
lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

2018-01-25 

Kommunhuset,Astrakanen, torsdagen den 25 januari 2018 kll3:00-17.05 

Göran Klang (S), l:e vice ordförande 
Karin Schmidt (BP) tjg. ers. för Claes Sundin(--) 
Kenneth Larsson (C) tjg. ers. för Rune Andersson (C) 
Haakon Böcker (BP), tjg. ers. för James Johnson (BP). Jäv§ 17 
Ingrid Nygren (L) 
Kjell Stridh (BP) 

Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Roger Larsson, stadsarkitekt 
Tina Eriksson, miljöchef 
Marie Ax berg-Fagerlind, bygglovhandläggare 
Linda Wahlström, sekreterare 

Ingrid Nygren. Ersättare Kenneth Larsson. 

Kommunhuset i Båstad torsdagen den l februari kl. 10.30 

Sida 

l av 31 

sekreterare -~--"'----=---...:.~_'-t.---'----VJ--='--~--L_s~ ___ _ _ ____ Paragrafer §§ 1-17 
Linda Wahlström 

Ordförande 1' (-;NV'- kt(M.r.'1 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2018-01-25 

Från och med 2018-02 -02 till och med 2018-02-23 

Kommunhuset i B åstad 

Linda Wahlström 



Q1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2018-01-25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-25 

MN § l Dnr MN 000002/2018 - 900 
Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2018 

MN § 2 Dnr MN 000003/2018- 900 
Godkännande av dagordningen 2018 

MN § 3 Dnr MN 000005/2018- 900 
Information Myndighetsnämnden 2018 

MN § 4 Dnr MN 000006/2018- 903 
Delgivningar myndighetsnämnden 2018 

MN § 5 Dnr MN 000009/2018- 330 
Bygglov nybyggnadavenbostadshus samt komplementbyggnad SLAMMARP 60:1 
(RANARPSV ÄGEN 419), Båstads kommun 

MN § 6 Dnr MN 000010/2018- 330 
Olovlig schaktning eller utfyllnad  Båstads 
kommun 

MN § 7 Dnr MN 000011/2018- 330 
Förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på fastigheten Ingeistarp 4:23, Båstads 
kommun 

MN § 8 Dnr MN 000012/2018- 330 

Sida 

2 av 31 

Förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på del av fastigheten Killeröd 11:31, Båstads 
kommun 

MN § 9 Dnr MN 000013/2018- 330 
Tillsyn avseende tillbyggnad av byggnad för idrottsevenemang utan bygglov och startbesked på 
fastigheten  Båstads kommun 

MN § 10 Dnr MN 000126/2017-330 
Förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på del av fastigheten Påarp 10:12 
(Påarpsvägen 311), Båstads kommun 

MN § 11 Dnr MN 000014/2018- 330 
Remissvar på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av 
serietillverkade hus", (rapport 2017:23) 

MN § 12 Dnr MN 000128/2017- 330 
Bygglov för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Svenstorp 4:11 (Ängalagsvägen 495), 
Båstads kommun 

MN § 13 Dnr MN 000015/2018- 330 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Troentorp 1:90 (Övre 
Kattviksvägen 91), Båstads kommun 

justerandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-25 

MN § 14 Dnr MN 000016/2018- 330 
Förhandsbesked för om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad till enbostadshus på del av 
fastigheten Ängalag 1:13 (Plantahagsvägen 118), Båstads kommun 

MN § 15 Dnr MN 000127/2017-330 
Förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på del av fastigheten Ängalag 1:16 
(Ängalagsvägen 430), Båstads kommun 

MN § 16 Dnr MN 000005/2017-900 
Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 

MN § 17 Dnr MN 000008/2018 - 800 

Sida 

3 av31 

Föreläggande vid vite att åtgärda nedskräpning på fastigheten , Båstads kommun 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-01-25 4 av 31 

MN§1 Dnr MN 000002/2018 - 900 

Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2018 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till attjustera dagens protokoll utses Ingrid Nygren (L) 

2. Som ersättare för justeraren utses Kenneth Larsson (C) 

3. Justeringen äger rum på kommunkontoret torsdagen den 1 februari 2018, 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 Utdragsbes tyrkande 



lilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-01-25 

MN§2 Dnr MN 000003/2018- 900 

Godkännande av dagordningen 2018 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns. 

Sida 

5 av 31 

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 



IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-01-25 6 av 31 

MN§3 Dnr MN 000005/2018- 900 

Information Myndighetsnämnden 2018 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Informationspunkterna läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid myndighetsnämndens sammanträde 2018-01-25 redovisas nedanstående 
information: 

A) sekreteraren informerar om att alla yrkanden (utom bifall till föreliggande 
förslag) ska vara skriftliga. 

B) Vice ordföranden informerar om att Karin Schmidt (BP) framöver är 
ersättare i nämnden och att Kjell Stridh (BP) är ordinarie ledamot i 
nämnden. 

C) Kommunens miljö- och energiprogram- Kjell Strid (BP) 

D) Samarbete och samverkan mellan myndighetsnämnden och förvaltningen -
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 

E) Återkoppling planuppdrag för Torekovs hamn- Lisa Rönn berg, 
samhällsbyggnadschef 

F) Bokslut 2017- Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 

G) Chipsfabriken - Tina Eriksson, miljöchef 

H) Kinesiska hälsokliniken -Tina Eriksson, miljöchef 

I) Statistik- Tina Eriksson, miljöchef och Roger Larsson, stadsarkitekt 

J) Aktuella ärenden i verksamheterna - Lisa Rönnberg, Roger Larsson, samt 
Tina Eriksson. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-01-25 7 av31 

MN§4 Dnr MN 000006/2018 - 903 

Delgivningar myndighetsnämnden 2018 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Nedan redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämnden sammanträde 2018-01-25 redovisas följande 
delgivningar: 

l. 2018-01-11, Länsstyrelsen i Skåne- Bjäred 6:8- Tillstånd till uppförande av nytt 
bostadshus med garage inom område med förordnande om landskapsbildsskydd 

2. 2017-12-30, Thomas Andersson- Hallavara 4:23- Överklagande 

3. 2018-01-05, Länsstyrelsen i Skåne- Överklagande av beslut om beviljat bygglov för 
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Glimminge 39:219, Båstads kommun 

4. 2018-01-10, Länsstyrelsen i Skåne- Tillstånd för uppförande av nytt bostadshus 
inom område med förordnande om landskapsbildsskydd på fastigheten Erikstorp 
2:17 i Båstads kommun 

5. 2018-01-05, Länsstyrelsen i Skåne- Föreläggande enligt miljöbalken för anordnande 
av terränglopp inom naturreservatet Bjärekusten i Båstads kommun 

6. 2018-01-02, Grannar- Malen 1:209, Överklaganden- Bygglov nybyggnad av 
en bostadshus 

7. 2018-01-04, Länsstyrelsen i Skåne- Tillstånd för uppförande av ett nytt bostadshus 
samt för flytt av befintligt gästhus inom område med förordnande om 
landskapsbildsskydd på fastigheten Segeltorp 3:10 i Båstad kommun 

8. 2018-01-02, Länsstyrelsen i Skåne- Överklagande av beslut avseende bygglov på 
fastigheten Slammarp 1:91 

9. 2017-12-29, Länsstyrelsen i Skåne- Överprövning av samhällsbyggnadsnämndens 
beslut av den 11 december 2017, dnr B 2017-538 avseende strandskyddsdispens för 
anläggande av gångväg, gräsyta samt angöringsficka på fastigheten Boarp 2:30 i 
Båstads kommun 

10. 2017-12-19, Mark och miljödomstolen- Gustavsvärn 3- Mark och miljödomstolen 
avskriver målet 

11. 2017-12-18, Länsstyrelsen - Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämningar vid 
förläggning av fiberkabel mellan Lillarydsvägen och Drängstorpsvägen i Västra 
Karup, fornlämning nr 511 och 551 i Västra Karups socken, Båstads kommun, Skåne 
län 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



/ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2018-01-25 

MN§S Dnr MN 000009/2018- 330 

Bygglov nybyggnad avenbostadshus samt 
komplementbyggnad SLAMMARP 60:1 (RANARPSVÄGEN 
419), Båstads kommun 

8 av 31 

Myndighetsnämnden beslutar att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § 
plan- och bygglagen (PBL). 

Avgift 40 632 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godkänns byggherrens förslag, Michaels Svahn, Ängelholm. 

Bygglov tillstyrks då 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 mot översiktsplanen. Ansökan kan ej 
heller anses vara till så stort men för grannar att bygglov bör vägras samt 
bedöms vara lämpligt utifrån platsens natur-/kulturvärden och landskapsbild. 
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 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: 

• Anslutning till väg kräver tillstånd från Trafikverket 

• Spillvatten ska avslutas till en av miljöavdelningen godkänd anläggning. 

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

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 (lO kap 5 § PBL). 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-01-25 9 av 31 

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

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

Innan byggnaden, i de delar som omfattas i star beskedet, får tas i bruk måste 
slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, tas byggnaden i bruk tidigare 
debiteras även här en sanktionsavgift ut en! PBL 11 kap och PBF 9 kap. 

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

Beskrivning av ärendet Ansökan avser bygglov utanför planlagt område och ingår i område med 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten omfattas av följande riksintressen: 

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

• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kulla berg 
och Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 § 
miljöbalken. 

• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 1,4 
§§ miljöbalken 

• Berörda grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter på åtgärden. 
Inga negativa synpunkter har lämnats. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 9 januari 2018 från 
bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind. 

Beslutet expedieras till  
 

 

Samhällsbyggnad 
Kontrollansvarig 

justerandes signaturer Utdragsbes!Yfkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-01-09 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

D nr 
B 2017-000970 

Tjänsteskrivelse l (3) 

ililhöi .bil .. t.2J~ l'1:,01 2_ 5 
Myndighetsnämnden 

Bygglov nybyggnad av en bostadshus samt komplementbyggnad 
SLAMMARP 60:1 (RANARPSVÄGEN 419), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen (PBL). 

