
Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-22 

Kommunkontoret Astrakanen, Torsdagen den 22 juni 2017 

Kl. 11.00-12.00 Platsbesök 
13.00-15.50 Sammanträde 

Göran Klang (S), Vice ordförande 
Haakon Böcker (BP), tjg. ers. för James Johnson (BP) 
Kenneth Larsson (C), tjg. ers. för Rune Andersson (C). N ärv. 13.00-15.50 
Karin Schmidt (BP) 
Claes Sundin (M). Närv. 13.00-15.50 
Ingrid Nygren (L) 
Ingemar Nilsson (SD) 

Kjell Stridh (BP), ej tjg. ersättare (13.00-15.50) 
Ingrid Pihlsgård (S), ej tjg. ersättare 
Marie-Louise Linden (M), ej tjg. ersättare (13 .00-15.50) 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Roger Larsson, stadsarkitekt 
Tina Eriksson, miljöchef. (13.00-15.50) 
Linda Wahlström, sekreterare 
Roar Onsö, kommunrevisionen 

Ingemar Nilsson (SD). Ersättare Haakon Böcker (BP) 

Onsdagen den 28 juni kl. 13.00 

Sida 

l av 16 

sekreterare LYidA 0d/rr~ Pacagrafec §§76-85 
~=-~==~----------------------------------
Linda Wahlström 

Ordförande if;{ o/11 k l6~j 
Göran Klang 

Justerare {"~~a.--u rY~ 
Ingemar Nilss(;lf{ 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tilll{ännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2017-06-22 

Anslagetär uppsatt: Från och med 2017-06-29 till och med 2017-07-19 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 

Underskrift 

Linda Wahlström 



ITIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2017-06-22 

,: SAMMÄNT~ÄDESPROTOKOLL 
S<Jmmanträdesdatum 

2017-06-22 

MN § 76 Dnr MN 000011/2017- 900 
Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2017 

MN § 77 Dnr MN 000013/2017- 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 78 Dnr MN 000003/2017-900 
Information Myndighetsnämnden 2017 

MN § 79 Dnr MN 000072/2017 - 330 
Stora Hult 6:200- Lokaliseringsärende, verksamhet (vinprovning) 

MN § 80 Dnr MN 000073/2017- 330 
 - Olovligt byggande 

MN § 81 Dnr MN 000071/2017 - 330 
Slammarp 2:83 - Förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus 

MN § 82 Dnr MN 000056/2017- 100 
Revisionsrapport- Granskning av myndighetsnämndens ärendehantering 

MN § 83 Dnr MN 000142/2016- 903 
Delgivningar myndighetsnämnden 2017 

MN § 84 Dnr MN 000005/2017-900 
Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2017 

MN § 85 Dnr MN 000077/2017-330 
Gården 8 - överklagande av beslut om bygglov 

justerandes s ignatu rer 

Sida 

2 av 16 

Utdragsbestyrkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

. SAMMANTRÄÖESPROTOKOLL 
Sammantr,ädesdat

1
uf Sida 

Myndighetsnämnden 2017-06-22 3 av 16 

MN § 76 Dnr MN 000011/2017- 900 

Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Till att justera dagens protokoll utses Ingemar Nilsson (SD) 

2. Som ersättare för justeraren utses Haakon Böcker (C) 

3. Justeringen äger rum på kommunkontoret onsdagen den 28 juni kl. 13.00. 

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. 

lusterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

y k ~ 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

. SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL 
·. SC!mmanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2017-06-22 4 av 16 

MN § 77 Dnr MN 000013/2017-900 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Extraärende-Gården 8, behandlas sist på dagens sammanträde 

Informationspunkt A) utgår från dagens sammanträde (Ulrika Helgemo 
miljö- och hälsoskyddsinspektör utbildar och informerar nämnden om 
gödning och bekämpning). 

Extra Informationspunkter: 

Kommunicering av vite, enskilt avlopp Tarravägen. Båstad 109:89. Tina 
Eriksson 

Pågående HU-projekt i kommunen. Lisa Rönn berg. 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-06-22 5 av 16 

MN § 78 Dnr MN 000003/2017-900 

Information Myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att lägga informationspunkterna till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämndens sammanträde 2017-06-22 redovisas nedanstående 
information: 

A. Under förmiddagen gjorde myndighetsnämnden platsbesök i Förslöv, 
Slammarp 2:83 och i Båstad, Gården 8. 

Platsbesöken noteras även på respektive ärende i dagens protokoll. 

