
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2017-11-23 

Astrakanen, torsdagen den 23 november 2017 kl10.00-15.00 
10.00-12.00 studiebesök 
13.00-15.00 Sammanträde 

Göran Klang (S), 1:e vice ordförande 
Haakon Böcker (BP), tjg. ersättare för James Johnson (BP) 
Rune Andersson (C) 
Karin Schmidt (BP) 

1 av 26 

Marie-Louise Linden (M), tjg. ersättare för Claes Sundin (M) kl. 10.00-12.00 
Claes Sundin (M), närvarande 13.00-15.00 
Ingrid Nygren (L) 
Ingemar Nilsson (SD) 

Marie-Louise Linden (M) ej tjg. 13.00-15.00 
Angelica Hunyor, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Marie Ax berg Fagerlind, bygglovhandläggare 
Roger Larsson, stadsarkitekt 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Linda Wahlström, sekreterare 

Karin Schmidt, ers. Haakon Böcker 

Onsdagen den 29 november 2017 kl. 10.30. 

-v-t=--~_:____=:_d~?\-"-----=W::___:- ~M=:.._::=s:::.._}-...:__-=--=--==-------Paragrafer §§ 138-152 
Linda Wahlström 

<;~l Q-'- k~ 1 
Göran Klang 

Karin Schmidt 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2017-11-23 

Från och med 2017-11-30 till och med 2017-12-22 

Kommunkontoret i Båstad 

Linda Wahlström 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

l n n e hållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2017-11-23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-23 

MN § 138 Dnr MN 000105/2017-903 
Upprop 

MN § 139 Dnr MN 000011/2017-900 
Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2017 

MN § 140 Dnr MN 000013/2017-900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 141 Dnr MN 000003/2017-900 
Information Myndighetsnämnden 2017 

MN § 142 Dnr MN 000108/2017-330 
Bron 1 (Hamnplanen 1)- Bygglov för uppsättning av utskjutbar marids 

MN § 143 Dnr MN 000113/2017- 330 
Malen 1:209 (Fylkeskungavägen 55) - Bygglov, nybyggnadavenbostadshus 

MN § 144 Dnr MN 000123/2017-330 
 -Olovlig byggnad, stödmur 

MN § 145 Dnr MN 000124/2017- 330 
 -Olovlig rivning 

MN § 146 Dnr MN 000125/2017-330 

Sida 
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Brödarp 3:51 (Broddarpsvägen)- Bygglov ändrad anvädning från lada till design/fotostudio 

MN § 147 Dnr MN 000130/2017-330 
Severtorp 3:9- Bygglov nybyggnadavenbostadshus 

MN § 148 Dnr MN 000115/2017 -330 
Hallavara 4:23 (Skallahögsvägen 32) -Förhandsbesked för avstyckning samt nybyggnad av två 
en bostadshus 

MN § 149 Dnr MN 000116/2017-330 
Vasalt 3:15 (Vasaltsvägen 58)- Förhandsbesked nybyggnad av fritidshus 

MN § 150 Dnr MN 000114/2016- 330 
-Olovlig uppställning av containrar 

MN § 151 Dnr MN 000005/2017- 900 
Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2017 

MN § 152 Dnr MN 000142/2016- 903 
Delgivningar myndighetsnämnden 2017 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 138 

Upprop 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-23 

Dnr MN 000105/2017-903 

justerandes signaturer 

1k d!~ 

Sida 

3 av 26 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 
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MN § 139 Dnr MN 000011/2017- 900 

Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2017 

Myndighetsnämnden beslutar: 

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

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

3. Justeringen äger rum på kommunkontoret onsdagen den 29 november 
kl. 10.30. 

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 Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-23 

Dnr MN 000013/2017- 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

Sida 

5 av 26 

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 2017-11-23 6 av 26 

MN § 141 Dnr MN 000003/2017-900 

Information Myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att lägga informationspunkterna till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämndens sammanträde 2017-11-23 redovisas nedanstående 
information: 

A) Under förmiddagen gjorde nämnden platsbesök på följande fastigheter: 
Hallavara 4:23 och Vasalt 3:15. 

B) Svar från kommunstyrelsen 2017-11-08 § 258- Åtgärdsplan, föreläggande 
om att åtgärda brister på Malenbadet (bilaga). Angelica Hunyor, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör. 

C) Delbeslut från Länsstyrelsen i Skåne- upphävande av inhibitionsbeslut, 
. Angelica Hunyor, 

miljö- och hälsoskyddsinspektör. 

D) Tillsynsärende Malens förskola. Angelica Hunyor, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör. 

E) Aktuella ärenden i verksamheterna- Lisa Rönnberg, Roger Larsson. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Upplysningar 

Yrkanden 
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MN § 142 Dnr MN 000108/2017-330 

Bron 1 (Hamnplanen 1)- Bygglov för uppsättning av utskjutbar 
markis 

Myndighetsnämnden beslutar att inte ge bygglov för uppsättning av utskjutbar 
markis (tillbyggnad). 

Avgiften för bygglovet är 9314 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas 
separat. 

Nämnden rekommenderar sökanden att söka om tidsbegränsat bygglov för 
åtgärden. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att besluta i nytt 
bygglovsärende på delegation. 

Nämnden hemställer att kommunstyrelsen skyndsamt gör en översyn av 
detaljplanen för hamnområdet i Torekav samt dokumentet "Riktlinjer för 
utveckling och bevarande av hamnområdena i Torekovs och Båstads båt- och 
fiskekaraktär". 

Åtgärden bedöms inte uppfYlla kraven i plan- och bygglagen, PBL, 2 kap 6 § 
första stycket och 8kap 1 § med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur
och kulturvärdena på platsen eller intresset av en god helhetsverkan. Vid den 
avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda intresset av att få bygga 
på platsen, bedöms det allmänna intresset väga tyngst. 

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

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, alternativt 
tre veckor efter delgivning via mottagningsbevis, om beslutet inte överklagas. 
Vid förenklad delgivning tar det fem veckor efter att beslutet skickats tills det 
har vunnit laga kraft. 

Göran Klang (S): 

Bygglovsansökan avslås. 

Nämnden rekommenderar sökanden att istället söka om tidsbegränsat bygglov 
för åtgärden. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att besluta i det ärendet på 
delegation. 

Nämnden hemställer att kommunstyrelsen skyndsamt gör en översyn av 
detaljplanen för hamnområdet i Torekav samt dokumentet "Riktlinjer för 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Sammanfattning 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltingens förslag 
till beslut 

2017-11-23 8 av 26 

utveckling och bevarande av hamnområdena i Torekovs och Båstads båt- och 
fiskekaraktär". 

Ansökan avser tillbyggnad av skjutbart tak över uteservering. Samma åtgärd 
har sökts den 18 nov 2016 där sökande efter granskningsyttrandet med 
upplysning om att lov inte kunde lämnas på samma grunder som redogörs för i 
detta ärende, själv drog tillbaka ärendet. Åtgärden strider mot 
arrendekontraktet mellan Båstads kommun och TBSS samt utvärdering av 
"Riktlinjer för utveckling och bevarande av hamnområdena i Torekovs och 
Båstads båt- och fiskekaraktär", se bilaga 7. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 10 november 2017 från 
bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlin d. 

Bygglovshandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Med stöd av 9 kap 30 §plan- och bygglagen (2010:900), PBL avslås härmed 
ansökan enligt ovanstående beskrivning. 

Avgiften för bygglovet är 9314 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-04-27. Faktura skickas separat. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska delges med besvärshänvisning till: 
 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

i k ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam h ä lisbyggnad 

Datum 
2017-11-10 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

D nr 
B 2017-000803 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för uppsättning av utskjutbar markis BRON 1 
(HAMN PLANEN 1), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL avslås härmed ansökan enligt 
ovanstående beskrivning. 

Avgift 

Avgiften för bygglovet är 9314 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 
2011-04-27. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslut 
Ansökan kan varken anses vara lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen eller intresset av en god helhetsverkan Den är ej heller förenlig med 
gällande arrendekontrakt för området. Vid den avvägning mellan allmänna intressen och det 
enskilda intresset av att få bygga på platsen, som ska göras, bedöms det allmänna intresset 
vara störst. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser tillbyggnad av skjutbart tak över uteservering. Samma åtgärd har sökts den 18 
nov 2016 där sökande efter granskningsyttrandet med upplysning om att lov inte kunde lämnas 
på samma grunder som redogörs för i detta ärende, själv drog tillbaka ärendet. Åtgärden stri
der mot arrendekontraktet mellan Båstads kommun och TBSS samt utvärdering av "Riktlinjer 
för utveckling och bevarande av hamnområdena i Torekovs och Båstads båt- och fiskeka rak
tär", se bilaga 7. 