Skäl för beslut 
Bygglov tillstyrks då förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Ansökan får 
anses uppfylla kraven i 2 och 8 kap PBL, och kan varken anses strida mot gällande riksin
tressen eller mot översiktsplanen. Ansökan kan ej heller anses vara till så stort men för 
grannar att bygglov bör vägras samt bedöms vara lämpligt utifrån platsens natur
/kulturvärden och landskapsbild. Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på bygg
nader och bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Kontroll a n s varig 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas bygg
herrens förslag till kontrollansvarig: 
Namn:  
Adress:  

 
Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § 
P BL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 

a) Ansökan 2017-09-25 
b) Projektbeskrivning 2017-09-25 
c) situationsplan 2017-12-06 
d) Plan- och fasadritning 2017-12-06 

Bä stads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅST AD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

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

www.bastad.se rev 2016.11.24 



2 (3) 

Avgift 

Avgiften för bygglovet är 40 632 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäk
tige 2011-04-27. Faktura skickas separat. 

Ärendet och förutsättningar 

Ansökan avser bygglov utanför planlagt område och ingår i område med sammanhållen be
byggelse. Fastigheten omfattas av följande regleringar: 

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

• 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. 

Yttranden 

Ärendet har remitterats till NSVA, Miljö och till Trafikverket Inkomna yttrande ska tas i 
beaktande, se bilaga 2 och 3. 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
enligt 9 kap. 25 § PBL. Ingen har bedömts vara berörda. 

Upplysningar 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 

• Ansökan om anläggande av enskilt avlopp ska ske till miljö Båstad kommun 

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

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

• Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Poit) och berörda gran
nar 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 delgiv
ning tar det fem veckor efter att beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft. 

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 (10 kap 5 § PBL). 

Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnad har lämnat ett startbesked enligt 1 O kap. 
3 § PBL. Om byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut 

B å stads 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 



3 (3) 

en/ PBL 2010:90011 kap och PBF 2011:338 9 kap. 

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

Innan byggnaden, i de delar som omfattas i starbeskedet,får tas i bruk måste slutbesked ha 
meddelats enligt 1 O kap. 4 § PBL, tas byggnaden i bruk tidigare debiteras även här en sankt
ionsavgift ut en/ PBL 2010:90011 kap och PBF 2011:338 9 kap. 

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

Giltighetstid 

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

Samhällsbyggnad 

Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
  

 
 

Samhällsbyggnad 
Kontrollansvarig 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Handlingar som ingår i beslutet (a-d enligt ovan) 
2. Yttrande från Miljö 
3. Yttrande från Trafikverket 
4. Foto tomtplats mot norr (utdrag ur Google maps) 
5. Orientering (karta) 

Bilagor som skall expedieras till sökande med beslutet: 
• Handlingar som ingår i beslutet (a-d enligt ovan) 
• Yttrande från Miljö 
• Yttrande från Trafikverket 
• Kallelse till tekniskt samråd 
• Information om utsättning och lägeskontroll 
• Anmälan om färdigställande 
• Hur man överklagar 

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 



ITIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-25 

Dnr MN 000010/2018- 330 

Olovlig schaktning eller utfyllnad  
 Båstads kommun 

Beslut Ärendet utgår idag. 

Sida 

10 av 31 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2018-01-25 11 av 31 

MN§7 Dnr MN 000011/2018- 330 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten 
lngelstorp 4:23, Båstads kommun 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
ges för nybyggnadavenbostadshus på fastigheten Ingelstorp 4:23. 

Avgift 6 899 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 

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 del av en 
bokskog som även innehåller fossil åkermark. Marken är utpekad som 
skyddsklass 3 i kommunens naturvårdsprogram. 

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. 
skogsavverkning kan kräva tillstånd från skogsvårdsstyrelsen. Markarbeten 
kan kräva tillstånd från länsstyrelsen rörande ingrepp i fast fornlämning. 

Faktura översändes separat 

Beskrivning av ärendet  har ansökt förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på 
fastigheten Ingelstorp 4:23. Byggnaden som föreslås är ett en- och enhalvplans 
hus med traditionell utformning. Tak- och fasadmaterial och dess färgsättning 
är inte angiven. Fastigheten är obebyggd och ingår i en större bokskog. 
Fastigheten gränsar i söder och norr mot bostadstomter medan, i väster mot 
Hallavaravägen och åkermark och i öster bokskogen. Tomten är tänkt att 
trafikförsörjas via direktutfart mot Hallavaravägen. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-01-25 12 av 31 

Fastigheten sedd från Dejarpsvägen (nordost) 

Åtgärden innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på skogsmark. 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 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 och på 
fastigheten finns ett flertal fornlämningar, fossil åkermark Aktuellt område 
ligger utanför verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Berörda grannar och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget och inga synpunkter har kommit in. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 25 januari 2018 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

Föredragande stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  
) 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-01-25 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-001155 

Tjänsteskrivelse l (4) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten Ing
eistarp 4:23, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att ges 
för nybyggnadavenbostadshus på fastigheten Ingelstorp 4:23. 

Avgift 6 899 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 

Skäl för beslutet 

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 del av en bokskog som även innehåller 
fossil åkermark Marken är utpekad som skyddsklass 3 i kommunens naturvårds
program. 

I awägningen 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§). 

Sammanfattning 
 har ansökt förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på fastigheten Ingei

storp 4:23. Byggnaden som föreslås är ett en- och enhalvplans hus med traditionell utformning. 
Fastigheten är obebyggd och ingår i en stöne bokskog. Åtgärden innebär ny och utökad samman
hållen bebyggelse på skogsmark. I kommunens översiktsplan från 2008 är området utpekat som ett 
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så kallat La-område där nya bostäder endast i undantagsfall ska kunna tillåtas och att ny eller utökad 
sammanhållen bebyggelse ska undvikas. Detta för att dels långsiktigt tlygga de värden som land
skapsbildsskyddet och riksinn·essena pekat ut, dels för att långsiktigt behålla landskapsbilden 
samt även nygga jordbruksnäringen från konflikter med nya bostäder. 

Beskrivning av ärendet 

 har ansökt förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på fastig
heten Ingeistarp 4:23. Byggnaden som föreslås är ett en- och enhalvplans hus med 
traditionell utformning. Tak- och fasadmaterial och dess fargsättning är inte angiven. Fas
tigheten är obebyggd och ingår i en större bokskog. Fastigheten gränsar i söder och 
norr mot bostadstomter medan, i väster mot Ballavaravägen och åkermark och öster 
bokskogen. Tomten är tänkt att trafikförsörjas via direktutfart mot Hallavaravägen. 

Fastigheten seddfrån Dejarpsvägen (nordost) 

Åtgärden innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på skogsmark 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 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§), högexploate
rad kust (MB 4 kap 4§), friluftsliv (MB 3 kap 6§) och rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2§). Fas
tigheten omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd enligt naturvårdslagen i dess ly
delse före 1975 och på fastigheten finns ett flertal fornlämningar, fossil åkermark Aktuellt 
område ligger utanför verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Berörda grannar och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på försla
get och inga synpunkter har kommit in. 
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Samhällsbyggnads bedömning: 
Den föreslagna platsen är mycket exponerad i det öppna odlingslandskapet Åtgärden 
innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på skogsmark där en del av befintliga 
ädellövträd på platsen behöver awerkas för att kunna bebygga fastigheten. skogspartier 
och särskilt deras bryn är viktiga i det öppna fullåkerslandskapet som biotoper för 
flora och fauna samt för allmänhetens möjlighet att röra sig i landskapet. 

När det gäller möjligheterna att anordna avlopp är frågan inte utredd. 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 bo
stads byggnader 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 riks
intressena ska tillgodoses beskrivs i kommunens översiktsplan. Att länsstyrelsen 2006 
lämnat tillstånd från landskapsbildsskyddet saknar betydelse i ärendet. Nytt tillstånd 
behöver inhämtas. 

I kommunens översiktsplan från 2008 görs ställningstagandet att ny eller utökad 
sammanhållen bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas (sid. 152-157). skogs
bruksmarkjämställs med jordbruksmark 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 sam
manhållen bebyggelse på skogsmark med höga naturvärden och utestänger allmänheten 
från mark dit den annars haft tillträde. Bygglov kan därför inte ges. 

Upplysningar 

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

Åtgärden kräver tillstånd från landskapsbildsskyddet från länsstyrelsen. Skogsawerk
ning kan kräva tillstånd från skogsvårdsstyrelsen. Markarbeten kan kräva tillstånd 
från länsstyrelsen rörande ingrepp i fast fornlämning. 

Faktura översändes separat 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
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situationsplan 2017-11-08 
Huvudritningbostadshus 2017-11-08 
Huvudritning komplementbyggnad 2017-11-08 
Mejlom landskapsbildsskydd 2017-11-09 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

2018-01-25 

MN§8 Dnr MN 000012/2018- 330 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på del av 
fastigheten Killeröd 11:31, Båstads kommun 

13 av 31 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av en bostadhus på del av fastigheten Killeröd 11:31 
enligt föreliggande handlingar. Föreslagen avstyckning tillstyrks. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 082 kronor enligt taxa. Faktura översänds 
separat. 

Kjell Stridh (BP): Förhandsbesked ska inte lämnas. 

Ingrid Nygren (L): Bifall till förslaget att förhandsbesked ska lämnas. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att 
yrkandet om att förhandsbesked inte ska lämnas har bifallits. Omröstning 
begärs. 