B. Konstgräsplan Båstad GIF- miljöchefTina Eriksson. Nämnden ger vice 
ordförande Göran Klang i uppdrag att ta beslut i denna frågan under 
nämndens sommaruppehåll om det blir aktuellt. 

C. Projekt FTI återvinningsstation- miljöchefTina Eriksson. 

D. MiljöchefTina Eriksson informerar om kommunicering av vite, enskilt 
avlopp Tarravägen. Båstad 109:89. 

E. Föreläggande - Brandinspektör Joacim Nilsson. 

F. Claes Sundin har frågor om pågående EV-projekt i kommunen. 
Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg berättar det hon känner till. Det är 
staben som ansvarar för detta. 

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

- Lagändringar l juli 2017- stadsarkitekt Roger Larsson. 

- Norrvikens Kust, nedre platån- stadsarkitekt Roger Larsson 

- Bevattningsförbud i Båstads kommun- MiljöchefTina Eriksson 

- Mark- och miljööverdomstolens beslut a ng. prövningstillstånd 
"Anläggande av bergvärmeanläggning Malen 1:268"
Miljöchef Tina Eriksson. 

-Ansökan om planändring vid !CA Gamlegården
Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg 

- Påarp- Anmälan fasadförändringar Påarp. Fastighetsägarna har blivit 
upplysta om att de behöver söka bygglov för verksamhet. 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

1K ~ 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

startbesked 

Föredragande 

Sammanfattning 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

2017-06-22 

MN§79 Dnr MN 000072/2017-330 

Stora Hult 6:200- Lokaliseringsärende, verksamhet 
(vinprovning) 

6 av 16 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 9 kap. 31 a§ plan- och bygglagen 
(PBL) lämna bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad tilllokal för 
vinprovning 

Avgiften för bygglovet är 13791 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 
Faktura skickas separat.. 

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Ansökan får anses 
uppfylla kraven i 2 och 8 kap PBL och kan varken anses strida mot gällande 
riksintressen eller vara till så stor olägenhet för grannar att bygglov bör vägras. 

startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Som kontrollplan gäller att byggherren ska uppfylla de tekniska 
egenskapskraven enligt 8 kap. 4 § PBL. 

Följande handlingar ska lämnas in till Samhällsbyggnad som underlag för 
slutbesked: 
• Anmälan om färdigställande 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Jeppe Appelin har ansökt om ändrad användning av ekonomibyggnad tilllokal 
för vinprovning. På fastigheten bedrivs redan vinodling som kommer att 
kompletteras av den nya verksamheten. Den föreslagna åtgärden bedöms vara 
förenlig med gällande översiktsplan. 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 9 kap. 31 a§ plan- och bygglagen 
(PBL) lämna bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad tilllokal för 
vinprovning 

Avgiften för bygglovet är 13791 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 
Faktura skickas separat 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Czl ~ 



lnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträde~daturn 

2017-06-22 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 12 juni 2017 från 
bygglovhandläggare Gunilla Kriström. 

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

Beslutet expedieras till Jeppe Appelin 
Västra Ljungbyvägen 319 
266 51 Vejbystrand 

Sida 

7 av 16 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

7k_ rH 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-06-12 

Handläggare 
Gunilla Kriström 

Dn r 
B 2016-000906 

Tjänsteskrivelse 
l (3) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad tilllokal på 
fastigheten storahult 6:200 (VÄSTRA LJUNGBYVÄGEN 319), Bå
stads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 9 kap. 31 a§ plan- och bygglagen (PBL) 
lämna bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad tilllokal för vinprovning. 

Avgiften för bygglovet är 13791 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. Falttura skickas 
separat. 

Skäl för beslut 
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Ansökan får anses uppfylla kraven 
i 2 och 8 kap PBL och kan varken anses strida mot gällande riksintressen eller vara till så 
stor olägenhet för grannar att bygglov bör vägras. 

startbesked 
startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. 

Som kontrollplan gäller att byggherren ska uppfylla de tekniska egenskapskraven enligt 8 
kap. 4 § PBL. 

Följande handlingar ska lämnas in till Samhällsbyggnad som underlag för slutbesked: 
• Anmälan om färdigställande 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Sammanfattning 
Jeppe Appelin har ansökt om ändrad användning av ekonomibyggnad tilllokal för vin
provning. På fastigheten bedrivs redan vinodling som kommer att kompletteras av den nya 
verksamheten. 