Sökande hänvisar till att ansökt konstruktion är jämförbar med ett skjutbart tak på konkurre
rande uteservering vid tomt l och 4. Det är ej ett relevant argument då den byggnadsåtgärden 
är under utredning för misstänkt olovlig åtgärd. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

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

www.bastad.se rev2016.11.24 
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Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 
9 kap. 25 § PBL. Erinran har inkommit från arrendatorn av hamnområdet, TBSS. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Nuvarande arrendekontrakt för hamnområdet löper ut under 2019 varmed även samtliga un
derkontrakt för tomterna löper ut. Inom hamnområdet finns kulturhistoriska värden väl värda 
att bevara. Områdets karaktär av fiske- och båthamn är viktig dels ur det kulturhistoriska vär
det och dels för hamnens värde i stadsmiljön då restaurangerna och butikerna i området är 
öppna endast under sommarmånaderna . Hamnens karaktär av fiske- och båtverksamhet skall 
bevaras och prioriteras vid samtliga tillståndsprövningar. Bodarna skall enligt riktlinjerna end
ast i mycket begränsad omfattning upplåtas för serveringar. Trädäck och dylikt bör, enligt rikt
linjerna, inte tillåtas vid uteserveringarna då de utgör ett alltför dominerande intryck i det all
männa gatu- och stadsrummet Uteserveringarnas avgränsningar skall företrädelsevis bestå av 
stolpar med rep emellan för att ej ge ett slutet intryck. Detaljplanen anger att området skall 
nyttjas för hamnändamåL Bebyggelsen i hamnen har en småskalig karaktär med en mängd 
äldre fiskebodar som byggts om och byggts på. Området har förtätats med bodar och har idag 
en något rörig och oharmonisk karaktär. Ersättning och komplettering av befintliga bodar skall 
enligt riktlinjerna göras småskaligt. 

Trots riktlinjerna har flertalet trädäck och avskärmningar med glasade plank försedda med ku
lörstark film tillkommit via lovprövning i området. För att få en enhetlig framtida utvecklig av 
hamnen bör inga nya byggnationer, framför allt avseende åtgärder som strider mot riktlinjerna, 
tillåtas innan ett nytt arrendekontrakt och ett nytt dokument om kommunens riktlinjer och po
licy för hamnen i Torekav upprättats alternativt att en uppdatering av gällande detaljplan för 
området sker. 

Upplysningar 

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

• 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, alternativt tre veckor efter delgivning via 
mottagningsbevis, om beslutet inte överklagas. Vid förenklad delgivning tar det fem 
veckor efter att beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft. 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

Samhällsbyggnad 

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 



Besvärshänvisning till: 
 

TBSS 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering (karta) 
Bilaga 1 Ansökan 
Bilaga 2 Ansökan kompletterande info 
Bilaga 3 Sitplan 
Bilaga 4 Plan- och fasadritning 
Bilaga 5 Yttrande 1 TBSS 
Bilaga 6 Yttrande 2 TBSS 
Bilaga 7 Yttrande Miljö 
Bilaga 8 Riktlinjer hamn 
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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 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl till beslut 

Handlingar som ligger 
till grund för beslutet: 

Upplysningar 

2017-11-23 9 av 26 

MN § 143 Dnr MN 000113/2017-330 

Malen 1:209 (Fylkeskungavägen 55)- Bygglov, nybyggnad av 
en bostadshus 

Myndighetsnämnden beslutar att bygglov ges för nybyggnadavenbostadshus 
på fastigheten Malen 1:209 enligt föreliggande handlingar. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Stellan Paulie, Båstad 

Avgiften för bygglovet är 37 008 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas 
separat. 

Bygglov ges då myndighetsnämnden bedömer att förslaget är förenligt med 
översiktsplanen och vid den avvägning mellan allmänna intressen och det 
enskilda intresset av att få bygga på platsen, bedöms det enskilda intresset väga 
tyngst. Åtgärden bedöms inte heller vara till sådan betydande olägenhet för 
berörda grannar att bygglov av den anledningen ska nekas. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 13 november 2017. 

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

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, alternativt 
tre veckor efter delgivning via mottagningsbevis, om beslutet inte överklagas. 
Vid förenklad delgivning tar det fem veckor efter att beslutet skickats tills det 
har vunnit laga kraft. 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 

• Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp. Detta sker till NSV A. 

• Tillstånd enligt 19 §naturvårdslagen har lämnats av länsstyrelsen den 
13 september 2017 (Dnr 521-29702-2016) 

• Installation av eldstad ska godkännas av skorstensfejarmästare. 
Besiktningsbevis ska inlämnas till samhällsbyggnad@bastad.se 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Omröstningsresultat 

Reservation 

2017-11-23 10 av 26 

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- eller markarbeten 
(byggherren) ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och 
bygglagen och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
lagen. Byggherrens ska vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig 
omfattning (10 kap 5 § PBL). 

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden har lämnat ett 
startbesked. Om byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas, tas en 
sanktionsavgift ut enligt PBL 11 kap och PBF 9 kap. 

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

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

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

Ingrid Nygren (L) Karin Schmidt (BP) och Göran Klang (S): Bygglovsansökan 
avslås. 

Haakon Böcker (BP): Bygglovsansökan bifalls. 

Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden 
att bygglovsansökan ska avslås. Omröstning begärs. Följande 
omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill avslå bygglovsansökan röstar JA; 
Ledamot som vill bifalla bygglovsansökan röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 3 JA-röster (Ingrid Nygren, Karin Schmidt, Göran 
Klang) och 4 NEJ-röster (Haakon Böcker, Rune Andersson, Ingemar Nilsson, 
Claes Sundin), vilket innebär att bygglovsansökan har bifallits. 

Mot beslutet reserverar sig Ingrid Nygren, Karin Schmidt och Göran Klang. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Ursprungligt lov beviljades 26 sep 2006, BYN2004-263 Ansökan avsåg då en 
huvudbyggnad innefattande en bostadslägenhet och en komplementbyggnad 
innefattande två gästrum, toalett, förråd och carport. Huvudbyggnaden och 
komplementbyggnaden avsågs att sammanbyggas med en sambandsgång 
mellan byggnaderna. Avståndet mellan byggnaderna var 6 m. (se bilaga 14). 
Ärendet överklagades tilllänsstyrelsen (Dnr 403-1094-07) som avslog 
överklagandet. Detta beslut överklagades likaså till Länsrätten (Mål11485) 
som även de avslog överklagandet. 

Lovet utnyttjades inte fullt ut, endast komplementbyggnaden byggdes men 
omdisponerades med funktioner för en fullgod bostad. Inget tilläggsbeslut 
avseende byggnadens funktion finns och ärendet har avslutats utan slutbevis. 

Ny ansökan inkom 2013-03-04 (B2013-193) för att uppföra huvudbyggnaden 
enligt ursprungslovet med viss ändring. Avståndet till det uppförda gårdshuset 
ändrades från 6 m till 8 m samt byggnaden har förskjutits ca 3 m söderut. Den 
tidigare tilltänkta sambandsgången mellan byggnaderna utgick. Ändringen 
bedömdes som marginell och då det tidigare ärendet var överprövat av högre 
instans beviljades lov den 15 oktober 2014. Innan byggherren ansökte om 
startbesked gjordes en ansökan hos länsstyrelsen om tillstånd för att få uppföra 
ytterligare två nya bostadshus med komplementbyggnader på föreslagna 
avstyckningar av den östra delen av fastigheten (se bilaga 15). Ansökan avslogs. 
Ingen ansökan inkom till samhällsbyggnad. Byggnationen påbörjades dock inte 
inom tvåårsfristen från beviljat lov. Lovet har således upphört. 

Därefter, den 8 maj 2017, har ytterligare ny ansökan inkommit (detta ärende) 
och nytt tillstånd sökts hos LST (se bilagor 9-13). Ansökan avser nybyggnad av 
en bostadshus placerat 12 m från befintligt bostadshus och en mellanbyggnad 
som sammanbygger de båda bostadshusen samt plank som insynskydd vid ny 
pool. Ärendet bedöms inte vara likvärdigt det överprövade ärendet BYN2004-
263. Utformningen enligt ansökan innebär att framtida avstyckning till två 
fastigheter med var sin huvudbyggnad är möjlig. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 13 november 2017 från 
bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlin d. 

Med stöd av 4 kap 2§ 3a och 9 kap 31§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
avslås härmed ansökan. 

Avgiften för bygglovet är 17690 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-04-27. Faktura skickas separat. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  

Beslutet ska delges med besvärshänvisning till: Fastighetsägare och övriga som 
inkommit med erinran 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

qJG ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-11-13 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dn r 
B 2017-000500 

Tjänsteskrivelse l (5) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov nybyggnad av en bostadshus MALEN 1:209 
(FYLKESKUNGAV ÄGEN 55), B åstad s kommun 

Förslag till beslut 
Med stöd av 4 kap 2§ 3a och 9 kap 31§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL avslås här
med ansökan enligt ovanstående beskrivning. 

Avgift 

Avgiften för bygglovet är 17690 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäk
tige 2011-04-27. Fairtura skickas separat. 