Omröstningsresultat 

Skäl för beslutet 

Ledamot som vill bifalla yrkandet om att förhandsbesked ska lämnas röstar JA; 
Ledamot som vill bifalla yrkandet om att förhandsbesked inte ska lämnas 
röstar NEJ: 

Omröstningen utfaller med 4 JA-röster och 2 NEJ-röster enligt följande: 

JA-röster: Ingrid Nygren (L), Kenneth Larsson (C), Haakon Böcker (BP) och 
Göran Klang (S) 
NEJ-röster: Kjell Stridh (BP) och Karin Schmidt (BP). 

Myndighetsnämnden har således beslutat att förhandsbesked ska lämnas 

Den aktuella platsen ligger i anslutning till sammanhållen bebyggelse på en 
undanskymd plats. Marken är bevuxen med triviallövsko g. Åtgärden bedöms 
vara förenlig med kommunens översiktsplan och samt bedöms ur allmän 
synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och 
uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och 
miljöbalkens 3 och 4 kap. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressena i 
området. I avvägningen mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen 
och det allmänna intresset av att den inte bebyggs bedöms det enskilda 
intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte heller medföra någon betydande 
olägenhet för berörda sakägare. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2018-01-25 14 av 31 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte 
påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat bygglov och startbesked. Om 
byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas tas en 
byggsanktionsavgift ut. 

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

Vatten ska anslutas till allmänna ledningar och spillvatten till godkänd enskild 
anläggning. 

Åtgärden kräver tillstånd från länsstyrelsen gällande landskapsbildsskyddet 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PalT) och berörda 
grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet 
vinner laga kraft fem veckor efter det att brev med förenklad delgivning 
skickats till de som haft synpunkter, om beslutet inte överklagas. 

Beskrivning av ärendet En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på del av 
fastigheten Killeröd 11:31 har lämnats in till nämnden. Ansökan avsåg 
ursprungligen tre en bostadshus men sökanden har reviderat sin ansökan till att 
endast omfatta ett en bostadshus. Den föreslagna byggnaden är en traditionellt 
utformad 11!z-plans byggnad av typen skånelänga. Platsen är undanskymd och 
ligger i en sluttning från befintlig sammanhållen bebyggelse vilket gör att 
byggnaden inte kommer att synas förrän man är nära den. Platsen för 
byggnaden är bevuxen med lövskog av mer trivial art med stora inslag av björk 
Området är klassat som Lb-område i översiktsplanen (Hallandsås sydsluttning) 
och inga naturmiljö- eller kulturmiljöintressen är utpekade för platsen. Aktuell 
del av fastigheten gränsar till sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd och gränsar till 
verksamhetsområde för dricksvatten. Några övriga skydd finns inte för 
fastigheten. 

Fastigheten ingår i riksintresseområde för: 

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

• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kulla berg 
och Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 § 
miljö balken. 

• Område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § miljö balken. 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och inga synpunkter har 
lämnats in. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-25 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 8 januari 2018 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

Föredragande stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  
 

Sida 

15 av 31 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-01-08 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dn r 
B 2014-000878 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på del av fastighet
en Killeröd 11:31, Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges för 
nybyggnad avenbostadhus på del av fastigheten Killeröd 11:31 enligt föreliggande hand
lingar. Föreslagen avstyckning tillstyrks. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 082 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Den aktuella platsen ligger i anslutning till sammanhållen bebyggelse på en undanskymd 
plats. Marken är bevuxen med trivial lövskog. Åtgärden bedöms vara förenlig med kom
munens översiktsplan och samt bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning 
av mark- och vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, 
PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. I avväg
ningen mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen och det allmänna intresset av 
att den inte bebyggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte hel
ler medföra någon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

Sammanfattning 
En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad avenbostadshus på del av fastigheten Kil
leröd 11:31 har lämnats in till nämnden. Den föreslagna byggnaden är en traditionellt ut
formad 111z-plans byggnad av typen skånelänga. Fastigheten ligger inom ett så kallat Lb
område där stor restriktivitet mot nya bostäder ska råda. Viss komplettering av hus kan 
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ske i väl utvalda lägen. Den föreslagna byggnaden är väl anpassad till platsens förutsätt
ningar och minimerar påverkan på omgivningarna genom att vara en traditionellt utfor
mad byggnad i anslutning till sammanhållen bebyggelse. Platsen är väl avskild och bedöms 
inte kunna ses från några närliggande allmänna vägar. 

Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller medföra nå
gon påtaglig skada på riksintressena i området. I avvägningen mellan den enskildes in
tresse av att bebygga platsen och det allmänna intresset av att den inte bebyggs bedöms 
det enskilda intresset väga tyngst. 

Beskrivning av ärendet 

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på del av fastigheten Kil
leröd 11:31 har lämnats in till nämnden. Ansökan avsåg ursprungligen tre enbostadshus 
men sökanden har reviderat sin ansökan till att endast omfatta ett enbostadshus. Den före
slagna byggnaden är en traditionellt utformad 1 Vz-plans byggnad av typen skånelänga. 
Platsen är undanskymd och ligger i en sluttning från befintlig sammanhållen bebyggelse 
vilket gör att byggnaden inte kommer att synas förrän man är nära den. Platsen för bygg
naden är bevuxen med lövskog av mer trivial art med stora inslag av björk Området är 
klassat som Lb-område i översiktsplanen (Hallandsås sydsluttning) och inga naturmiljö
eller kulturmiljöintressen är utpekade för platsen. Aktuell del av fastigheten gränsar till 
sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd och gränsar till verksam
hetsområde för dricksvatten. Några övriga skydd finns inte för fastigheten. 

Fastigheten ingår i riksintresseområde för: 
• Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne å) 

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

landsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljö balken. 
• Område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 §miljö balken. 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och inga synpunkter har lämnats in. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Enligt kommunens översiktsplan från 2008 (sid 153-158) bedöms de generella riktlinjerna 
för hur nya byggnader ska utformas och placeras i landskapet uppfyllas. Fastigheten ligger 
inom ett så kallat Lb-område där stor restriktivitet mot nya bostäder ska råda. Viss kom
plettering av hus kan ske i väl utvalda lägen. Den föreslagna byggnaden är väl anpassad till 
platsens förutsättningar och minimerar påverkan på omgivningarna genom att vara en 
traditionellt utformad byggnad i anslutning till sammanhållen bebyggelse. Platsen är väl 
avskild och bedöms inte kunna ses från några närliggande allmänna vägar. 

I avvägningen mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen och det allmänna in
tresset av att den inte bebyggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Åtgärden be-
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döms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller medföra någon påtaglig 
skada på riksintressena i området. 

Upplysningar 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte påbörjas förrän 
byggnadsnämnden har lämnat bygglov och startbesked. Om byggnadsarbetena påbörjas 
innan detta besked lämnas tas en byggsanktionsavgift ut. 

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

Vatten ska anslutas till allmänna ledningar och spillvatten till godkänd enskild anläggning. 

Åtgärden kräver tillstånd från länsstyrelsen gällande landskapsbildsskyddet 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PalT) och berörda grannar 
kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga kraft fem 
veckor efter det att brev med förenklad delgivning skickats till de som haft synpunkter, om 
beslutet inte överklagas. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 2014-11-04 
situationsplan m.m. 2017-08-23 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅST AD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2018-01-25 16 av 31 

MN§9 Dnr MN 000013/2018- 330 

Tillsyn avseende tillbyggnad av byggnad för idrottsevenemang 
utan bygglov och startbesked på fastigheten  

 Båstads kommun 

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 7 § 3 p om 11 200 kronor (1/4 av 44 800 kr) för att utan bygglov 
och startbesked påbörjat en tillbyggnad på 84 kvadratmeter på en byggnad för 
idrottsevenemang på fastigheten Nejlikan 3. 

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 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 
(byggsanktionsavgift) 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 1 för beräkning av 
byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked påbörjat tillbyggnad 
av byggnad för idrottsevenemang. En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall 
sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 
har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen 
enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses 
vara av mindre allvarlig art. (PBL 11 kap 53a §) 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Fastighetsägaren har genom  kommit in med en 
skrivelse den 19 december 2017 som förklarar varför byggnadsarbetena 
påbörjats innan bygglov sökts och startbesked lämnats. Det bedöms finnas skäl 
för att sätta ner avgiften till en fjärdedel. 

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. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



lflJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-01-25 17 av 31 

Beskrivning av ärendet Vid besök på plats onsdagen den 29 november 2017 konstaterades att 
byggnadsarbeten i form av grundläggning för tillbyggnad av byggnad för 
idrottsevenemang påbörjats utan bygglov och startbeske d. Ett förbud mot 
fortsatta byggnadsarbeten upprättades. Fastighetsägaren kom då in med en 
ansökan om bygglov för tillbyggnaden, varefter bygglov kunde ges och 
startbesked lämnas. Byggnadsarbetesförbudet hävdes. I samband med förbudet 
upplystes fastighetsägaren om byggsanktionsavgiftens storlek på 106 624 
kronor (se bilaga med uträkning). 

Foto 2017-11-29 

Fastighetsägaren har genom  kommit in med en förklaring till det 
inträffade. Med hänvisning till de upplysningar som lämnades vid ett tidigare 
ärende om nybyggnad av padelbana bedöms det finnas skäl till att sätta ned 
avgiften till en fjärdedel. Fastighetsägaren har hänvisat till ett beslut från 
Länsstyrelsen i Kalmar län den 23 september 2016 om att är inte några väggar 
uppförda finns det ingen sanktionsarea. Utan sanktionsarea blir 
sanktionsavgiften 44 800 kronor. Den sanktionsavgift som föreslås tas ut blir 
då 11 200 kronor. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 24 januari 2018 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

Föredragande stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  (delges med besvärshänvisning) 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-01-24 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-001262 

Tjänsteskrivelse l (3) 

1Ii1höt b~.§_j_Jill o 1:15 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende tillbyggnad av byggnad för idrottsevenemang 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 7 § 3 p om 11 200 kro
nor (1/4 av 44 800 kr) för att utan bygglov och startbesked påbörjat en tillbyggnad på 84 
kvadratmeter på en byggnad för idrottsevenemang 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 ED-förordning om krav på byggnads
verk 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 påbörjat tillbyggnad av byggnad för idrottsevenemang. 