Den föreslagna åtgärden bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. 
l 

Beskrivning av ärendet 
Jeppe Appelin har ansökt om ändrad användning av ekonomibyggnad tilllokal för vin
provning. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyg
gelse. På fastigheten bedrivs redan vinodling som kommer att kompletteras av den nya 
verksamheten. Slutna sällskap kommer att kunna boka vinprovningar och visning av vin
odlingen. 

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§). 

Översiktsplan 2008 uttrycker generellt en positiv inställning till nya etableringar av verk
samheter som utgör besöksmåL 

Samhällsbyggnads bedömning: 
På fastigheten bedrivs idag vinodling och den sökta åtgärden kommer komplettera befint
lig verksamhet. En ekonomibyggnad ändras för ändamålet och ingen nybyggnation till
kommer. 

Den föreslagna åtgärden bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte 
medföra en negativ påverkan på riksintressena. Åtgärden bedöms inte heller vara till bety
dande olägenhet för grannar. Ingen erinran har inkommit från berörda fastighetsä-
gare j sakägare. 

Upplysningar 

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

Samhälls byggnad 

Gunilla Kriström 
Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 



Beslutet ska expedieras till: 

Jeppe Appelin 
Västra Ljungbyvägen 319 
266 51 Vejbystrand 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Ansökan 
2. Verksamhetsbeskrivning 
3. situationsplan 
4. Planritning 
5. Fasadritning väster l öster 
6. Fasadritning norr l söder 
7. sektionsritning vineri 
8. sektionsritning serveringslokal 
9. Planritning RWC 
10. Tillgänglighetsutlåtande 

3 (3) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



[il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Föredragande 

Sammanfattning 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Underlag till beslutet 

2017-06-22 8 av 16 

MN § 80 Dnr MN 000073/2017- 330 

Olovligt byggande 

Myndighetsnämnden påför  en 
byggsanl{tionsavgift om 18 099 kronor för att utan bygglov och startbesked 
gjort ingrepp i bärande konstruktion och väsentlig ändring av planlösning på 
fastigheten Skeppet 12, Fexasträdet 2 i Torekov. 

Utförda åtgärder är anmälningspliktiga men då de ingår i bygglovsansökan om 
ändrad användning ska de ur sanktionsavgiftssynpunkt betraktas som bygg
lovspliktiga. Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §plan- och 
bygglagen utan bygglov och startbesked ändra planlösning och göra ingrepp i 
den bärande konstruktionen är 18 099 kronor (lagrum och uträkning se bilaga) 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Det bedöms inte finnas särskilda skäl för att sätta ned avgiften. 

 har den 2 juni 2017 meddelats förbud mot att fortsätta 
byggnadsarbetena innan bygglov getts och startbesked lämnats. Det bedöms 
inte finnas möjlighet att vidta rättelse genom återuppbyggnad av de bärande 
väggarna. 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Efter påpekande från ägarna till  gjordes ett platsbesök på S  
 där det kunde konstateras att omfattande ombyggnadsarben med rivning av 

bärande väggar och andra väggar påbörjats utan bygglov och startbesked. 
Bygglov var sökt och under prövning (saknades kompletta handlingar) när 
nämnden blev uppmärksamma på att byggnadsarbetena påbörjats. 

Myndighetsnämnden påför  en 
byggsanktionsavgift om 18 099 kronor för att utan bygglov och startbesked 
gjort ingrepp i bärande konstruktion och väsentlig ändring av planlösning på 
fastigheten  i Torekov. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 juni 2017 från stadsarkitekt Roger Larsson. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~K ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

.· SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2017-06-22 9 av 16 

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 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 
oroavgiften fattas . Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr. Avgiften får uppgå till 
högst 50 prisbasbelopp. 

Beslutet expedieras till , delges med besvärshänvisning. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

l~ ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-06-12 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dn r 
B 2017-000568 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Ingrepp i bärande konstruktion och ändring av planlösning utan 
bygglov och startbesked på fastigheten  
Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden påför  en byggsankt
ionsavgift om 18 099 kronor för att utan bygglov och startbesked gjort ingrepp i bärande 
konstruktion och väsentlig ändring av planlösning på fastigheten , F exasträdet 
2 i Torekov. 

Skäl för beslut 

Utförda åtgärder är anmälningspliktiga men då de ingår i bygglovsansökan om 
ändrad användning ska de ur sanktionsavgiftssynpunkt betraktas som bygg
lovspliktiga. Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §plan- och 
bygglagen utan bygglov och startbesked ändra planlösning och göra ingrepp i den 
bärande konstruktionen är 18 099 kronor (lagrum och uträkning se bilaga 1). 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnads
nämnd. Det bedöms inte finnas särskilda skäl för att sätta ned avgiften.  

 har den 2 juni 2017 meddelats förbud mot att fortsätta byggnadsarbetena 
innan bygglov getts och startbesked lämnats. Det bedöms inte finnas möjlighet att 
vidta rättelse genom återuppbyggnad av de bärande väggarna. 