Skäl för beslut 
Ansökan kan varken anses vara lämplig med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kul
turvärdena på platsen eller intresset av en god helhetsverkan. Den är ej heller förenlig med 
gällande översiktsplan för området. Vid den avvägning mellan allmänna intressen och det 
enskilda intresset av att få bygga på platsen, som ska göras, bedöms det allmänna intresset 
vara störst. Det råder stor efterfrågan i området för bebyggelse varför områdets lämplighet 
för bebyggelse och bebyggelsemiljöns utformning skall prövas i detaljplan enligt plan- och 
bygglagen 4 kap 2§ 3a: 
Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för be
byggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov 
eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 
a) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder 
stor efterfrågan på området för bebyggande, 

Yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
enligt 9 kap. 25 § PBL. Ägare av Malen 1:179, Malen 1:210, Malen 1:211, Malen 1:212, Ma
len 1:213, Malen 1:214, och Lya 4:3 har bedömts vara berörda. Se bilagor 16-24 
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Inkomna synpunkter via grannehöranden har kommunicerats enligt PBL 9 kap 26§ med 
sökande som inkommit med yttranden, dock utan att bemöta inkomna synpunkter. Se bi
lagor 25-26 Vad sökande anfört i ärendet leder inte till någon annan bedömning. 

Beskrivning av ärendet 
Ursprungligt lov beviljades 26 sep 2006, BYN2004-263 Ansökan avsåg då en huvudbygg
nad innefattande en bostadslägenhet och en komplementbyggnad innefattande två gäst
rum, toalett, förråd och carport. Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden avsågs att 
sammanbyggas med en sambandsgång mellan byggnaderna. Avståndet mellan byggnader
na var 6 m. (se bilaga 14). Ärendet överklagades tilllänsstyrelsen (Dnr 403-1094-07) som 
avslog överklagandet. Detta beslut överklagades likaså till Länsrätten (Mål11485) som 
även de avslog överklagandet. Lovet utnyttjades inte fullt ut, endast komplementbyggna
den byggdes men omdisponerades med funktioner för en fullgod bostad. Inget tilläggsbe
slut avseende byggnadens funktion finns och ärendet har avslutats utan slutbevis. 

Ny ansökan inkom 2013-03-04 (82013-193) för att uppföra huvudbyggnaden enligt ur
sprungslovet med viss ändring. Avståndet till det uppförda gårdshuset ändrades från 6 m 
till 8 m samt byggnaden har förskjutits ca 3 m söderut. Den tidigare tilltänkta sambands
gången mellan byggnaderna utgick Ändringen bedömdes som marginell och då det tidi
gare ärendet var överprövat av högre instans beviljades lov den 15 oktober 2014. Innan 
byggherren ansökte om startbesked gjordes en ansökan hos länsstyrelsen om tillstånd för 
att få uppföra ytterligare två nya bostadshus med komplementbyggnader på föreslagna av
styckningar av den östra delen av fastigheten (se bilaga 15). Ansökan avslogs. Ingen ansö
kan inkom till samhällsbyggnad. Byggnationen påbörjades dock inte inom tvåårsfristen 
från beviljat lov. Lovet har således upphört. 

Därefter, den 8 maj 2017, har ytterligare ny ansökan inkommit (detta ärende) och nytt till
stånd sökts hos LST (se bilagor 9-13). Ansökan avser nybyggnadavenbostadshus placerat 
12 m från befintligt bostadshus och en mellanbyggnad som sammanbygger de båda bo
stadshusen samt plank som insynskydd vid ny pool. Ärendet bedöms inte vara likvärdigt 
det överprövade ärendet BYN2004-263. Utformningen enligt ansökan innebär att framtida 
avstyckning till två fastigheter med var sin huvudbyggnad är möjlig. 

Fastigheten ligger utanför planlagt område, inom sammanhållen bebyggelse och omfattas 
inte av områdesbestämmelser. Fastigheten omfattas av följande regleringar: 

• Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne å) en
ligt 3 kap 6 §miljö balken. 

• Område med riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hall

andsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljö balken. 
• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 1,4 §§mil

jöbalken. 
• Föreslaget skyddsområde för vattentäkt Båstads kommun 
• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, s k 

landskaps bildsskydd. 
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• Inom område med kulturmiljövårdsprogram antaget av KF aug. 2000 

Tillstånd avseende landsskapsbildsskydd har lämnats av länsstyrelsen den21mars 2017. 
Det är dock i första hand kommunen som ansvarar för utvecklingen av bebyggelse inom 
den egna kommunen. En prövning enligt plan- och bygglagen hanteras av kommunen och 
behandlar bland annat frågan om riksintressen och lokaliseringsprövningen som sådan. 

Sedan det ursprungliga lovet beviljades har ny översiktsplan för Båstad kommun, antagits 
av kommunfullmäktige 2008. Området är inte utpekat i översiktsplanen som lämpligt för 
bostadsbebyggelse. Översiktsplanen klassar större delen av Hallandsåsens norrsluttning 
från Östra Karup till Hovs Hallar som La- område, dvs. område där i princip ingen ny be
byggelse bör tillkomma. Planriktningen för La-områden anger att områdena skall bevaras 
till karaktär och användning. De skall skyddas mot förändringar, som kan äventyra befint
liga värden, och helst vårdas aktivt så att dessa värden består. Endast sådan bebyggelse el
ler sådana anläggningar som behövs för att stödja områdenas nuvarande användning och 
som mycket återhållsamt stödjer natur-, kultur ochfeller rekreationsintressen kan till
komma utan vidare. Det betyder t.ex. att inga nya bostadshus skall tillkomma inom och i 
omedelbar anslutning till områdena och att eventuella kompletteringar av hus som redan 
finns måste vara begränsade och inte dominera eller störande påverka områdena. (Vid 
eventuella fall, där det historiskt funnits bebyggelse på platser i landskapet eller äldre out
nyttjade bygglov, kvarstår idag inte någon byggrätt utan ansökningar i sådana lägen skall 
prövas utifrån samma grunder som gäller i övrigt). 

I översiktsplanen sägs att det traditionella bebyggelsemönstret på landsbygden, där man 
sökt skydd i sänkor, nedanför sluttningar eller i skogsdungar samt bebyggelse i nära an
slutning till det äldre vägnätet alltjämt präglar landskapet och vår upplevelse därav och 
måste respekteras vid nytillskott. Bebyggelse skall söka stöd i landskapsformationer, be
fintlig bebyggelse eller större vegetationspartier. Höjder och öppna landskap bör undvikas. 
Ny bebyggelse bör placeras utmed befintliga vägar och byggnader anpassas till det tradit
ionella bebyggelseskicket i volym, material och karaktär. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Att tillåta byggnation i detta och liknande områden kan få till följd att det uppstår en lm
mulativ effekt som kan komma att medföra påtaglig skada på riksintresset för naturvård 
och innebära att förordnandet enl. 19§ dåvarande naturvårdslagen om landskapsbilds
skydd urholkas. Beaktande svaren som kommit in i grannehörandet samt tidigare och på
gående ansökningar i området kan förväntas en våg av nya ansökningar om förhandsbe
sked och bygglov i detta område. Området är högt beläget på norra åskanten med vid ut
sikt över tätorten Båstad, hamnen, Laholmsbukten och Hallandsslätten. I området finns 
flera gamla avstyckade mindre fastigheter som saknar byggrätt Lägena innebär även vid 
synlighet från ovan nämnda utsikter. Att hävda begränsning av utsikt och synlighet på 
grund av befintlig vegetation är inte ett hållbart argument då vegetation inte är beständig. 
Avverkning är inte tillståndspliktig enligt PBL (kan vara tillståndspliktig med avverknings
plan hos skogsstyrelsen). Utsikt betingar ett högt värde framför allt i Båstads kommun och 
är starkt eftertraktat. Ett positivt bygglovsbeslut i detta ärende utan föregående planlägg-
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ning skulle medföra en prejudicerande effekt genom likabehandlingsprincipen i området. 
Beaktas särskilt även att plan och bygglagen innebär avsevärt begränsade möjligheter för 
myndigheter att reglera exploatering av redan befintliga huvudbyggnader och komple
mentbyggnader för en fastighet med byggrätt utanför detaljplanelagt område. Bygglov och 
förhandsbesked i området skall avslås. Om framtida byggnation skall tillåtas i området 
skall detaljplan upprättas för att kunna reglera exploateringen i området. 

Utformningen med placering av tillkommande bostadshus möjliggör framtida avstyckning 
till ytterligare fastighet med beviljad byggrätt vilket strider mot planriktningen i över
siktsplanen för LA-områden. Fastighetsägaren visar via sina ansökningar hos LST, om av
styckning och nyetablering av ytterligare bostadshus i området, sin intention att omfat
tande exploatera i området vilket också strider mot planinriktningen i översiktsplanen för 
LA-området. 