En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proport
ion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärde
del. 

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara 
av mindre allvarlig art. (PBL 11 kap 53a §) 

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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Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Fastighetsägaren har genom Henrik Holm kommit in med en skrivelse den 19 december 
2017 som förklarar varför byggnadsarbetena påbörjats innan bygglov sökts och startbe
sked lämnats. Det bedöms finnas skäl för att sätta ner avgiften till en fjärdedel. 

Sammanfattning 
Byggnadsarbeten i form av grundläggning för tillbyggnad av byggnad för idrottsevene
mang på fastigheten N ej lika n 3 har påbörjats utan bygglov och startbesked. Fastighetsäga
ren har kommit in med en förklaring till det inträffade. Det bedöms finnas skäl till att sätta 
ned avgiften till en fjärdedel. Fastighetsägaren har hänvisat till ett beslut från Länsstyrelsen 
i Kalmar län den 23 september 2016 om att är inte några väggar uppförda finns det ingen 
sanktions area. 

Beskrivning av ärendet 
Vid besök på plats onsdagen den 29 november 2017 konstaterades att byggnadsarbeten i 
form av grundläggning för tillbyggnad av byggnad för idrottsevenemang påbörjats utan 
bygglov och startbesked. Ett förbud mot fortsatta byggnadsarbeten upprättades. Fastig
hetsägaren kom då in med en ansökan om bygglov för tillbyggnaden, varefter bygglov 
kunde ges och startbesked lämnas. Byggnadsarbetesförbudet hävdes. I samband med för
budet upplystes fastighetsägaren om byggsanktionsavgiftens storlek på 106 624 kronor (se 
bilaga med uträkning). 

Fastighetsägaren har genom  kommit in med en förklaring till det inträffade. 
Med hänvisning till de upplysningar som lämnades vid ett tidigare ärende om nybyggnad av 
padelbana bedöms det finnas skäl till att sätta ned avgiften till en fjärdedel. Fastighetsäga
ren har hänvisat till ett beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län den 23 september 2016 om 
att är inte några väggar uppförda finns det ingen sanktionsarea. Utan sanktionsarea blir 
sanktionsavgiften 44 800 kronor. Den sanktionsavgift som föreslås tas ut blir då 11 200 
kronor. 

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 rev 2016.11.24 
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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 riva bort grundläggningen och återställa marken. Fastighets
ägaren har valt att inte vidta rättelse. 

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. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beräkning av sanktionsavgiften II, bilaga 1 
Skrivelse från Båstad Sportcenter AB 
Mej! från Båstad Sportcenter AB/Henrik Holm 
skrivelse från Båstad Sportcenter AB, 
Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut 2016-09-23 

2018-01-24 
2017-12-19 
2018-01-22 
2018-01-22 
2018-01-22 

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 

Yrkanden 

2018-01-25 18 av 31 

MN§ 10 Dnr MN 000126/2017- 330 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på del av 
fastigheten Påarp 10:12 (Påarpsvägen 311), Båstads kommun 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av en bostadhus på fastigheten Påarp 10:12 enligt 
föreliggande handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 145 kronor enligt taxa. Faktura översänds 
separat. 

Ingrid Nygren (L), Kenneth Larsson (C), Haakon Böcker (C) och Göran Klang 
(S): Bifall till förslag att förhandsbesked ska lämnas. 

Karin Schmidt (BP) och Kjell Stridh (BP): Förhandsbesked ska inte lämnas. 

Propositionsordningar Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden 
att yrkandet om bifall till att förhandsbesked ska lämnas har bifallits. 

Skäl för beslutet Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och samt 
bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 
2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. 

Upplysningar 

Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressena i 
området. I avvägningen mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen 
och det allmänna intresset av att den inte bebyggs bedöms det enskilda 
intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte heller medföra någon betydande 
olägenhet för berörda sakägare. 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte 
påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat bygglov och startbesked. Om 
byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas tas en 
byggsanktionsavgift ut. 

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

Spillvatten ska anslutas till godkänd enskild anläggning (se miljöavdelningens 
yttrande). 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-01-25 19 av 31 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PalT) och berörda 
grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet 
vinner laga kraft fem veckor efter det att brev med förenklad delgivning 
skickats till de som haft synpunkter, om beslutet inte överklagas. 

Beskrivning av ärendet En ansökan om förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på del av 
fastigheten Påarp 10:12 har lämnats in till nämnden. Den föreslagna byggnaden 
är en 1 Yz-plans byggnad med traditionella proportioner. Platsen är en 
betesmark med inslag av berg i dagen. Platsen för byggnaden är relativt plan 
och har inte berg i dagen. Byggnaden kommer få stöd av skogen bakom. 
Betesmarken har i ängs- och betesmarksinventeringen 2004 betecknats som "ej 
aktuell". 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslutet expedieras till 

Aktuell del av fastigheten omfattas inte av några skydd. 

Fastigheten ingår i riksintresseområde för det rörliga friluftslivet och turismen 
(Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 § 
miljö balken, MB, kustzon enligt 4 kap 4 § MB och högexploaterad kustzon enligt 
4kap 4 § MB. 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet. Trafikverket har inget 
att erinra om byggnaden placeras minst 12 meter från vägen. Miljöavdelningen 
har ingen erinran. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 25 januari 2018 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

 

 signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-01-25 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-000849 

Tjänsteskrivelse l (3) 

. r111höJ ~Ji .. 1J 6 A . ..ild ?z. s 
Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på del av fastighet
en Påarp 10:12 (Påarpsvägen 311), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges för 
nybyggnad avenbostadhus på fastigheten Påarp 10:12 enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 145 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och samt bedöms ur all
män synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och uppfylla 
lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. I avväg
ningen mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen och det allmänna intresset av 
att den inte bebyggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte hel
ler medföra någon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

Sammanfattning 
En ansökan om förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på del av fastigheten 
Påarp 10:12 har lämnats in till nämnden. Den föreslagna byggnaden är en 1 Vz-plans bygg
nad med traditionella proportioner. Enligt kommunens översiktsplan från 2008 (sid 153-
158) bedöms de generella riktlinjerna för hur nya byggnader ska utformas och placeras i 
landskapet uppfyllas. 

B å stads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

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

www.bastad.se rev 2016. 11.24 
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Beskrivning av ärendet 

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på del av fastigheten 
Påarp 10:12 har lämnats in till nämnden. Den föreslagna byggnaden är en 111z-plans bygg
nad med traditionella proportioner. Platsen är en betesmark med inslag av berg i dagen. 
Platsen för byggnaden är relativt plan och har inte berg i dagen. Byggnaden kommer få 
stöd av skogen bakom. Betesmarken har i ängs- och betesmarksinventeringen 2004 be
tecknats som "ej aktuell". 

Aktuell del av fastigheten omfattas inte av några skydd. 

Fastigheten ingår i riksintresseområde för det rörliga friluftslivet och turismen (Kulla berg 
och Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 § miljöbalken, MB, kust
zon enligt 4 kap 4 § MB och högexploaterad kustzon enligt 4 kap 4 § MB. 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet. Trafikverket har inget att erinra om 
byggnaden placeras minst12meter från vägen. Miljöavdelningen har ingen erinran. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Enligt kommunens översiktsplan från 2008 (sid 153-158) bedöms de generella riktlinjerna 
för hur nya byggnader ska utformas och placeras i landskapet uppfyllas. Fastigheten be
döms ligga inom ett så kallat Le-område där restriktivitet mot nya bostäder ska gälla. Den 
föreslagna byggnaden är väl anpassad till platsens förutsättningar. En placering av bygg
naden närmare vägen skulle medföra ett betydligt större ingrepp i marken med schakt
ningar och uppfyllnader. På fastigheten Påarp 4:43, öster om skogspartiet, lämnades bygg
lov för nybyggnadavenbostadshus 2014 under likanande förutsättningar. Varje ärende är 
dock unikt. I avvägningen mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen och det 
allmänna intresset av att den inte bebyggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Åt
gärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller medföra någon 
påtaglig skada på riksintressena i området. 

Upplysningar 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte påbörjas förrän 
byggnadsnämnden har lämnat bygglov och startbesked. Om byggnadsarbetena påbörjas 
innan detta besked lämnas tas en byggsanktionsavgift ut. 

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

Spillvatten ska anslutas till godkänd enskild anläggning (se miljöavdelningens yttrande). 

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 fem 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅST AD 
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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veckor efter det att brev med förenklad delgivning skickats till de som haft synpunkter, om 
beslutet inte överklagas. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 
situationsplan 
Illustrationer 
Yttrande från Trafikverket 
Yttrande från miljöavdelningen 

2017-08-23 
2018-01-09 
2017-08-23 
2017-11-14 
2017-11-24 

Båstads kommun 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-01-25 

MN§ 11 Dnr MN 000014/2018- 330 

Remissvar på Boverkets rapport "En mer förutsägbar 
byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus", 
(rapport 2017:23) 

20 av 31 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun avstyrker förslaget i sin nuvarande 
form och översänder Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt remissvar till 
N äringsdepartementet 

Det förslag som bäst svarar mot syftet mot uppdraget är förslaget om 
ackrediterade kontrollorgan, vilket Boverket inte valt att gå vidare med i sin 
rapport. 