Sammanfattning 

Efter påpekande från ägarna till  gjordes ett platsbesök på  där det 
kunde konstateras att omfattande ombyggnadsarben med rivning av bärande väggar och 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

B å stads 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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andra väggar påbörjats utan bygglov och startbeske d. Bygglov var sökt och under prövning 
(saknades kompletta handlingar) när nämnden blev uppmärksamma på att byggnadsar
betena påbörjats. 

Beskrivning av ärendet 
Grannen  kontaktade bygglovavdelningen och var orolig 
då fönsteröppning mot hans fastighet tagit upp i gavelmuren. Bygglovavdelningen har vid 
tillsynsbesök på plats den 1 juni 2017 konstaterat att byggnads- och rivningsarbeten på
börjats utan att sökt bygglov givits och startbesked lämnats. De interiöra byggnadsar
betena är av den omfattningen att de är anmälanspliktiga då bärande väggar rivits och 
ovanliggande bjälklag stämpats upp samt uppregling av väggar och förstärkning av taksto
lar påbörjats. Vid tillsynsbesöket deltog förutom undertecknad Bror Martin Nilsson, sö
kande på uppdrag av fastighetsägaren, Theo Theodosopoulos, projektledare Limhamns 
Byggprenad AB och Tony Lundahl, brandingenjör Förenade Svenska Brandskyddsbolaget 

Den fönsteröppning som tagits upp i gavelmuren mot  hade murats igen. Pro
jektledaren  uppgav att han arbetat på uppdrag av fastighetsägaren. 
Byggsanktionsavgiften ska därför tas ut av fastighetsägaren  

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅST AD 
Telefon: 0431-77000 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Upplysningar 

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 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 omavgiften fattas. Prisbasbeloppet för 
2017 är 44 800 kr. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1, uträkning av byggsanktionsavgiften 
Beslut om förbud att fortsätta byggnadsarbetena, 2 juni 2017 (D 2017 -665). 

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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum . l . . 

Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

Proposition 

Reservation 

Notering 

Föredragande 

Sammanfattning 

2017-06-22 

MN §81 Dnr MN 000071/2017- 330 

Slammarp 2:83- Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

10 av 16 

Myndighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
vidare handläggning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Haakon Böcker (BP), Claes Sundin (M), Kenneth Larsson (C) och 
Ingemar Nilsson (SD) : Återremiss för att höra grannarna om alternativ 
placering. 

Ingrid Nygren (L) och Göran Klang (S): Bifall till tjänstemannaförslaget 

Efter framställda propositioner på återremissyrkandet finner ordföranden att 
yrkandet bifallits. 

Mot beslutet, till förmån för sina egna yrkanden som avslagits, reserverar sig 
Ingrid Nygren (L) och Göran Klang (S). 

Nämnden gjorde platsbesök på fastigheten på förmiddagen. 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Bengt Axelsson har ansökt om förhandsbesked för att bygga ett enbostadshus 
på del av fastigheten Slammarp 2:83. Byggnaden som föreslås är ett en och ett 
halvt plans hus med H-formad planlösning som ger två markanta gavlar åt både 
öster och väster. Fasaderna är tänkta som putsade och taken avses täckas med 
betongpannor. Kulörer är inte angivna i ansökan. Byggnaden placeras strax 
norr om bostadshuset på grannfastigheten Slammarp 11:65. 

Åtgärden innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på åkermark. I 
kommunens översiktsplan från 2008 görs ställningstagandet att ny eller utökad 
sammanhållen bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. Detta för att dels 
långsiktigt trygga de värden som riksintressena pekat ut, dels för att långsiktigt 
behålla landskapsbilden samt även trygga jordbruksnäringen från konflikter 
med nya bostäder. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

· SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Underlag till beslutet 

2017-06-22 11 av 16 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
ges för nybyggnad av en bostadshus på del av fastigheten Slammarp 2:83. 

Avgift 4 873 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. Myndighetsnämnden 
tillstyrker inte föreslagen avstyckning. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 22 juni 2017 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-06-22 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dn r 
B 2017-000401 

Tjänsteskrivelse l (4) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på del av fastighet
en Slammarp 2:83, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att ges 
för nybyggnadavenbostadshus på del av fastigheten Slammarp 2:83. 