Upplysningar 

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

• Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Polt) och berörda gran
nar kommer att informeras j delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga 
kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Pol t, alternativt tre veckor efter 
delgivning via mottagningsbevis, om beslutet inte överklagas. Vid förenklad delgiv
ning tar det fem veckor efter att beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft. 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
   

 

Besvärshänvisning till: 
Ragnar Lövdal 

Fastighetsägare och övriga som inkommit med erinran 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga l Ansökan 

Bilaga 2 Nybyggnadskarta 

Bilaga 3 Markplanering 

Bilaga 4 Planritning 
Bilaga S Planritning skala 1:200 
Bilaga 6 Fasader 

Bilaga 7 Fasader 
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Bilaga 8 Längdsektion mark 
Bilaga 9 Beslut LST 2017-03-21 
Bilaga 10 Bilaga beslut LST 2017-03-21 
Bilaga 11 Beslut LST 2017-07-18 
Bilaga 12 Beslut LST 2017-09-13 
Bilaga 13 Bilaga beslut LST 2017-09-13 
Bilaga 14 ursprunglig planritning 
Bilaga 15 Beslut LST 2016-10-10 
Bilaga 16 Grannesvar med erinran {211-212) 
Bilaga 17 Grannesvar med erinran (179) 
Bilaga 18 Grannesvar med erinran (213) 
Bilaga 19 Grannesvar {214) 
Bilaga 20 Grannesvar med erinran {211-212) 
Bilaga 21 Grannesvar med erinran {210) 
Bilaga 22 Grannesvar med erinran {213) 
Bilaga 23 Grannesvar med erinran (Lya) 
Bilaga 24 Grannesvar {214) 
Bilaga 25 Yttrande från sökande 
Bilaga 26 Yttrande från sökande 
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Upplysningar 

Sammanfattning 

2017-11-23 12 av 26 

MN § 144 Dnr MN 000123/2017- 330 

- Olovlig byggnad, stödmur 

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

 en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 
9 kap 12 § 8 p om 51 520 kronor (2*25 760 kr) för att utan bygglov och 
startbesked uppfört tre stödmurar till en sammantagen längd om 55 m på 
fastigheten  

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-1 O kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i plan och bygglagens 16 kap. 2-10 §§eller mot en 
bestämmelse i en EV-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 
kap 51§). En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet (PBL 11 kap 53§). Se bilaga l för 
beräkning av byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked uppföra 
en mur. 

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den 
avgiftsskyldige därefter på nytt gör sig skyldig till en överträdelse av samma 
slag inom två år från det tidigare beslutet, ska en avgift för den nya 
överträdelsen tas ut med dubbla sanktionsavgiften, dock högst 50 
prisbasbelopp enligt 9 kap. 3 § PBF.  påfördes 
sanktionsavgifter för en likadan överträdelse den 15 december 2016 på 
fastigheten  

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. 
Faletura översänds separat. 

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

Vid rutinbesök i området den 29 juni 2017 konstaterades att stödmurar hade 
uppförts på fastigheten  utmed serpentinvägen utan att bygglov 
sökts. De tre stödmurarna är märkta A, B och G i situationsplanen, se bilaga 3. 
Efter kommunicering med  inkom bygglovsansökan för 
åtgärden den 19 september 2017. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

s~ ~3 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

2017-11-23 13 av 26 

Fastighetsägaren har upplysts om att rättelse kan ske och att en 
byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion 
eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 
sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 54 §. Att göra rättelse 
innebär ta bort murarna. Fastighetsägaren har valt att inte ta bort stödmurarna. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 13 november 2017 från 
bygglovhandläggare Gunilla Kriström. 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

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

 en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 
9 kap 12 § 8 p om 51 520 kronor (2*25 760 kr) för att utan bygglov och 
startbesked uppfört tre stödmurar till en sammantagen längd om 55 m på 
fastigheten . 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 

2017-11-13 

Handläggare 

Gunilla Kriström 

D nr 

B 2017-000930 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Nybyggnad av stödmur utan bygglov och startbesked 

på fastigheten , Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och bygglagen 
(PBL) påföra fastighetsägaren  en 
byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p om 51 520 
kronor (2*25 760 kr) för att utan bygglov och startbesked uppfört tre stödmurar till en 
sammantagen längd om 55 m på fastigheten  

Skäl för beslut 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller i föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i plan och byggla
gens 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en EV-förordning om krav på byggnads
verk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) enligt fö reskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51§) . 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller 
av oaktsamhet (PBL 11 kap 53§). Se bilaga 1 för beräkning av byggsanktionsavgift för att 
utan bygglov och startbesked uppföra en mur. 

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige där
efter på nytt gör sig skyldig till en överträdelse av samma slag inom två år från det tidigare 
beslutet, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut med dubbla sanktionsavgiften, dock 
högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap. 3 § PBF.  påfördes sanktions
avgifter för en likadan överträdelse den 15 december 2016 på fastigheten  

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-77000vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11 .24 



2 (3) 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Fastighetsägaren har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att utföra anmälningsplik
tiga eller bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts möjlighet att 
lämna in en skriftlig förklaring. Förklaring till byggnationen inkom genom 

 den 7 november, se bilaga 2. Inga skäl har framkommit som föranleder att sätta ned 
avgiften. 

Bakgrund 

Vid rutinbesök i området den 29 juni 2017 konstaterades att stödmurar hade uppförts 
på fastigheten Båstad  utmed serpentinvägen utan att bygglov sökts. De tre stöd
murarna är märkta A, B och G i situationsplanen, se bilaga 3. Efter kommunicering med 

 inkom bygglovsansökan för åtgärden den 19 september 2017. 

Fastighetsägaren har upplysts om att rättelse kan ske och att en byggsanktionsavgift inte 
ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel 
har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 
54 §.Att göra rättelse innebär ta bort murarna. Fastighetsägaren har valt att inte ta bort 
stödmurarna. 

Upplysningar 

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

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

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 2016.1 1. 24 



Samhällsbyggnad 

Gunilla Kriström 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska delges: 
 

 
 

Kopia till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Beräkning av sanktionsavgift 
2. Fastighetsägarens förklaring 
3. situationsplan 
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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 



IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Upplysningar 

Sammanfattning 

2017-11-23 14 av 26 

MN § 145 Dnr MN 000124/2017-330 

Olovlig rivning 

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

 
solidariskt en byggsanktionssavgift enligt plan 

och byggförordningens (PBF) 9 kap l§ och 16§ l på 22 669 kronor för att ha 
rivit del av ett en bostadshus utan startbesked. 

Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, marklov eller rivningslov 
ska byggsanktionsavgift tas ut. Byggsanktionsavgift ska bestämmas enligt plan
och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338). Den tas 
ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 

Fastighetsägarna har upplysts om vad som gäller enligt PBL om olovligt 
byggande/rivning samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Enligt PBL 11 kap 61 §ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader 
efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. 
Faktura översänds separat. Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne 
län. 

Bygglov för tillbyggnad av fastigheten har den 13 okt 2016 givits och 
startbesked för åtgärden lämnades den 28 juli 2017(ärende B2016-822). 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse och i område med 
landskapsbildsskydd. Trots sitt utförande och ålder är inte byggnaden och 
området utpekat enligt PBL 8 kap 13§ som bevarandevärd i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram. Länsstyrelsen har beviljat tillstånd utan erinran för 
tillbyggnad inom område med landskapsbildsskydd. 

Anmälan om att del av byggnaden (längan med homejor enligt foton nedan) 
inkom från ut sättare den 14 september 2017. Ingen anmälan om rivning hade 
inkommit från fastighetsägarna och rivningen inkluderades inte i lämnat lov. 
Kontrollansvarig i projektet kontaktades vilken även han bekräftade att hela 
längan rivits. Entreprenören hade bedömt att byggnaden var i ett för dåligt 
skick för att det skulle vara försvarbart att renovera och bygga till den enligt 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

2017-11-23 15 av 26 

Fastighetsägarna har getts möjlighet att lämna synpunkter i ärendet och 
tjänsteskrivelsen är kommunicerad för kännedom och bemötande till dem. 

Ursprungsärendet har kompletterats med nya handlingar vilka har beviljats 
som tilläggsbeslut i redan beviljat lov (se utförandet efter återuppbyggnad en!. 
ritning nedan). Rättelse är dock ej möjligt att utföra vilket är ett krav för att 
sanktionsavgift ej ska kunna tas ut. Det fastighetägarna angett i sin förklaring 
bedöms ej som särskilda skäl till att sätta ner sanktionsavgiften (PBL 11 kap 
53 a§). Skäl för uppräkning av sanktionsavgiften enligt PBF 9 kap 16§ föreligger 
ej. 

Enligt PBF 9 kap 16§ l är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i lO kap. 
3 §plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan rivning av en del av en 
byggnad som kräver lov enligt 9 kap. lO §plan- och bygglagen eller anmälan 
enligt 6 kap. 5 §första stycket l innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked när det gäller ett en- eller två bostadshus, 0,4 prisbasbelopp med 
ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna 
byggnadsdelens sanktionsarea. 