Nämnden anser att konsekvensbeskrivningen av förslaget för kommunernas 
del är felaktigt då inga resurser kommer att frigöras. Upplysningsplikten gör att 
kommunerna likväl behöver granska inlämnade handlingar på samma sätt som 
idag avseende tillgänglighet och bostadsutformning i bygglovskedet 

Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har gett Båstads kommun möjlighet att yttra sig över 
Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggpro cess, Förenklad kontroll av 
serietillverkade hus" (rapport 2017:23). Förslaget innebär att granskning av 
tekniska egenskapskrav för tillgänglighet och bostadsutformning flyttas från 
bygglovprövningen till den efterkommande byggprocessen och att kommunens 
granskning får ersättas med certifierade sakkunniga alternativt certifierade 
byggprojekteringsföretag. Granskningen i bygglovskedet föreslås ersättas med 
en upplysningsplikt från kommunens sida. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 17 januari 2018 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

Föredragande stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Näringsdepartementet (se anvisningar i remissen) 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-01-17 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-001188 

Tjänsteskrivelse l (2) 

T.Whöt l:'JJ~.öl.L-JLJ. <'60 1 z. 5 

Myndighetsnämnden 

Remissvar på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, 
Förenklad kontroll av serietillverkade hus", (rapport 2017:23) 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun avstyrker förslaget i sin nuvarande form och 
översänder Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt remissvar till Näringsdepartemen
tet 

Det förslag som bäst svarar mot syftet mot uppdraget är förslaget om ackrediterade kon
trollorgan, vilket Boverket inte valt att gå vidare med i sin rapport. 

Nämnden anser att konsekvensbeskrivningen av förslaget för kommunernas del är felakt
igt då inga resurser kommer att frigöras. Upplysningsplikten gör att kommunerna likväl 
behöver granska inlämnade handlingar på samma sätt som idag avseende tillgänglighet 
och bostadsutformning i bygglovskedet 

Sammanfattning 

Näringsdepartementet har gett Båstads kommun möjlighet att yttra sig över Boverkets 
rapport "En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus" 
(rapport 2017 :23). Förslaget innebär att granskning av tekniska egenskapskrav för till
gänglighet och bostadsutformning flyttas från bygglovprövningen till den efterkommande 
byggprocessen och att kommunens granskning får ersättas med certifierade sakkunniga al
ternativt certifierade byggprojekteringsföretag. Granskningen i bygglovskedet föreslås er
sättas med en upplysningsplikt från kommunens sida. 

Synpunkter på förslaget 

Problemet med att de tekniska egenskapskraven tolkas olika i olika kommuner är inte 
bra och det är fullt förståeligt att husproducenter och konsulter som producerar hus och 
särskilt serietillverkade hus i olika kommuner upplever detta som ett stort bekymmer. 

En återgång till att prövningen av viktiga samhällskrav som tillgänglighet och bostadsut
formning skjuts från bygglovskedet till det efterkommande byggprocesskedet bedöms vara 
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en mindre lyckad återgång till den ordning som gällde i den äldre plan- och bygglagtift
ningen, ÄPBL, före 2011. Förslaget innebär ingen lösning på problemet utan skjuter det 
längre fram i processen. Byggnadsnämnderna får då en mer reaktiv (polisiär) roll istället 
för proaktiv. Att få till stånd rättelse av felaktigt utfört byggande i efterhand är mycket 
tungadministrerat och kostsamt för kommunen och framförallt kostsamt för byggherren. 

I praktiken tillämpas i vår kommun redan idag systemet med att certifierade sakkunniga 
ersätter kommunens granskning av det tekniska egenskapskrav som avses. Nota bene att 
det är stor skillnad på granskning av tillgängligheten i bygglovskedet och i byggprocesske
det. Har en certifierat sakkunnig intygat att bygglovritningarna uppfyller tillgänglighets
kraven innebär det inte att kravet uppfylls i projekteringsskedet eftersom till exempel kon
trastmarkeringar, dörröppnare, nivåskillnad mellan golv inomhus och balkong inte syns i 
en bygglovritning. 

Tanken med dagens system är att kommunen ska anpassa sin kontroll efter kompetensen i 
byggherrens organisation. Detta innebär att kommunen med dagens regelverk kan under
lätta för serieproducerade hus där uppfyllandet av de tekniska egenskapskraven verifieras 
av sakkunniga utan att lagen ändras. När det gäller kraven på bostadsutformning gör vi i 
vår kommun skillnad på de som bygger bostäder för eget bruk där vi ser svensk standard 
som råd, och på bostäder som byggs för tredje man, där vi mer ser svensk standard som 
lägsta nivå. Givetvis tar vi hänsyn till om det rör ändring av byggnad och då i synnerhet om 
det står i konflikt med de tekniska egenskapskraven för varsamhet. 

Lösningen på problemet med olika tillämpningar i kommunerna är enligt vår mening i hu
vudsak dels att reglerna behöver samordnas och förtydligas . Boverkets förslag bör avvakta 
den pågående utredningen om regelöversyn. Dels bör de producenter, kontrollansvariga 
med flera aktörer som anser att kommunerna ställer olaga krav eller tolkar regelverket fel 
göra anmälningar till justitieombudsmannen, JO, respektive överklaga beslut så att vi får 
fram en rättspraxis på hur de olika kraven ska tolkas. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt och bygglovchef 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

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

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
N äringsdepartementets remiss 
Boverkets rapport 2017:23 "En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serie
tillverkade hus 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2018-01-25 

MN§ 12 Dnr MN 000128/2017- 330 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten 
Svenstorp 4:11 (Ängalagsvägen 495), Båstads kommun 

Myndighetsnämnden ger inte bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Svenstorp 4:11 

Avgift 12 321 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 

Ingrid Nygren (L), Karin Schmidt (BP) och Kenneth Larsson (C): Bifall till 
förslaget att inte lämna bygglov för nybyggnad av fritidshus. 

Åtgärden bedöms inte vara förenlig med kommunens översiktsplan. 

21 av 31 

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 del av en 
skogsdunge bevuxen med ekar och bokar. I dungen finns fornlämningar. 
Dungen ligger i ett jordbruksområde med högvärdig jordbruksmark, 
bördighetsklass 7 (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§). 

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

Åtgärden kräver tillstånd från landskapsbildsskyddet från länsstyrelsen. 
skogsavverkning kan kräva tillstånd från skogsvårdsstyrelsen. Markarbeten 
kan kräva tillstånd från länsstyrelsen rörande ingrepp i fast fornlämning. 

Beskrivning av ärendet  har ansökt om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
del av fastigheten Svenstorp 4:11. Byggnaden som föreslås är ett enplans hus av 
fritidshustyp. Färgsättningen är tänkt vara grå och svart. Fastigheten Svenstorp 
4:11 är en jord- och skogsbruksfastighet på drygt 21 ha och har 
brukningscentrat beläget knappt 200 meter norr om sökt placering. Den 
aktuella delen av fastigheten utgör del av en skogsdunge bevuxen med ek- och 
bokträd. Den tänkta tomten avgränsas i söder och öster av bostadstomter 
medan den i väster och norr gränsar till åkermark. Tomten är tänkt att 
trafikförsörjas via förlängning och förstärkning av befintlig tillfart till 
grannfastigheterna. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-01-25 22 av 31 

Åtgärden innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på skogsmark. 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 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 kulturmiljövården (MB 3 kap 6 §), kustzon 
(miljöbalken, MB, 4 kap 4§), högexploaterad kust (MB 4 kap 4§), friluftsliv (MB 
3 kap 6§) och rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2§). Fastigheten omfattas av 
förordnande om landskapsbildsskydd enligt naturvårdslagen i dess lydelse före 
1975 och på fastigheten finns ett flertal fornlämningar, bland annat i dungen. 
Aktuellt område ligger utanför verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 
dagsläget och är enligt kommunens utbyggnadsplaner planerade att få 
allmänna ledningar för vatten och avlopp år 2020. 

Berörda grannar och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget och erinringar har lämnats av ägarna till Svenstorp 4:25, Svenstorp 
4:30 och Svenstorp 4:33. Miljöavdelningen och räddningstjänsten har också 
lämnat synpunkter /upplysningar. Det grannarna framför rör i huvudsak 
tillfartsvägen, byggnadens placering samt natur- och kulturvärdena på platsen. 
Sökanden har getts möjlighet att bemöta synpunkterna och lämnat in ett 
bemötande. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 25 januari 2018 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

Föredragande stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteskrivelse l (4) BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad rulhöl M .&.L'::. .11. 1 ct.Q 1 2 5 

Datum 
2018-01-25 

Myndighetsnämnden 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dn r 
B 2017-001035 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Svenstorp 
4:11 (Ängalagsvägen 495), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden ger inte bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Svenstorp 4:11 

Avgift 12 321 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 

Skäl för beslutet 

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 del av en skogsdunge bevuxen med 
ekar och bokar. I dungen finns fornlämningar. Dungen ingår i ett jordbruksområde 
med högvärdig jordbruksmark, bördighetsklass 7 (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§). 

Sammanfattning 

 har ansökt om bygglov för nybyggnad av fritidshus på del av 
fastigheten Svenstorp 4:11. Byggnaden som föreslås är ett enplans hus av fritidshus
typ. Byggnaden är tänkt att placeras nordväst om fritids- och bostadshusen på fastig-
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heterna Svenstorp 4:25 och Svenstorp 4:30. Åtgärden innebär ny och utökad samman
hållen bebyggelse på skogsmark I kommunens översiktsplan från 2008 är områdetut
pekat som ett så kallat La-område där nya bostäder endast i undantagsfall ska kunna tillå
tas och att ny eller utökad sammanhållen bebyggelse ska undvikas. 