Avgift 4 873 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 

Myndighetsnämnden tillstyrker inte föreslagen avstyckning. 

Skäl för beslut 

Åtgärden bedöms inte vara förenlig med kommunens översiktsplan. 

Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt inte medföra en god hushållning av mark
och vattenområden eller uppfylla lämplighetskriterierna i PBL 2 kap samt miljö
balkens 3 och 4 kap. Marken ingår i ett jordbruksområde med högvärdig jord
bruksmark, bördighetsklass 7-8 (i skala 1-10 där 10 är högst). 

I avvägningen mellan det enskilda intresset av att bebygga platsen och det all
männa intresset av att inte bebygga platsen bedöms det allmänna intresset väga 
tyngst (PBL 2 kap 1§). 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

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. ! 1.24 
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Sammanfattning 

Bengt Axelsson har ansökt om förhands besked för att bygga ett en bostadshus 
på del av fastigheten Slammarp 2:83. Byggnaden som föreslås är ett en och ett halvt 
plans hus med H-formad planlösning som ger två markanta gavlar åt både öster 
och väster. Fasaderna är tänkta som putsade och taken avses täckas med betong
pannor. Kulörer är inte angivna i ansökan. Byggnaden placeras strax norr om bo
stadshuset på grannfastigheten Slammarp 11:65. 

Åtgärden innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på åkermark. I kom
munens översiktsplan från 2008 görs ställningstagandet att ny eller utökad sam
manhållen bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. Detta för att dels långsiktigt 
trygga de värden som riksintressena pekat ut, dels för att långsiktigt behålla land
skapsbilden samt även trygga jordbruksnäringen från konflikter med nya bostäder. 

Beskrivning av ärendet 

Bengt Axelsson har ansökt om förhandsbesked för att bygga ett enbostadshus 
på del av fastigheten Slammarp 2:83. Byggnaden som föreslås är ett en och ett halvt 
plans hus med H-formad planlösning som ger två markanta gavlar åt både öster 
och väster. Fasaderna är tänkta som putsade och taken avses täckas med betong
pannor. Kulörer är inte angivna i ansökan. Byggnaden placeras strax norr om bo
stadshuset på grannfastigheten Slammarp 11:65. 

Fastigheten Slammarp 2:83 är på drygt 20,3 ha och brukningscentrat är beläget 
cirka 500 meter öster om den sökta placeringen. Den aktuella delen av fastigheten 
utgör en del av en åker och avgränsas i norr av Haralyckevägen, i väster av en 
mindre väg och i söder av bostadsfastigheten Slammarp 11:65. Den föreslagan av
styckningenjtomtplatsen är på cirka 3 300m2. 

Område omfattas av riksintresse för kustzon (miljö balken, MB, 4 kap 4§), högex
ploaterad kust (MB 4 kap 4§), friluftsliv (MB 3 kap 6§) och rörligt friluftsliv (MB 4 
kap 2§). Aktuellt område ligger utanför verksamhetsområde för vatten och spillvat
ten. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Den föreslagna platsen är mycket exponerad i det öppna odlingslandskapet Åtgär
den innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på åkermark. Förvaltningen 
har träffat sökanden på plats och föreslagit andra placeringar som skulle kunna be
dömas vara lucktomt eller få ett mindre exponerat läge i landskapet. Sökanden har 
muntligt förklarat att alternativa placeringar inte fungerar för att han rationellt ska 

B åstad s kommun 

Samhäll sbyggnad 
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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kunna sköta jordbruket. 

Om det går att lösa vatten och avlopp med enskild anläggning är inte närmare ut
redd. 

När det gäller påverkan på riksintressena är det kumulativa effekten av många nya 
bostadsbyggnader utspridda i landskapet som ger en negativ påverkan på riksin
tressena, även om det i det enskilda ärendet är svårt att påvisa någon direkt påver
kan. Hur riksintressena ska tillgodoses beskrivs i kommunens översiktsplan. 
I kommunens översiktsplan från 2008 görs ställningstagandet att ny eller utökad 
sammanhållen bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas (sid. 152-157). Detta för 
att dels långsiktigt trygga de värden som riksintressena pekat ut, dels långsiktigt 
behålla landskapsbilden samt även trygga jordbruksnäringen från konflikter med 
nya bostäder. 