Om en rivning avser en del av en sådan byggnad som enligt 9 kap. 34 § 2 plan
och bygglagen bör bevaras, ska byggsanktionsavgiften räknas upp med 300 
procent. Förordning (2014:471). 

Prisbasbeloppet för 2017 är 44800 kr. Beräknad sanktionsavgift blir då 22669 
kr för rivningen enligt bilaga l. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 8 november 2017 från 
bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind. 

Bygglovhandläggare Marie Ax berg Fagerlind föredrar ärendet. 

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

 
 solidariskt en byggsanktionssavgift enligt plan 

och byggförordningens (PBF) 9 kap l§ och 16§ l på 22 669 kronor för att ha 
rivit del avettenbostadshus utan startbesked. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-23 

Sida 

16 av 26 

Beslutet expedieras till , delges med 
besvärshänvisning 

, delges med besvärshänvisning 

, delges med 
besvärshänvisning 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-11-08 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

D nr 
B 2017-000949 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Olovlig rivning  Båstads kommun 

Förslag till beslut 

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

 
solidariskt en byggsanktionssavgift enligt plan och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 
16§ 1 på 22 669 kronor för att ha rivit del avettenbostadshus utan startbesked. 

Skäl för beslut 
Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, marklov eller rivningslov ska 
byggsanktionsavgift tas ut. Byggsanktionsavgift ska bestämmas enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338). Den tas ut av myndighetsnämn
den i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Fastighetsägarna har upplysts om vad som gäller enligt PBL om olovligt byggande/rivning 
samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Beskrivning av ärendet 

Bygglov för tillbyggnad av fastigheten har den 13 okt 2016 givits och stattbesked för åt
gärden lämnades den 28 juli 2017(ärende B2016-822). Fastigheten ligger inom samman
hållen bebyggelse och i område med landskapsbildsskydd. Trots sitt utförande och ålder är 
inte byggnaden och området utpekat enligt PBL 8 kap 13§ som bevarandevärd i kommu
nens kulturmiljövårdsprogram. Länsstyrelsen har beviljat tillstånd utan erinran för till
byggnad inom område med landskapsbildsskydd. 

Anmälan om att del av byggnaden (längan med homejor enligt foton nedan) inkom från ut
sättare den 14 september 2017. Ingen anmälan om rivning hade inkommit från fastighets
ägarna och rivningen inkluderades inte i lämnat lov. Kontrollansvarig i projektet kontakta
des vilken även han bekräftade att hela längan rivits. Entreprenören hade bedömt att 

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 rev 2016.11.24 
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byggnaden var i ett för dåligt skick för att det skulle vara försvarbart att renovera och 
bygga till den enligt handlingarna i bygglovet 

Fastighetsägarna har getts möjlighet att lämna synpunkter i ärendet och tjänsteskrivelsen 
är kommunicerad för kännedom och bemötande till dem. 
Ursprungsärendet har kompletterats med nya handlingar vilka har beviljats som tilläggs
beslut i redan beviljat lov (se utförandet efter återuppbyggnad enl. ritning nedan). 
Rättelse är dock ej möjligt att utföra vilket är ett krav för att sanktionsavgift ej ska kunna 
tas ut. Det fastighetägarna angett i sin förklaring bedöms ej som särskilda skäl till att sätta 
ner sanktionsavgiften (PBL 11 kap 53a§). Skäl för uppräkning av sanktionsavgiften enligt 
PBF 9 kap 16§ föreligger ej. 

Enligt PBF 9 kap 16§ 1 är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §plan
och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan rivning av en del av en byggnad som kräver 
lov enligt 9 kap. 10 §plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 §första stycket 1 
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked när det gäller ett en- eller tvåbostadshus, 
0,4 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna 
byggnadsdelens sanktionsarea. 
Om en rivning avser en del av en sådan byggnad som enligt 9 kap. 34 § 2 plan- och byggla
gen bör bevaras, ska byggsanktionsavgiften räknas upp med 300 procent. Förordning 
(2014:471). 

Prisbasbeloppet för 2017 är 44800 kr. Beräknad sanktionsavgift blir då 22669 kr för riv
ningen enligt bilaga 1. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016. 11.24 
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Upplysning: 
Enligt PBL 11 kap 61 §ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att 
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura översänds separat. 
Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor är kommunicerade med fastighetsägarna. 
Fastighetsägarna har inte inkommit med synpunkter på tjänsteskrivelsen. (Text justeras 
om synpunkter inkommer) 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 

Bilagortill tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga 1, beräkning sanktioner 
Bilaga 2, Förklaring fastigh etsäg 
Bilaga 3, mailkonversation anmälare 
Bilaga 4, planritning vån 1 (befbgd) i bygglov 
Bilaga 5, planritning vån 2 (befbgd) i bygglov 
Bilaga 6, planritning vån 1 återuppbyggnad 
Bilaga 7, planritning vån 2 återuppbyggnad 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2017-11-23 17 av 26 

MN § 146 Dnr MN 000125/2017- 330 

Brödarp 3:51 (Broddarpsvägen)- Bygglov ändrad användning 
från lada till design/fotostudio 

Myndighetsnämnden beslutar att bygglov ges för ändrad användning av 
ekonomibyggnad till verksamhetslokal för design- j fotostudio enligt 
föreliggande handlingar. 

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

Avgiften för bygglovet är 16 707 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas 
separat. 

Bygglov ges då förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen och med 
riksintressena i området. Åtgärden bedöms vara lämplig utifrån platsens natur
/kulturmiljövärden och landskapsbilden. Förslaget uppfyller plan- och 
bygglagens krav på byggnader och bedöms inte medföra någon betydande 
olägenhet för omgivningarna. 

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

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 Pol T, om 
beslutet inte överklagas. 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 
• Installation av eldstad ska godkännas av skorstensfejarmästare. Besiktnings
bevis ska skickas till samhällsbyggnad@bastad.se 

• Avlopp ska anslutas till en av miljöavdelningen godkänd enskild anläggning. 

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- eller markarbeten 
(byggherren) ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och 
bygglagen och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
lagen. Byggherrens ska vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig 
omfattning. 

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

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

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Sammanfattning 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslutet expedieras till 

2017-11-23 18 av 26 

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

Ansökan avser bygglov för ändrad användning av en före detta 
ekonomibyggnad till verksamhetslokal för design- och fotostudio. Byggnaden 
är belägen utanför planlagt område men inom sammanhållen bebyggelse. Enligt 
översiktsplanen är det positivt att jordbrukets så kallade överloppsbyggnader 
konverteras till annan verksamhet. 

Bygglov ges för ändrad användning av ekonomibyggnad till verksamhetslokal 
fördesign-/fotostudio enligt föreliggande handlingar. 

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

Avgiften för bygglovet är 16 707 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas 
separat. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 23 november 2017 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Sökanden 
Kontrollansvarig 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-11-23 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-000278 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Bygglovför ändrad användningfrån ekonomibyggnad till design
/fotostudio på fastigheten Brödarp 3:51 (Broddarpsvägen 73), Bå
stads kommun 

Förslag till beslut 

Bygglov ges för ändrad användning av ekonomibyggnad till verksamhetslokal för design
/fotostudio enligt föreliggande handlingar. 

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

Avgiften för bygglovet är 16 707 kronor i enlighet med taxa. Falttura skickas separat. 

Skäl för beslutet 

Bygglov ges då förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen och med riksintres
sena i området. Åtgärden bedöms vara lämpligtutifrån platsens natur-/kulturmiljövärden 
och landskapsbilden. Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och be
döms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning av en före detta ekonomibyggnad till verk
samhetslokal för design- och fotostudio. Byggnaden är belägen utanför planlagt område 
men inom sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen är det positivt att jordbrukets 
så kallade överloppsbyggnader konverteras till annan verksamhet. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning av en före detta ekonomibyggnad till verk
samhetslokal för design- och fotostudio. Byggnaden är belägen utanför planlagt område, 
men inom sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen är det positivt att jordbrukets 
så kallade överloppsbyggnader konverteras till annan verksamhet. Ändringen av byggna
den bedöms uppfylla plan- och bygglagens krav på byggnader. 

Fastigheten omfattas av följande riksintressen: 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kulla berg och Hall

andsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljö balken. 
• Område av riksintresse för kustzonen och högexploaterad kustzon enligt 4 kap 1,4 

§§ miljöbalken. 

Ändringen av byggnaden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och inte 
medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. 

Berörda sakägare har getts möjlighet att lämna synpunkter på åtgärden och har inte haft 
någon erinran. 

Upplysningar 

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

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. 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 

• Installation av eldstad ska godkännas av skorstensfejarmästare. Besiktningsbevis 
ska skickas till samhällsbyggnad@bastad.se 

• Avlopp ska anslutas till en av miljöavdelningen godkänd enskild anläggning. 

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- eller markarbeten (byggher
ren) ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och enligt 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherrens ska vidare se 
till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning. 