Beskrivning av ärendet 

 har ansökt om bygglov för nybyggnad av fritidshus på del av 
fastigheten Svenstorp 4:11. Byggnaden som föreslås är ett enplans hus av fritidshus
typ. Färgsättningen är tänkt vara grå och svart. Fastigheten Svenstorp 4:11 är en jord
och skogsbruksfastighet på drygt 21 ha och har brukningscentrat beläget knappt 200 
meter norr om sökt placering. Den aktuella delen av fastigheten utgör del av en skogs
dunge bevuxen med ek- och bokträd. Den tänkta tomten avgränsas i söder och öster 
av bostadstomter medan den i väster och norr gränsar till åkermark Tomten är tänkt 
att trafikförsörjas via förlängning och förstärkning av befintlig tillfart till grannfastig
heterna. 

Åtgärden innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på skogsmark 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 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 kulturmiljövården (MB 3 kap 6 §), kustzon (miljöbal
ken, MB, 4 kap 4§), högexploaterad kust (MB 4 kap 4§), friluftsliv (MB 3 kap 6§) och rör
ligt friluftsliv (MB 4 kap 2§). Fastigheten omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd 
enligt naturvårdslagen i dess lydelse före 1975 och på fastigheten finns ett flertal fornläm
ningar, bland annat i dungen. Aktuellt område ligger utanför verksamhetsområde för vat
ten och spillvatten i dagsläget och är enligt kommunens utbyggnadsplaner planerade att 
få allmänna ledningar för vatten och avlopp år 2020. 

Berörda grannar och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på försla
get och erinringar har lämnats av ägarna till S

Miljöavdelningen och räddningstjänsten har också lämnat syn-
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punkter /upplysningar. Det grannarna framför rör i huvudsak tillfartsvägen, byggna
dens placering samt natur- och kulturvärdena på platsen. Sökanden har getts möjlighet 
att bemöta synpunkterna och lämnat in ett bemötande. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Den föreslagna platsen är mycket exponerad i det öppna odlingslandskapet Åtgärden 
innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på skogsmark där en stor del av befint
lig ädellövträd på platsen riskerar att awerkas och ingreppen i marken blir betydande. 
skogsdungar är viktiga i det öppna fullåkerslandskapet som biotoper för flora och 
fauna samt för allmänhetens möjlighet att röra sig i landskapet. 

När det gäller möjligheterna att anordna avlopp är frågan inte slutligt utredd. Med hän
syn till beslutsförslaget är det inte motiverat att utreda frågan djupare. 

När det gäller påverkan på riksintressena är det kumulativa effekten av många nya bo
stads byggnader 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 riks
intressena 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 be
hålla landskapsbilden samt även trygga jordbruksnäringen från konflikter med nya 
bostäder. 

Vid en samlad bedömning bedöms åtgärden vara olämplig då den innebär utökad sam
manhållen bebyggelse på skogsmark och utestänger allmänheten från mark dit den an
nars haft tillträde. Bygglov ska därför inte ges. 

Upplysningar 

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

Åtgärden kräver tillstånd från landskapsbildsskyddet från länsstyrelsen. Skogsawerk
ning kan kräva tillstånd från skogsvårdsstyrelsen. Markarbeten kan kräva tillstånd 

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 rev 201 6.11.24 



från länsstyrelsen rörande ingrepp i fast fornlämning. 

Falttura översändes separat 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 
skrivelse 
Karta, flygfoto 
Karta 
situationsplan 
Marksektion 
Plan- och sektionsritning 
Fasadritning 
Yttrande, miljöavdelningen 
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Bemötande av synpunkter 
Bemötande av servitutsfrågan 
Bemötande av avloppsfrågan 
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lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

2018-01-25 23 av 31 

MN§13 Dnr MN 000015/2018- 330 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av 
fastigheten Troentorp 1:90 (Övre Kattviksvägen 91), Båstads 
kommun 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Troentorp 1:90 
enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 145 kronor enligt taxa. Faktura översänds 
separat. 

Karin Schmidt (BP), Kjell Stridh (BP): Förhandsbesked ska inte lämnas. 

Ingrid Nygren (L), Haakon Böcker (BP), Kenneth Larsson (C) och Göran Klang 
(S): Bifall till förslaget att förhandsbesked ska lämnas. 

Propositionsordningar Efter framställda propositionsordningar på de framlagda yrkandena finner 
ordföranden att yrkandet om bifall till förhandsbesked ska lämnas har bifallits. 

Skäl för beslutet Den aktuella platsen ligger i anslutning till hävdad och bebyggd tomt på en 
undanskymd plats som redan är ianspråktagen för enskilt bruk. Åtgärden 
bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och samt bedöms ur 
allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och 
uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och 
miljöbalkens 3 och 4 kap. Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada 
på riksintressena i området. I avvägningen mellan den enskildes intresse av att 
bebygga platsen och det allmänna intresset av att den inte bebyggs bedöms det 
enskilda intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte heller medföra någon 
betydande olägenhet för berörda sakägare. 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte 
påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat bygglov och startbesked. Om 
byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas tas en 
byggsanktionsavgift ut. 

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

Spillvatten ska anslutas till godkänd enskild anläggning (se miljöavdelningens 
yttrande). 

Justerandes si~aturer Utdragsbestyrkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-01-25 24 av 31 

Åtgärden kräver tillstånd från länsstyrelsen gällande landskapsbildsskyddet 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PalT) och berörda 
grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet 
vinner laga kraft fem veckor efter det att brev med förenklad delgivning 
skickats till de som haft synpunkter, om beslutet inte överklagas. 

Beskrivning av ärendet En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av 
fastigheten Troentorp 1:90 har lämnats in till nämnden. Den föreslagna 
byggnaden är en Ph-plans byggnad. Fastigheten ligger inom sammanhållen 
bebyggelse. Platsen är relativt undanskymd. Fastigheten har en kraftig lutning 
och dess högre södra del är bebyggd med fritidshus och komplementbyggnader 
som i den lägre norra delen övergår i ädellövskog av parkkaraktär. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslutet expedieras till 

Fastigheten sedd från öster 

Fastigheten omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd. Några övriga 
skydd finns inte för fastigheten. 

Fastigheten ingår i riksintresseområde för friluftslivet (Bjärehalvön med 
Hallandsåsen och Ränne å) enligt 3 kap 6 § miljöbalken, MB, riksintresse för det 
rörliga friluftslivet och turismen (Kulla berg och Hallandsåsen med angränsande 
kustområden) enligt 4 kap 2 § MB, riksintresse för kustzon enligt 4 kap 4 § MB 
och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § MB. 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och synpunkter har 
lämnats av miljöavdelningen och ägaren till Troentorp 1:56. Miljöavdelningens 
synpunkter rörande avloppsfrågan är av upplysningskaraktär. Monica 
Gustafsson på Troentorp 1:56 framför synpunkterna att hon upplever att den 
nya byggnaden kommer för nära hennes tomt och att hon är orolig för att den 
enskilda avloppsanläggningen kan påverka hennes dricksvattenbrunn negativt. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 17 januari 2 O 18 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

stadsarkitekt Roger Larsson 

 
 

 
 

 

 signaturer Utdragsbestyrkande 
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Tjänsteskrivelse l (3) 
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Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten 
Troentorp 1:90 (Övre Kattviksvägen 91), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges för 
nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Troentorp 1:90 enligt föreliggande handling
ar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 145 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 

Den aktuella platsen ligger i anslutning till hävdad och bebyggd tomt på en undanskymd 
plats som redan är ianspråktagen för enskilt bruk Åtgärden bedöms vara förenlig med 
kommunens översiktsplan och samt bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushåll
ning av mark- och vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och byggla
gens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. Åtgärden bedöms inte medföra någon på
taglig skada på riksintressena i området. I avvägningen mellan den enskildes intresse av 
att bebygga platsen och det allmänna intresset av att den inte bebyggs bedöms det en
skilda intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte heller medföra någon betydande olä
genhet för berörda sakägare. 

Sammanfattning 

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Troen
torp 1:90 har lämnats in till nämnden. Den föreslagna byggnaden är en 1llz-plans byggnad. 
Platsen bedöms utgöra en så kallad lucktomt inom sammanhållen bebyggelse. Åtgärden 
bedöms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller medföra någon påtaglig 
skada på riksintressena i området. 
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Beskrivning av ärendet 
En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Troen
torp 1:90 har lämnats in till nämnden. Den föreslagna byggnaden är en 11!z-plans byggnad. 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Platsen är relativt undanskymd. Fas
tigheten har en kraftig lutning och dess högre södra del är bebyggd med fritidshus och 
komplementbyggnader som i den lägre norra delen övergår i ädellövskog av parkkaraktär. 

Fastigheten seddfrån öster Aktuell plats för placering av byggnad 

Fastigheten omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd. Några övriga skydd finns 
inte för fastigheten. 

Fastigheten ingår i riksintresseområde för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och 
Rönne å) enligt 3 kap 6 § miljö balken, MB, riksintresse för det rörliga friluftslivet och tur
ismen (Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 § MB, 
riksintresse för kustzon enligt 4 kap 4 § MB och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § MB. 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och synpunkter har lämnats av mil
jöavdelningen och ägaren till . Miljöavdelningens synpunkter rörande av
loppsfrågan är av upplysningskarakt:är.  framför syn
punkterna att hon upplever att den nya byggnaden kommer för nära hennes tomt och att 
hon är orolig för att den enskilda avloppsanläggningen kan påverka hennes dricksvatten
brunn negativt. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Enligt kommunens översiktsplan från 2008 (sid 153-158) bedöms riktlinjerna för hur nya 
byggnader ska utformas och placeras i landskapet uppfyllas. Fastigheten ligger inom ett så 
kallat La-område där i princip inga nya bostäder ska få tillkomma. Inom Kattviksområdet 
kan dock kompletterande bostadsbebyggelse tillkomma. Platsen bedöms utgöra en så kal
lad lucktomt inom sammanhållen bebyggelse. Den föreslagna byggnaden är väl anpassad 
till platsens förutsättningar. 