Vid en samlad bedömning bedöms åtgärden vara olämplig då den innebär utökad 
sammanhållen bebyggelse på högvärdig jordbruksmark och utestänger allmänhet
en från mark dit den under vissa förutsättningar annars haft tillträde. Bygglov ska 
därför inte ges. Då bygglov inte kommer att kunna ges är inte ändamålet med av
styckningen uppfyllt och avstyckningen kommer inte kunna tillstyrkas. 

Med hänsyn till beslutsförslaget har berörda grannar och myndigheter inte beretts 
tillfälle att yttra sig över åtgärden. 

Upplysningar 

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

Faktura översändes separat. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Bengt Axelsson, delges med besvärshänvisning 
Carina Axelsson, fastighetsägare 

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 



Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 2017-04-11 
Orienteringskarta 
situationsplan 
Planritning A01 
Planritning A02 
Fasadritning A11 
Illustration 

2017-04-11 
2017-04-11 
2017-04-11 
2017-04-11 
2017-04-11 
2017-04-11 
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[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-06-22 

MN § 82 Dnr MN 000056/2017-100 

Revisionsrapport- Granskning av myndighetsnämndens 
ärendehantering 

12 av 16 

Beslut Myndighetsnämnden översänder tjänsteskrivelse daterad 2017-05-09 till 
kommunrevisionen såsom svar på rapporten 

Notering Roar Onsö, ledamot i kommunrevisionen, presenterar bakgrunden till 
rapporten och berättar hur revisionens arbete med granskningsrapporter går 
till. 

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. Rapporten har skickats till 
myndighetsnämnden för besvarande. 

Revisionens sammantagna bedömning är att ärendehanteringen fungerar 
tillfredställande medan det finns förbättringsområden gällande 
myndighetsnämndens ärendehantering och protokollföring. I rapporten lämnas 
följande rekommendationer, vilka revisorerna vill att myndighetsnämnden 
särskilt beaktar i sitt svar. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas att myndighetsnämnden: 
l. Säkerställer att protokollförda beslut är fullständiga 
2. Säkerställer att beslutsförslagen framgår i protokollen 
3. Överväger möjligheter till att förenkla nämndsadministrationen 
4. Tar fram strategier för hur arbetet med att gynna företagsklimatet kan 
bedrivas 
5. Arbetar med att förbättra mötes- och debattklimatet 

Beslutet expedieras till Kommunrevisionen 

lusterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

q k ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-09 

Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr: MN 000056/2017 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Myndighetsnämnden 

Svar till revisionen efter granskning av myndighetsnämndens ärende
hantering 

Förslag till beslut 

1. Myndighetsnämnden översänder tjänsteskrivelse daterad 2017-05-09 till kommunre
visionen såsom svar på rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat om myndig
hetsnämnden har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll vid hantering av ären
den. Revisionens sammantagna bedömning är att ärendehanteringen fungerar tillfredställande 
medan det finns förbättringsområden gällande myndighetsnämndens ärendehantering och 
protokollföring. I rapporten lämnas följande rekommendationer, vilka revisorerna vill att 
myndighetsnämnden särskilt beaktar i sitt svar. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas att myndighetsnämnden: 
1. säkerställer att protokollförda beslut är fullständiga 
2. säkerställer att beslutsförslagen framgår i protokollen 
3. överväger möjligheter till att förenkla nämndsadministrationen 
4. tar fram strategier för hur arbetet med att gynna företagsklimatet kan bedrivas 
5. arbetar med att förbättra mötes- och debattklimatet 

Aktuellt 
Förvaltningen har mottagit revisionsrapporten och efter genomläsning lämnas följande förslag 
till synpunkter: 

Beträffande synpunkter om vikten av att protokollförda beslut skall vara fullständiga samt 
att beslutsförslagen skall framgå ur protokollen så har förvaltningen, ihop med nämndsek
reteraren, sedan en längre tid tillbaka arbetet med att förvaltningens förslag till beslut all
tid skall redovisas i protokollet, även i de fall då det politiska beslutet blir detsamma som 
förvaltningens förslag. Vidare har det också sedan en kort tid tillbaka fattats beslut, i kom
munens ledningsgrupp, om att tjänsteskrivelserna alltid skall fogas till protokollet. I myn
dighetsnämnden har detta dessutom redan tillämpats vid ett flertal tillfällen för att kom
plexa ärenden skall bli tydliga. I den interna kontrollplanen för verksamheten ingår sedan 
2016 ett kontrollmoment där protokoll i ärenden enligt plan- och bygglagen kontrolleras 
(stickprov) så att de uppfyller de lagstadgade kraven på innehåll och upplysningar. 