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

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

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

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Sökanden 
Kontrollansvarig 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 2017-08-20 
Orienteringskarta 2017-03-12 
situationsplan Al O 2017-08-20 
PlanritningAll 2017-08-20 
Fasadritning A12 2017-08-20 
FasadritningA13 2017-08-20 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅST AD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Sammanfattning 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

2017-11-23 19 av 26 

MN § 147 Dnr MN 000130/2017- 330 

Severtorp 3:9- Bygglov nybyggnad av en bostadshus 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han 
sätter i sitt ställe att pröva bygglov för nybyggnad av en bostadshus på 
fastigheten Severtorp 3:9. 

Prövningen avser lokalisering av ny bebyggelse som inte ryms inom befintlig 
delegation. 

 har ansökt om bygglov för nybyggnad av en bostadshus på 
fastigheten Severtorp 3:9 enligt bifogade handlingar. Ansökan ska kompletteras 
innan bygglov kan ges. 

Fastigheten har tidigare varit bebyggd med ett enklare fritidshus som revs av 
Trafikverket i samband med tunnelbygget genom Hallandsås ( mellanpåslaget J. 
Förhandsbesked för att åter bebygga fastigheten har tidigare lämnats, men gått 
ut. Fastigheten omfattas av landskapsbildsskydd och ligger inom område med 
riksintresse för naturvård, friluftsliv och rörligt friluftsliv. Fastigheten ligger 
inom verksamhetsområde för vatten. 

Tjänstskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 15 november 2017 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han 
sätter i sitt ställe att pröva bygglov för nybyggnad av en bostadshus på 
fastigheten Severtorp 3:9. 

Akten 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-11-15 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dn r 
B 2017-000988 

Tjänsteskrivelse l (2) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten Severtorp 
3:9, Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han sätter i sitt 
ställe att pröva bygglov för nybyggnadavenbostadshus på fastigheten Severtorp 3:9. 

Skäl för beslut 
Prövningen avser lokalisering av ny bebyggelse som inte ryms inom befintlig delegation. 

Sammanfattning 
Bengt Hellborg har ansökt om bygglov för nybyggnadavenbostadshus på fastigheten Se
vertorp 3:9 enligt bifogade handlingar. Ansökan ska kompletteras innan bygglov kan ges. 

Fastigheten har tidigare varit bebyggd med ett enklare fritidshus som revs av Trafikverket 
i samband med tunnelbygget genom Hallandsås (mellanpåslaget). Förhandsbesked för att 
åter bebygga fastigheten har tidigare lämnats, men gått ut. Fastigheten omfattas av land
skapsbildsskydd och ligger inom område med riksintresse för naturvård, friluftsliv och rör
ligt friluftsliv. Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

B å stads 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 



Beslutet ska expedieras till: 
akten 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Ansökan 
situationsplan 
Planritning 
sektionsritning 
Fasadritning 
Illustrationer 

2017-09-27 
2017-09-27 
2017-09-27 
2017-09-27 
2017-09-27 
2017-09-27 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
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Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

Yrkanden 

Sammanfattning 

2017-11-23 

MN § 148 Dnr MN 000115/2017-330 

Hallavara 4:23 (Skallahögsvägen 32)- Förhandsbesked för 
avstyckning samt nybyggnad av två en bostadshus 

20 av 26 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
ges för nybyggnad av två enbostadshus på delar av fastigheten Hallavara 4:23. 

Avgift 6 899 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. Myndighetsnämnden 
tillstyrker inte föreslagna avstyckningar. 

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 plan- och 
bygglagen, PBL, 2 kap samt miljöbalkens 3 och 4 kap. Marken utgör 
odlingsmark och ingår i ett jordbruksområde med högvärdig jordbruksmark, 
bördighetsklass 6 (i skala 1-10 där 10 är högst). 

Byggnadernas utformning är inte lämplig för platsen. Det bedöms inte vara 
möjligt att anordna en trafiksäker in- och utfart från den föreslagna norra 
tomten till Hovshallavägen. 

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

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

Åtgärden kräver tillstånd från landskapsbildsskyddet från länsstyrelsen. 

Faktura översändes separat. 

Haakon Böcker (BP) och Ingrid Nygren (L): Bifall till förslaget till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 

Thomas Andersson har ansökt om förhandsbesked för att stycka av två tomter 
och bebygga dem med en bostadshus på delar av fastigheten Hallavara 4:23. 
Byggnaderna som föreslås är en och ett halvplanshus av villa typ. Enligt 
illustrationen är de tänkta som putsade och taken täckta med betongpannor. 
Kulörer är inte angivna i ansökan men illustrationen har vitputsade fasader och 
mörkgrått takmateriaL Byggnaderna är tänkta att dels placeras mellan 
bostadshusen på fastigheterna Hallavara 5:15 och Hallavara 25:1, dels strax 
söder om bostadshuset på fastigheten Hallavara 25:1. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

2017-11-23 21 av 26 

Åtgärden innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på åkermark. I 
kommunens översiktsplan från 2008 är området utpekat som ett så kallat La
område där nya bostäder endast i undantagsfall ska kunna tillåtas och att ny 
eller utökad sammanhållen bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. Detta 
för att dels långsiktigt trygga de värden som landskapsbildsskyddet och 
riksintressena pekat ut, dels för att långsiktigt behålla landskapsbilden samt 
även trygga jordbruksnäringen från konflikter med nya bostäder. 

Berörda sakägare och myndigheter har hörts i ärendet och negativa synpunkter 
har lämnats in. sökanden har bemött beslutsförslaget om negativt 
förhandsbesked och lämnat in ett förslag på tillfart via ny väg öster om de 
föreslagna tomterna. Nämnden beslöt vid sitt sammanträde den 26 oktober att 
återremittera ärendet för syn på plats. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 13 november 2017 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
ges för nybyggnad av två en bostadshus på delar av fastigheten Hallavara 4:23. 

Avgift 6 899 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. Myndighetsnämnden 
tillstyrker inte föreslagna avstyckningar. 

Beslutet expedieras till  
 

 
 

 
 

 
 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-11-13 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-593 

Tjänsteskrivelse l (4) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av två en bostadshus på delar av 
fastigheten Hallavara 4:23, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att ges 
för nybyggnad av två en bostadshus på delar av fastigheten Hallavara 4:23. 

Avgift 6 899 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 

Myndighetsnämnden tillstyrker inte föreslagna avstyckningar. 

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 plan- och bygglagen, PBL, 2 kap 
samt miljöbalkens 3 och 4 kap. Marken utgör odlingsmark och ingår i ett 
jordbruksområde med högvärdig jordbruksmar k, bördighetsklass 6 (i skala 1-10 där 
10 är högst). 

Byggnadernas utformning är inte lämplig för platsen. Det bedöms inte vara möjligt att 
anordna en trafiksäker in- och utfart från den föreslagna norra tomten till 
Hovshallavägen. 

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

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

26980BÅSTAD 
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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Sammanfattning 

Thomas Andersson har ansökt om förhandsbesked för att stycka av två tomter och 
bebygga dem medenbostadshus på delar av fastigheten Hallavara 4:23. Byggnaderna som 
föreslås är en och ett halvplanshus av villatyp. Enligt illustrationen är de tänkta som 
putsade och taken täckta med betongpannor. Kulörer är inte angivna i ansökan men 
illustrationen har vitputsade fasader och mörkgrått takmateriaL Byggnaderna är tänkta 
att dels placeras mellan bostadshusen på fastigheterna Hallavara 5:15 och Hallavara 25:1, 
dels strax söder om bostadshuset på fastigheten Hallavara 25:1. 

Åtgärden innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på åkermark I kommunens 
översiktsplan från 2 008 är området utpekat som ett så kallat La-område där nya bostäder endast i 
undantagsfall ska kunna tillåtas och att ny eller utökad sammanhållen bebyggelse på 
jordbruksmark ska undvikas. Detta för att dels långsiktigt trygga de värden som 
landskapsbildsskyddet och riksintressena pekat ut, dels för att långsiktigt behålla 
landskapsbilden samt även trygga jordbruksnäringen från konflikter med nya bostäder. 

Berörda sakägare och myndigheter har hörts i ärendet och negativa synpunkter har lämnats 
in. Sökanden har bemött beslutsförslaget om negativt förhandsbesked och lämnat in ett 
förslag på tillfart via ny väg öster om de föreslagna tomterna. Nämnden beslöt vid sitt 
sammanträde den 26 oktober att återremittera ärendet för syn på plats. 

Beskrivning av ärendet 

Thomas Andersson har ansökt om förhandsbesked för att stycka av två tomter och 
bebygga dem medenbostadshus på delar av fastigheten Hallavara 4:23. Byggnaderna som 
föreslås är ett en och ett halvplans hus av villa typ. Enligt illustrationen är de tänkta som 
putsade och taken täckta med betongpannor. Kulörer är inte angivna i ansökan men 
illustrationen har vitputsade fasader och grått takmateriaL Byggnaderna är tänkta att dels 
placeras mellan bostadshusen på fastigheterna Hallavara 5:15 och Hallavara 25:1, dels 
strax söder om bostadshuset på fastigheten Hallavara 25:1. 