Avståndet mellan den nya byggnaden och tomtgränsen till Troentorp 1:56 är cirka 30 me
ter vilket får bedömas inte vara till någon betydande olägenhet för Troentorp 1:56. När det 
gäller anläggandet av enskild avloppsanläggning är det något som prövas av miljöavdel
ningen så att den uppfyller kraven på rening. I avvägningen mellan den enskildes intresse 
av att bebygga platsen och det allmänna intresset av att den inte bebyggs bedöms det en
skilda intresset väga tyngst. Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen och be-
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döms inte heller medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. 

Upplysningar 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte påbörjas förrän 
byggnadsnämnden har lämnat bygglov och startbesked. Om byggnadsarbetena påbörjas 
innan detta besked lämnas tas en byggsanktionsavgift ut. 

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

Spillvatten ska anslutas till godkänd enskild anläggning (se miljöavdelningens yttrande). 

Åtgärden kräver tillstånd från länsstyrelsen gällande landskapsbildsskyddet 

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 fem 
veckor efter det att brev med förenklad delgivning skickats till de som haft synpunkter, om 
beslutet inte överklagas. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet sim expedieras till: 
 

 
 

 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 
Beskrivning 
situationsplan 
Fasadritning 
Yttrande från miljöavdelningen 
Yttrande från Troentorp 1:56 
Sökandens bemötande 

2017-10-18 
2017-10-18 
2017-10-18 
2017-10-18 
2017-11-28 
2017-12-04 
2018-01-09 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

2018-01-25 25 av 31 

MN§ 14 Dnr MN 000016/2018- 330 

Förhandsbesked för om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad 
till enbostadshus på del av fastigheten Ängalag 1:13 
(Piantahagsvägen 118), Båstads kommun 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad till enbostadshus på del 
av fastigheten Ängalag 1:13 enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 145 kronor enligt taxa. Faktura översänds 
separat. 

Karin Schmidt (BP), Kjell Stridh (BP): Förhandsbesked ska inte lämnas. 

Ingrid Nygren (L), Haakon Böcker (BP), Kenneth Larsson (C) och Göran Klang 
(S): Bifall till förslaget att förhandsbesked ska lämnas. 

Propositionsordningar Efter framställda propositionsordningar på de framlagda yrkandena finner 
ordföranden att yrkandet om bifall till förhandsbesked ska lämnas har bifallits. 

Skäl för beslutet Den aktuella platsen är ianspråktagen för en ekonomibyggnad för jordbrukets 
behov. Ekonomibyggnaden saknar idag funktion för den jordbruksverksamhet 
som bedrivs på fastigheten. Marken runt byggnaden utgör ett impediment med 
berg i dagen och går inte att bruka. 

Upplysningar 

Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och samt 
bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 
2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. Åtgärden bedöms inte medföra någon 
påtaglig skada på riksintressena i området. I avvägningen mellan den enskildes 
intresse av att bebygga platsen och det allmänna intresset av att den inte 
bebyggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte 
heller medföra någon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte 
påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat bygglov och startbesked. Om 
byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas tas en 
byggsanktionsavgift ut. 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Spillvatten ska anslutas till godkänd enskild anläggning. 

Åtgärden kräver tillstånd från länsstyrelsen gällande landskapsbildsskyddet 

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

Beskrivning av ärendet En ansökan om förhandsbesked för om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad till 
enbostadshus på del av fastigheten Ängalag 1:90 har lämnats in till nämnden. 
Befintlig byggnad är idag oanvänd och saknar funktion i 
jordbruksverksamheten. Byggnaden är en enplans byggnad med låglutande 
sadeltak och grånad träpanelfasad. Tillbyggnaden är tänkt att utföras likt 
befintlig byggnad. Tillfart till byggnaden sker via brukningscentrat på 
fastigheten. Marken runt byggnaden utgör ett impediment i åkermarken med 
berg i dagen. Platsen avgränsas i norr och väster av stengärdsgårdar. 

Byggnaden sedd från Plantahagsvägen (söder) Ekonomibyggnaden 

Fastigheten omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd. Platsen är i 
utkanten av föreslaget skyddsområde för vattentäkt Svenstorp. Byggnaden är 
utpekad som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse av byggnadsnämnden 1988. 
Några övriga skydd eller allmänna intressen finns utpekade för platsen. 

Fastigheten ingår i riksintresseområde för friluftslivet (Bjärehalvön med 
Hallandsåsen och Ränne å) enligt 3 kap 6 § miljöbalken, MB, riksintresse för 
kulturmiljövården (Gröthögarna- Segelstorp) enligt 3 kap 6 § MB, riksintresse 
för det rörliga friluftslivet och turismen (Kulla berg och Hallandsåsen med 
angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 § MB, riksintresse för kustzon enligt 
4 kap 4 § MB och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § MB. 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och inga negativa 
synpunkter har lämnats in. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 17 januari 2018 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

Föredragande stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  
 

 
 

IIJS\erandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad till en
bostadshus på del av fastigheten Ängalag 1:13 (PI antahagsvägen 
118), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges för 
om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad till en bostadshus på del av fastigheten Ängalag 
1:13 enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 145 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Den aktuella platsen är ianspråktagen för en ekonomibyggnad för jordbrukets behov. Eko
nomibyggnaden saknar idag funktion för den jordbruksverksamhet som bedrivs på fastig
heten. Marken runt byggnaden utgör ett impediment med berg i dagen och går inte att 
bruka. 

Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och samt bedöms ur all
män synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och uppfylla 
lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. Åt
gärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. I avväg
ningen mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen och det allmänna intresset av 
att den inte bebyggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte hel
ler medföra någon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

Sammanfattning 
En ansökan om förhandsbesked för om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad till enbo
stadshus på del av fastigheten Ängalag 1:90 har lämnats in till nämnden. Befintlig byggnad 
är idag oanvänd och saknar funktion i jordbruksverksamheten. I avvägningen mellan den 
enskildes intresse av att bebygga platsen och det allmänna intresset av att den inte be-
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byggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Åtgärden bedöms vara förenlig med 
översiktsplanen och bedöms inte heller medföra någon påtaglig skada på riksintressena i 
området. 

Beskrivning av ärendet 

En ansökan om förhandsbesked för om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad till enbo
stadshus på del av fastigheten Ängalag 1:90 har lämnats in till nämnden. Befintlig byggnad 
är idag oanvänd och saknar funktion i jordbruksverksamheten. Byggnaden är en enplans 
byggnad med låglutande sadeltak och grånad träpanelfasad. Tillbyggnaden är tänkt att ut
föras likt befintlig byggnad. Tillfart till byggnaden sker via brukningscentrat på fastigheten. 
Marken runt byggnaden utgör ett impediment i åkermarken med berg i dagen. Platsen av
gränsas i norr och väster av stengärdsgårdar. 

Byggnaden seddfrån Plantahagsvägen (söder) Ekonomibyggnaden 

Fastigheten omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd. Platsen är i utkanten av fö
reslaget skyddsområde för vattentäkt Svenstorp. Byggnaden är utpekad som kulturhisto
riskt värdefull bebyggelse av byggnadsnämnden 1988. Några övriga skydd eller allmänna 
intressen finns utpekade för platsen. 

Fastigheten ingår i riksintresseområde för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och 
Rönne å) enligt 3 kap 6 § miljöbalken, MB, riksintresse för kulturmiljövården (Gröthögarna 
- segelstorp) enligt 3 kap 6 § MB, riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kul
laberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 § MB, riksintresse 
för kustzon enligt 4 kap 4 § MB och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § MB. 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och inga negativa synpunkter har 
lämnats in. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Enligt kommunens översiktsplan från 2008 (sid 153-158) bedöms riktlinjerna för hur nya 
byggnader ska utformas och placeras i landskapet uppfyllas. Fastigheten ligger inom ett så 
kallat La-område där i princip inga nya bostäder ska få tillkomma. Då åtgärden rör en om
och tillbyggnad av en befintlig byggnad bör åtgärden kunna tillåtas utan att de allmänna in
tressena lider påtaglig skada. Byggnaden är relativt exponerad i landskapet men genom att 
den ses från Plantahagsvägen mot ett skogsparti ger den ett diskret intryck i landskapet. 
Enligt uppgift bytes panelen på byggnaden för cirka 15 år sedan, det vill säga efter dåva-
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rand e byggnadsnämndens bedömning av byggnadens kulturhistoriska värde. Den före
slagna om- och tillbyggnaden är väl anpassad till platsens förutsättningar. 

I avvägningen mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen och det allmänna in
tresset av att den inte bebyggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Åtgärden be
döms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller medföra någon påtaglig 
skada på riksintressena i området. 

Upplysningar 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte påbörjas förrän 
byggnadsnämnden har lämnat bygglov och startbesked. Om byggnadsarbetena påbörjas 
innan detta besked lämnas tas en byggsanktionsavgift ut. 

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

Spillvatten ska anslutas till godkänd enskild anläggning. 

Åtgärden kräver tillstånd från länsstyrelsen gällande landskapsbildsskyddet 

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 det att kungörelsen publicerats i PoiT, om beslutet inte överklagas. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

 
 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 
Beskrivning 
situationsplan 
Planskiss 

2017-10-26 
2017-10-26 
2017-10-26 
2017-10-26 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2018-01-25 

MN § 15 Dnr MN 000127/2017- 330 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på del av 
fastigheten Ängalag 1:16 (Ängalagsvägen 430}, Båstads 
kommun 

27 av 31 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad avenbostadhus på del av fastigheten Ängalag 1:16 
enligt föreliggande handlingar under förutsättning att vatten och avlopp ansluts 
till allmänna ledningar eller annan tillfällig lösning som kan godkännas av 
miljöavdelningen. 