Utöver dessa åtgärder skickas också utkastet till protokoll från nämnden på en snabb in
ternremiss till ansvariga chefer för att ytterligare säkerställa att inget har missats eller bli
vit felaktigt återgivet. Utifrån revisionens synpunkter anser förvaltningen därmed att det 
idag finns ett arbetssätt som säkerställer fullständiga och korrekta protokoll från myndig
hetsnämndens sammanträden. 
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Arbetet med att hitta lösningar för en förenklad nämndsadministration pågår. Kontakter är 
tagna för att undersöka om de två parallella systemen som idag används kan samverka 
med varandra. Utöver det är också ett tillfälle bokat för att ge information och kunskap om 
vad det skulle innebära att helt gå över till de system som man sedan länge har arbetat med 
som ärendehanteringsystem på miljö och bygg. Förvaltningens syn på frågan är att det är 
angeläget att hitta en samlad lösning för hela det administrativa flödet inom nämndens an
svarsområde och att det finns både tidsvinster att göra samt att risken för möjliga fel mi
nimeras med ett enhetligt system. Själva nämndsrutinen är i sin omfattning en mycket liten 
del av verksamhetens huvudprocesser och huvudrutiner. 

Myndighetsnämnden har utifrån kommunens vision och utifrån beslutade mål ett ansvar 
för att tillsammans med kommunens övriga nämnder arbeta för ett förbättrat företagskli
mat I nämndsplanen för 2017 finns under målet att Båstads kommun skall vara en av Sve
riges SO:e bästa näringslivskommuner redovisat följande: Myndighetsnämnden skall kon
tinuerligt arbeta med tillgänglighet, rättsäkerhet och professionalism vid kontakter med 
näringslivet och fortsatt uppfyllande av servicedeklarationer. Ett led i detta är att kommu
nen t ex just nu genomför en utbildningssatsning genom SKL- "Förenkla helt enkelt" - för 
politiker och tjänstepersoner som handlar om att öka förståelsen för näringslivets aktörer, 
främja samarbete och ett bättre bemötande. I Sveriges Kommuner och Landstings NKI
mätning (Nöjd kund index) för 2016 har både miljö och hälsoskydd samt bygglov ökat sina 
NKI-värden sedan 2014. 

Mötes- och debattklimatet i nämnden har avsevärt förbättrats och idag råder ett sam
talsklimat som präglas av respekt och större förståelse för tjänstepersoners och politikers 
olika roller. De utmaningar som revisionen påtalat i sin granskning har belysts och utifrån 
samtal med nuvarande ordförande och vice ordförande följs frågan kontinuerligt upp. För
valtningen upplever att alla anser att det är viktigt med ett gott samtalsklimat samt att alla 
känner ett ansvar för att bidra till det. 

Lisa Rönnberg 
Samhällsbyggnadschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Revisionsrapport: Granskning av myndighetsnämndens ärendehantering, februari 2017 

Samråd har skett med: 
Tina Eriksson, miljöchef 
Roger Larsson, stadsarkitekt 
Catharina Elofsson, kanslichef 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr-ädesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-06-22 13 av 16 

MN § 83 Dnr MN 000142/2016- 903 

Delgivningar myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att lägga nedan redovisade delgivningar till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämnden sammanträde 2017-06-22 redovisas följande 
delgivningar: 

Ingeistarp 4:21- Beslut om tillstånd för uppförande av uterum inom område 
med förordnande om landskapsbildsskydd på fastigheten. B 2017-000610 

Vasalt 3:15- Tillstånd för uppförande av en stuga inom område med 
förordnande om landskapsbildsskydd på fastigheten Vasalt 3:15. 
B 2017-000603 

Vasalt 3:15- Beslut om tillstånd till nybyggnation av fritidshus inom del av 
fornlämningsområde till fornlämning nr 14 7. B 2017-000600 

segeltorp 7:28- Beslut om tillstånd till tillbyggnad av befintlig byggnad 
samtuppförande av ny byggnad inom del av fornlämningsområde till 
fornlämning nr 96:1 samt 96:2. B 2017-000599 

Ranarp 5:32 -Tillstånd från förordnande om landskapsbildsskydd för 
uppförande av ett växthus. B 2017-000579 

segeltorp 7:28 - Dispens från strandskyddet samt tillstånd inom område med 
förordnande om landskapsbildsskydd. B 2017-00577 

Svea Hovrätt- Mark- och miljööverdomstolen Malen 1:268- Mark och 
miljööverdomstolen avslår överklagandet. M 2013-000341 

