å stads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbvggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.1 1.24 
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Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 
Mej l 
Ritningsförteckning 
Situationsplan A40:10 
Planritning A40:11 
Planritning A40:12 
Fasad- och sektionsritning A40:13 
Fasad- och sektionsritning A40:14 
sektionsritning A 40:15 
Takplanritning A 40:16 
Markplaneringsritning A40:17 

2017-03-02 
2017-03-02 
2017-04-19 
2017-04-17 
2017-04-19 
2017-04-17 
2017-04-17 
2017-04-17 
2017-04-17 
2017-04-17 
2017-04-17 
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Båstads kommun 
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269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-05-18 

MN§74 Dnr MN 000005/2017-900 

Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Delegationsbesluten nedan redovisas och läggs till handlingarna. 

1. Räddningstjänsten 170418-170508 

2. Bostadsanpassningsbidrag 170401-170430. 

3. Bygglovsavdelningen 170401-170430. 

4. Miljöavdelningen 170401-170430. 

5. Bygglovsavdelning- strandskyddsdispenser 170401-170430. 

Sida 

14 av 15 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-05-18 15 av 15 

Beslut 

MN §75 Dnr MN 000142/2016- 903 

Delgivningar myndighetsnämnden 2017 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Nedan redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Vid Myndighetsnämnden sammanträde 2017-05-18 redovisas följande 
delgivningar: 

1. Båstad 109:2- Beslut med stöd av 19 kap 3 b§ miljöbalken avseende 
strandskyddsdispens för uppförande av telekommunikationsmast 

2. Troentorp 2:17- Beslut om tillstånd för installation av solpaneler på 
bostadshus inom område med landskapsbildsskydd 

3. Småryd 1:8- Beslut i ärende rörande sökt tillstånd inom område med 
förordnande om landskapsbildsskydd för uppförande av nytt elevhem 

4. Hallavara 3:27 - Tillstånd för uppförande av bostadshus och garage inom 
område med förordnande om landskapsbildsskydd på fastigheten 

5. Hemmeslöv 11:167- Rättsfall för kännedom 

6. Beslut om arkeologisk förundersökning inför åtgärder längs GC-väg 
"Kattegattsleden", Västra Karups socken, Båstads kommun, Skåne län 

7. Finns bo 1:10- Dom, mark- och miljödomstolen avslår överklagandet 

8. Båstads 109:122- Mark- och miljödomstolen upphäver kommunens beslut 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 