Fastigheten Hallavara 4:23 är på drygt 15 ha och brukningscentrat är beläget på ett eget 
skifte cirka 750 - 850meter norr om de sökta placeringarna. De aktuella delarna av 
fastigheten utgör del av en åker och avgränsas i väster av Hovshallavägen. Den norra 
avstyckningen är på cirka 900 m2 och avgränsas i norr och söder av bostadstomter. Den 
södra avstyckningen är på cirka 2000 m2 och avgränsas i norr av en bostadstomt och i 
söder av en mindre väg. 

Åtgärden innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på åkermark I kommunens 
översiktsplan från 2008 är området utpekat som ett så kallat La-område där nya bostäder endast i 
undantagsfall ska kunna tillåtas och att ny eller utökad sammanhållen bebyggelse på 
jordbruksmark ska undvikas. Detta för att dels långsiktigt trygga de värden som 
landskapsbildsskyddet och riksintressena pekat ut, dels för att långsiktigt behålla 
landskapsbilden samt även trygga jordbruksnäringen från konflikter med nya bostäder. 

Område omfattas av riksintresse för kustzon (miljö balken, MB, 4 kap 4§), högexploaterad 
kust (MB 4 kap 4§), friluftsliv (MB 3 kap 6§) och rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2§). Aktuell del 
av fastigheten gränsar till riksintresse för kulturmiljövården (MB 3 kap 6 §). Fastigheten 
omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd enligt naturvårdslagen i dess lydelse före 
1975. Aktuellt område ligger utanför verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016. 11.24 
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Gemensamhetsanläggning för spillvatten finns i området men det är inte utrett om 
anläggningen kan ta emot fler anslutningar. 

Sökanden har den 20 och den 22 oktober bemött beslutsförslaget om negativt 
förhandsbesked. Sökanden har lämnat in ett förslag på tillfart via ny väg öster om de 
föreslagna tomterna och ifrågasätter avgiftens storlek. Nämnden beslöt vid sitt 
sammanträde den 26 oktober att återremittera ärendet för syn på plats. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Den föreslagna platsen är mycket exponerad i det öppna odlingslandska pet. Åtgärden 
innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på åkermark. Den norra avstyckningen 
kan bedömas uppfylla kriterierna för en så kallad lucktomt i översiktsplanen, men 
bedöms ändock som olämplig då möjligheterna att anordna en trafiksäker in- och utfart 
bedöms som ringa på grund av växtlighet, vägens kurvatur och ett mindre backkrön. 
Trafikverket har inte svarat på remissen. 

Bild tagen mot söder från Hal/avaravägen norr om Hallavara 5:16 

När det gäller möjligheterna att anordna avlopp är frågan inte utredd. Vare sig NSVA eller 
miljöavdelningen har yttrat sig om avloppsfrågan. Enligt uppgifter från de hörda sakägarna 
finns en gemensamhetsanläggning där det är tveksamt om den klarar fler anslutningar. 
Med hänsyn till beslutsförslaget är det inte motiverat att utreda frågan djupare. 

När det gäller påverkan på riksintressena är det kumulativa effekten av många nya 
bostadsbyggnader utspridda i landskapet som ger en negativ påverkan på riksintressena, 
även om det i det enskilda ärendet är svårt att påvisa någon direkt påverkan. 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. 

Översiktsplanen ger också rekommendationer om att ny bebyggelse ska ha en 
traditionell huvudform med smalare huskropp och branta sadeltak samt vara L- eller U
formad för att bättre smälta in i landskapet. Befintliga byggnader har fasader i faluröd 
träpanel och murad fältsten. Den redovisade hustypen är för bred och för hög för att 
passa in i bebyggelsen. 

Vid en samlad bedömning bedöms åtgärden vara olämplig då den innebär utökad 
sammanhållen bebyggelse på högvärdig jordbruksmark och utestänger allmänheten från 
mark dit den under vissa förutsättningar annars haft tillträde. Bygglov ska därför inte ges. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnaq 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 
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Då bygglov inte kommer att kunna ges är inte ändamålet med avstyckningen uppfyllt och 
avstyckningen kommer inte kunna tillstyrkas. Att sökanden uppgett att det inte går att 
sköta marken rationellt utgör inget skäl för att bebygga jordbruksmark 

Berörda grannar och myndigheter har beretts tillfälle att yttra sig över åtgärden och 
negativa synpunkter har lämnats in. Synpunkterna rör förtätnings- och 
utformningsfrågor, trafiksäkerhet, vatten- och avloppsfrågan samt att åtgärden kan få 
prejudicerande effekter. Samhällsbyggnad instämmer i de synpunkter som lämnats in. 

Det som sökanden anfört i sitt bemötande den 20 och 22 oktober om anslutning av de 
tänkta tomterna via en ny väg öster om tomterna löser tillfartsfrågan, men kan medföra 
olägenheter för Hallavara 25:1. Att avkastningen på den enskilda markbiten är låg 
medför inte att den är för den skull är lämplig att bebygga. När det gäller avgiftens 
storlek är den baserad på en taxa som är antagen av kommunfullmäktige, där mer än 
halva avgiften rör nämndens kostnader för hörandet av grannar. Eftersom nämnden 
infört e-tjänster vid grannehörandetär avgiften i den delen för hög och ska sättas ned till 
lägsta avgiften enligt taxan. Ny sammanlagd avgift blir då 6 899 kronor. 

Upplysningar 

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

Åtgärden kräver tillstånd från landskapsbildsskyddet från länsstyrelsen. 

Faktura översändes separat. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
MN § 131/2017 
Ansökan 
Projektbeskrivning 
Orienteringskarta 
Planritning, entreplan 
Planritning, ovanplan 
Fasadritning 

 
 
 

 
 

Mej! om tillfartsväg 
situationskarta 
Bemötande 

2017-10-26 
2017-06-08 
2017-06-08 
2017-06-08 
2017-06-08 
2017-06-08 
2017-06-08 
2017-08-15 
2017-08-14 
2017-08-09 
2017-08-08 
2017-07-25 
2017-10-20 
2017-10-20 
2017-10-22 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

Proposition 

Sammanfattning 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

2017-11-23 22 av 26 

MN § 149 Dnr MN 000116/2017 - 330 

Vasalt 3:15 (Vasaltsvägen 58)- Förhandsbesked nybyggnad av 
fritidshus 

Myndighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att 
undersöka VA-frågan, göra grannehöranden och titta över ev. ny placering av 
huset närmare vägen. 

Rune Andersson (C): Återremittera ärendet till förvaltningen för att undersöka 
VA-frågan, göra grannehöranden och titta över ev. ny placering av huset 
närmare vägen. 

Ingrid Nygren (L), Karin Schmidt (BP) och Göran Klang (S): Bifall till förslaget 
till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Efter framställd proposition på yrkandet om återremiss finner ordföranden att 
yrkandet bifallits. 

Kurt Wijkmark och Anna Magdalene Koch har ansökt om förhandsbesked för 
att bygga ett fritidshus på del av fastigheten Vasalt 3:15. Byggnaden som 
föreslås är en låg enplans stuga med låglutande svart papptak och svarttjärade 
träfasad er. Byggnaden är tänkt att placeras nordost om fritidshuset på Vasalt 
3:11. 

Åtgärden innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på betesmark. I 
kommunens översiktsplan från 2008 anges att nya bostäder endast i 
undantagsfall ska kunna tillåtas och att ny eller utökad sammanhållen 
bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. Detta för att dels långsiktigt trygga 
de värden som landskapsbildsskyddet och riksintressena pekat ut, dels för att 
långsiktigt behålla landskapsbilden samt även trygga jordbruksnäringen från 
konflikter med nya bostäder. 

Med hänsyn till beslutsförslaget har platsen lämplighet vad avser bland annat 
vatten och avlopp inte utretts. Grannar och myndigheter har inte heller beretts 
tillfälle att yttra sig över åtgärden. 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Vasalt 3:15. 

Avgift 4 928 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 16 oktober 2017 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-10- 16 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-665 

Tjänsteskrivelse l (4) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten 
Vasalt 3:15, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Vasalt 3:15. 

Avgift 4 928 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 

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 plan- och bygglagen, PBL, 2 kap 
samt miljöbalkens 3 och 4 kap. Marken utgör betesmark och ingår i ett 
jordbruksområde med högvärdig jordbruksmark, bördighetsklass 6 (i skala 1-10 där 
10 är högst). 

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

Kurt Wijkmark och Anna Magdalene Koch har ansökt om förhandsbesked för att bygga 
ett fritidshus på del av fastigheten Vasalt 3:15. Byggnaden som föreslås är en låg enplans 
stuga med låglutande svart papptak och svarttjärade träfasader. Byggnaden är tänkt att 
placeras nordost om fritidshuset på Vasalt 3:11. 