Finns bo 5: l -Tillstånd från reservatsföreskrifterna för naturreservatet 
Hallandsåsens nordsluttning för ombyggnad av gårdsbyggnader. 
B 2017-000564 

Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning, fastigheten Hallavara 4:22. 
M 2016-001411 

Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning, fastigheten Bränneslätt 1:2, 
fornlämning nr 208:2, Östra Karups socken, Båstads kommun, Skåne län. 
M 2014-001249 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-06-22 

Krabban 13-15- Överklagande av beslut om bygglov. B 2016-000925 

Inkommande Skrivelse Eva-Marie Persson mfl. Erinran mot en eventuell 
planförändring eller byggnation som har inverkan på den sk. gången som 
gränsar till fastigheten Kyrkan 1 (Kyrkogatan och Lindallen). 
MN 000070/2017 

14 av 16 

Överklagan Niels Hyllienmark, Ringblomman 13- Överklagat beslut, bygglov i 
efterhand. B 2017-000022 

Hallavara 3:6- Dispens från strandskyddsbestämmelserna för renovering av en 
befintlig komplementbyggnad. B 2017-000511 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

q k Q/ 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
. Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2017-06-22 

MN§84 Dnr MN 000005/2017 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2017 

Myndighetsnämnden beslutar att nedan förtecknade delegationsbeslut 
redovisas och läggs till handlingarna. 

1. Bostadsanpassningsbidrag 170501-170531. 

2. Bygglovsavdelningen 170501-170531. 

3. Miljöavdelningen 170501-170531. 

4. Räddningstjänsten 170508-170531 

Sida 

15 av 16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

t; k ~ 



rJiJ BÅSTADS 
~ KOM[\~UN 

· SAMMÄNTRÄDESPROTOKOLL 
.Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Notering 

Föredragande 

Sammanfattning 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Underlag till beslutet 

2017-06-22 16 av 16 

MN § 85 Dnr MN 000077/2017-330 

Gården 8- överklagande av beslut om bygglov 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han 
sätter i sitt ställe att överklaga länsstyrelsens beslut och föra nämndens talan i 
ärendet. 

Nämnden gjorde platsbesök på fastigheten på förmiddagen. 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Nämnden har via delegationsbeslut avslagit en ansökan om bygglov för 
tillbyggnad och fasadändring på fastigheten Gården 8 med anledning av att en 
stor takterrass skulle uppföras i gräns mot grannfastighet och i ett exponerat 
läge mot Köpmansgatan. Länsstyrelsen har upphävt nämndens beslut och 
återförvisat ärendet för ny prövning. Länsstyrelsen har bedömt att det inte kan 
vara betydande olägenhet att få en takterrass i gräns. 

Frågan om takterrasser är vanligt förekommande och ett accepterande av 
länsstyrelsens beslut kommer få en stor prejudicerande effekt för bedömningen 
och handläggningen av andra ärenden med liknande förutsättningar. Beslutet 
bör därför överklagas. 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han 
sätter i sitt ställe att överklaga länsstyrelsens beslut och föra nämndens talan i 
ärendet. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 21 juni 2017 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~r ?/ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-06-21 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-000002 

Tjänsteskrivelse l (2) 

Myndighetsnämnden 

Överklagande av länsstyrelsens beslut om upphävande av myndig
hetsnämndens beslut och återförvisning för ny handläggning rö
rande nekat bygglov för tillbyggnad, fasadändringt och byte av ka
min i enbostadshus på fastigheten Gården 8 (Köpmansgatan 116), 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han sätter i sitt 
ställe att överklaga länsstyrelsens beslut och föra nämndens talan i ärendet. 

Sammanfattning 
Nämnden har via delegationsbeslut avslagit en ansökan om bygglov för tillbyggnad och fa
sadändring på fastigheten Gården 8 med anledning av att en stor takterrass skulle uppfö
ras i gräns mot grannfastighet och i ett exponerat läge mot Köpmansgatan. Länsstyrelsen 
har upphävt nämndens beslut och återförvisat ärendet för ny prövning. Länsstyrelsen har 
bedömt att det inte kan vara betydande olägenhet att få en takterrass i gräns. 

Frågan om takterrasser är vanligt förekommande och ett accepterande av länsstyrelsens 
beslut kommer få en stor prejudicerande effekt för bedömningen och handläggningen av 
andra ärenden med liknande förutsättningar. Beslutet bör därför överklagas. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 

stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 
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