Åtgärden innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på betesmark I kommunens 
översiktsplan från 2008 anges att nya bostäder endast i undantagsfall ska kunna tillåtas och att ny 
eller utökad sammanhållen bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. Detta för att dels 
långsiktigt trygga de värden som landskapsbildsskyddet och riksintressena pekat ut, dels för 
att långsiktigt behålla landskapsbilden samt även trygga jordbruksnäringen från konflikter 
med nya bostäder. 

Med hänsyn till beslutsförslaget har platsen lämplighet vad avser bland annat vatten och 
avlopp inte utretts. Grannar och myndigheter har inte heller beretts tillfälle att yttra sig över 
åtgärden. 

Beskrivning av ärendet 

Kurt Wijkmark och Anna Magdalene Koch har ansökt om förhandsbesked för att bygga 
ett fritidshus på del av fastigheten Vasalt 3:15. Byggnaden som föreslås är en låg enplans 
stuga med låglutande svart papptak och svarttjärade träfasader. Byggnaden är tänkt att 
placeras nordost om fritidshuset på Vasalt 3:11. 

Fastigheten Vasalt 3:15 är på knappt 9 ha och uppdelad på tre skiften. Brukningscentrat är 
beläget på ett eget skifte cirka 1100 meter nord- nordost om de sökta placeringarna. Den 
aktuella delen av fastigheten utgörs av betesmark Platsen är belägen drygt100meter 
nordost om Vasalthedens naturreservat. 

Åtgärden innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på betesmark I kommunens 
översiktsplan från 2008 anges att nya bostäder endast i undantagsfall ska kunna tillåtas och att ny 
eller utökad sammanhållen bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. Detta för att dels 
långsiktigt trygga de värden som landskapsbildsskyddet och riksintressena pekat ut, dels för 
att långsiktigt behålla landskapsbilden samt även trygga jordbruksnäringen från konflikter 
med nya bostäder. 

Området omfattas av riksintresse för kustzon (miljö balken, MB, 4 kap 4§), högexploaterad 
kust (MB 4 kap 4§), friluftsliv (MB 3 kap 6§) och rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2§). Fastigheten 
omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd enligt naturvårdslagen i dess lydelse före 
1975. Länsstyrelsen har lämnat tillstånd både från landskapsbildsskyddet och för ingrepp i fast 
fornlämning. Aktuellt område ligger utanför verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 
men allmänna ledningar för vatten och spillvatten finns i Vasaltvägen nedanför Vasalt 3:11. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Den föreslagna platsen är mycket exponerad i det öppna landskapet. Åtgärden innebär ny 
och utökad sammanhållen bebyggelse på betesmark Beteshagar och skogsdungar är 
viktiga i det öppna fullåkerslandskapet som biotoper för flora och fauna samt för 
allmänhetens möjlighet att röra sig i landskapet. 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, 
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dels långsiktigt behålla landskapsbilden samt även trygga jordbruksnäringen från 
konflikter med nya bostäder. Drygt200meter nordost om sökt placering ligger ett större 
lösdriftsstall för nötkreatur. 

Bild tagen mot norr från naturreservatet Vasalthedens parkeringsplats, byggnaden är tänkt att placeras något 
till vänster bakom befintligt fritidshus. 

Vasaltvägen mot söder, aktuell del av Vasalt 3:15 till höger innan buskagen 

När det gäller möjligheterna att anordna avlopp är frågan inte utredd. Troligen går det att 
förlänga befintliga allmänna ledningar i Vasaltvägen och ansluta till dem. 

När det gäller påverkan på riksintressena är det kumulativa effekten av många nya 
bostadsbyggnader utspridda i landskapet som ger en negativ påverkan på riksintressena, 
även om det i det enskilda ärendet är svårt att påvisa någon direkt påverkan. 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 allmänheten från 
mark dit den under vissa förutsättningar annars haft tillträde. Bygglov ska därför inte ges. 

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

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

Faktura översändes separat. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Kurt Wijkmark, delges med besvärshänvisning 
Anna Magdalene Koch, delges med besvärshänvisning 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 
Orienteringskarta 
Tillstånd från landskapsbildsskyddset 
Tillstånd för ingrepp i fornlämning 

2017-06-26 
2017-06-26 
2017-06-26 
2017-06-26 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Sammanfattning 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslutet expedieras till 

2017-11-23 23 av 26 

MN § 150 Dnr MN 000114/2016- 330 

-Olovlig uppställning av containrar 

Myndighetsnämnden ger i uppdrag till kommunjurist Eli n Ax att företräda och 
föra nämndens talan vid mark- och miljödomstolen i Växjö samt yttra sig över 
aktbilaga 13. 

Mark- och miljödomstolen i Växjö, MMD, har kallat nämnden till att, genom 
behörig ställföreträdare eller genom ombud med fullmakt, närvara vid 
sammanträde på domstolen i Växjö den 14 december 2017. 

Kommunjuristen är behörig ställföreträdare. MMD har även översänt aktbilaga 
13 i ärendet för eventuella synpunkter. 

Myndighetsnämnden ger i uppdrag till kommunjurist Elin Ax att företräda och 
föra nämndens talan vid mark- och miljödomstolen i Växjö samtyttra sig över 
aktbilaga 13. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 23 november 2017 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Kommunjurist Eli n Ax 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-11-23 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2015-000106 

Tjänsteskrivelse l (l) 

Myndighetsnämnden 

Överklagan av byggsanktionsavgift avseende uppställning av con
tainrar fastigheten  Båstads kom
mun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden ger i uppdrag till kommunjurist Elin Ax att företräda och föra nämn
dens talan vid mark- och miljödomstolen i Växjö samt yttra sig över aktbilaga 13. 

Sammanfattning 
Mark- och miljödomstolen i Växjö, MMD, har kallat nämnden till att, genom behörig ställfö
reträdare eller genom ombud med fullmakt, närvara vid sammanträde på domstolen i 
Växjö den 14 december 2017. 

Kommunjuristen är behörig ställföreträdare. MMD har även översänt aktbilaga 13 i ären
det för eventuella synpunkter. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunjurist Elin Ax 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kallelse från MMD med aktbilaga 13, 2017-11-07 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-11-23 24 av 26 

Beslut 

MN § 151 Dnr MN 000005/2017- 900 

Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2017 

Myndighetsnämnden beslutar att delegationsbesluten nedan redovisas och 
läggs till handlingarna. 

l. Bygglovsavdelningen 171001-171031. 

2. Bostadsanpassningsbidrag 171001-171031 

3. Miljöavdelningen 171001-171031 

4. Räddningstjänsten 171001-171108 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-11 -23 25 av 26 

MN § 152 Dnr MN 000142/2016-903 

Delgivningar myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att nedan redovisade delgivningar läggs till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämnden sammanträde 2017-11-23 redovisas följande 
delgivningar: 

l. 2017-11-14, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne- Dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna för nedtagning av alleträd på fastigheten 
Elestorp 6:2 i Båstad kommun 

2. 2017-11-09, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne- Tillstånd för uppförande av två 
nya byggnader inom område med förordnande om landskapsbildsskydd på 
fastigheten Öllöv 16:9 i Båstad kommun 

3. 2017-11-09, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne- Beslut om tillstånd till ingrepp i 
fornlämning, fastigheten Gunnaröd 1:2, fornlämning nr 204:1, Östra Karups 
socken, Båstads kommun, Skåne län2 

4. 2017-11-09, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne- Tillstånd från förordnande om 
landskapsbildsskydd för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Södra 
Karstorp 6:28 i Båstads kommun 

5. 2017-11-09, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne- Delbeslut-  
 

6. 2017-11-09, Överklagan, - Hemmeslöv 
11:169 (Silvias väg 34)- Överklagan bygglov 

7. 2017-11-09, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne- Samråd enligt 12 kap 6 § 
miljöbalken beträffande verksamhet inom Natura 2000-område samt beslut 
om dispens från reservatsföreskrifter för genomförande av tävlingen 
Kullamannen inom Höganäs, Ängelholm och Båstads kommuner 

8. 2017-11-09, Protokoll, Mark- och miljööverdomstolen - Gustavsvärn 3 -Mark 
och miljööverdomstolen skriver av målet 

9. 2017-11-09, Dom, Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen - Öllöv 16:23 
- Dom byggsanktionsavgift 

10. 2017-10-31, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne- Båstad 109:154 (Bergsvägen 4) 
- Överklagat beslut 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-11-23 26 av 26 

11.2017-11-09, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne- Dispens från 
strandskyddsbestämmelserna och tillstånd för tillbyggnad inom område 
med förordnande om landskapsbildsskydd på fastigheten Ängelsbäck 55:7 i 
Båstads kommun 

12. 2017-11-09, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne- Tillstånd för nybyggnad av 
bostadshus och anläggning av grusväg inom område med förordnande om 
landskapsbildsskydd på fastigheten Grevie 36:2 i Båstads kommun 

13. 2017-10-23, Beslut, Länsstyrelsen Skåne- Boarp 2:30- Anmälan om 
vattenverksamhet samt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 
anlägga en badbrygga 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 