Föreslagen avstyckning tillstyrks. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7145 kronor enligt taxa. Faktura översänds 
separat. 

Karin Schmidt (BP): Bifall till förslaget att förhandsbesked kan lämnas. 

Den aktuella platsen är del av en hävdad och bebyggd tomt inom sammanhållen 
bebyggelse. Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och 
samt bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 
2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. Ängalags by planeras få allmänna ledningar 
för vatten och avlopp 2020. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressena i 
området. I avvägningen mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen 
och det allmänna intresset av att den inte bebyggs bedöms det enskilda 
intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte heller medföra någon betydande 
olägenhet för berörda sakägare. 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte 
påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat bygglov och startbesked. Om 
byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas tas en 
byggsanktionsavgift ut. 

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

justerandes signaturer Utdr~be~rkande 
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Vatten och avlopp ska anslutas till allmänna ledningar alternativt en av 
miljöavdelningen godkänd temporär lösning (se miljöavdelningens yttrande). 

Åtgärden kräver tillstånd från länsstyrelsen gällande ingrepp i fast 
fornlämning. 

Åtgärden kräver dispens från strandskyddet, detta prövas i separat ärende av 
myndighets- nämnden. 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Po!T) och berörda 
grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet 
vinner laga kraft fem veckor efter det att brev med förenklad delgivning 
skickats till de som haft synpunkter, om beslutet inte överklagas. 

Beskrivning av ärendet En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad avenbostadshus på del av 
fastigheten Ängalag 1:16 har lämnats in till nämnden. Den föreslagna 
byggnaden är en traditionellt ut- formad byggnad i 1lfz-plan. Platsen är del av 
en hävdad och bebyggd villatomt. 

Fastigheten omfattas av strandskydd och utgör fornminnesområde (medeltida 
by /gårdstomt). Några övriga skydd finns inte för fastigheten. 

Fastigheten ingår i riksintresseområde för det rörliga friluftslivet och turismen 
(Kulla berg och Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 § 
miljö balken, MB, kust- zon och högexploaterad kustzon enligt 4 kap 4 § MB. 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och synpunkter har 
lämnats av Trafikverket, miljöavdelningen samt ägarna till  

. Synpunkterna från rör i huvudsak att de anser att 
aktuell del av fastigheten inte är lämplig att bebygga av flera olika skäl. 
Sökanden har bemött synpunkterna från  Ägaren till  har 
synpunkter kring vatten- och avloppsfrågorna. 

Trafikverket framför att för väg 115 har utökat skyddsavstånd 30 meter, men 
att de kan acceptera ett mindre avstånd på 18 meter liksom befintligt hus på 
fastigheten (ansökan anger12meter från vägområdet). Miljöavdelningen 
påpekar att fastigheten ingår i område som ska anslutas till kommunalt VA 
under 2020 och att innan dess bör ingen ny enskild anläggning för avlopp 
byggas. status på fastighetens befintliga avloppsanläggning saknas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 16 januari 2018 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

Föredragande stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  
 

 
 

 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Tjänsteskrivelse l (4) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på del av fastighet
en Ängalag 1:16 (Ängalagsvägen 430), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges för 
nybyggnad avenbostadhus på del av fastigheten Ängalag 1:16 enligt föreliggande hand
lingar under förutsättning att vatten och avlopp ansluts till allmänna ledningar eller annan 
tillfällig lösning som kan godkännas av miljö avdelningen. 

Föreslagen avstyckning tillstyrks. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 145 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Den aktuella platsen är del av en hävdad och bebyggd tomt inom sammanhållen bebyg
gelse. Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och samt bedöms ur 
allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och uppfylla 
lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. 
Ängalags by planeras få allmänna ledningar för vatten och avlopp 2020. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. I avväg
ningen mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen och det allmänna intresset av 
att den inte bebyggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte hel
ler medföra någon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

nnk11mP.ntet är elektroniskt siqnerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbvggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



2 (4) 

Sammanfattning 

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på del av fastigheten 
Ängalag 1:16 har lämnats in till nämnden. Den föreslagna byggnaden är en traditionellt ut
formad byggnad i 1 Yz-plan. Platsen är del av en hävdad och bebyggd villatomt. . Åtgärden 
bedöms därmed vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller medföra någon 
påtaglig skada på riksintressena i området. 

Beskrivning av ärendet 

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på del av fastigheten 
Ängalag 1:16 har lämnats in till nämnden. Den föreslagna byggnaden är en traditionellt ut
formad byggnad i 1 Yz-plan. Platsen är del av en hävdad och bebyggd villatomt. 

Fastigheten omfattas av strandskydd och utgör fornminnesområde (medeltida by
/gårdstomt). Några övriga skydd finns inte för fastigheten. 

Fastigheten ingår i riksintresseområde för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg 
och Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 § miljöbalken, MB, kust
zon och högexploaterad kustzon enligt 4 kap 4 § MB. 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och synpunkter har lämnats av Tra
fikverket, miljöavdelningen samt ägarna till . Synpunkterna 
från  rör i huvudsak att de anser att aktuell del av fastigheten inte är lämplig 
att bebygga av flera olika skäl. Sökanden har bemött synpunkterna från Äga
ren till  har synpunkter kring vatten- och avloppsfrågorna. 

Trafikverket framför att för väg 115 har utökat skyddsavstånd 30 meter, men att de kan 
acceptera ett mindre avstånd på 18 meter liksom befintligt hus på fastigheten (ansökan 
anger 12 meter från vägområdet J. Miljöavdelningen påpekar att fastigheten ingår i område 
som ska anslutas till kommunalt VA under 2020 och att innan dess bör ingen ny enskild 
anläggning för avlopp byggas. Status på fastighetens befintliga avloppsanläggning saknas. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Enligt kommunens översiktsplan från 2008 (sid 153-158) bedöms de generella riktlinjerna 
för hur nya byggnader ska utformas och placeras i landskapet uppfyllas. Platsen bedöms 
utgöra en så kallad locktomt inom sammanhållen bebyggelse. Den föreslagna byggnaden är 
väl anpassad till platsens förutsättningar. I avvägningen mellan den enskildes intresse av 
att bebygga platsen och det allmänna intresset av att den inte bebyggs bedöms det en
skilda intresset väga tyngst. Åtgärden bedöms därmed vara förenlig med översiktsplanen 
och bedöms inte heller medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. 

Samhällsbyggnad delar inte Trafikverkets synpunkt på att skyddsavståndet till vägen ska 
vara minst 18 meter. Eftersom den aktuella fastigheten ligger inom en sammanhållen be
byggelse bedöms ett byggnadsfritt avstånd på 12meter vara tillräcldigt. Norr om vägen 
ligger befintliga hus betydligt närmare vägen än 12 meter. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
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Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
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När det gäller miljöavdelningen synpunkter bedöms det vara lämpligt att villkora för
handsbeskedet med att den nya byggnaden ska anslutas till allmänna vatten- och avlopps
ledningar. Kan miljöavdelningen acceptera en temporär anslutning till befintlig avloppsan
läggning på fastigheten bör det också kunna accepteras i väntan på de allmänna ledningar
na. 

När det gäller synpunkterna från  hänvisas till bedömningen av miljöavdel
ningens synpunkter ovan. 

När det gäller synpunkterna från 1 rör det dels den allmänna lämpligheten av 
att fastigheten bebyggs ur strandskydds-, trafik och landskapsbildssynpunkt, dels mer en
skilda synpunkter om värmeslingor på  och om de kan läcka köldmedia till 
grundvattnet och att deras närmiljö kommer påverkas negativt. 

Vid en sammanvägd bedömning bedöms det som grannarna framfört inte vara till sådan 
betydande olägenhet att bygglov av den anledningen ska nekas. 

Upplysningar 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte påbörjas förrän 
byggnadsnämnden har lämnat bygglov och startbesked. Om byggnadsarbetena påbörjas 
innan detta besked lämnas tas en byggsanktionsavgift ut. 

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

Vatten och avlopp ska anslutas till allmänna ledningar alternativt en av miljöavdelningen 
godkänd temporär lösning (se miljöavdelningens yttrande). 

Åtgärden kräver tillstånd från länsstyrelsen gällande ingrepp i fast fornlämning. 

Åtgärden kräver dispens från strandskyddet, detta prövas i separat ärende av myndighets
nämnden. 

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 fem 
veckor efter det att brev med förenklad delgivning skickats till de som haft synpunkter, om 
beslutet inte överklagas. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Båstads kommun 
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Telefon: 0431-770 00 vx 
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Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

 
 

 
 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 

. situationsplan 
Plan- och fasadritning 
Yttrande från Trafikverket 
Yttrande från miljöavdelningen 
Yttrande från Ängalag 25:1 
Yttrande från Ängalag 5:2 
Sökandens bemötande 
Sökandens mejlang avloppet 

2017-08-28 
2017-08-28 
2017-08-28 
2017-11-27 
2017-11-09 
2017-11-14 
2017-11-20 
2017-11-20 
2017-11-20 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 v x 
Plusgiro: 111111-1 
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Sammanträdesdatum 

2018-01-25 

Dnr MN 000005/2017-900 

Sida 

29 av 31 

Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

1. Bygglovsavdelningen 171201-171231 
2. Miljöavdelningen 171201-171231 
3. Räddningstjänsten 171201-171231 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Beslut 

Jäv 

MN§ 17 Dnr MN 000008/2018- 800 

Föreläggande vid vite att åtgärda nedskräpning på fastigheten 
 Båstads kommun 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av miljöbalken 26 kap 9 §förelägga 
, att på fastigheten 

 utföra följande: 

1. Senast 4 månader efter delgivning av detta beslut ska farligt avfall samt 
fordon och maskiner som förvaras på fastigheten sorteras och lämnas till 
godkänd mottagare, se bilagor 1-6. 

2. Senast 2 månader efter delgivning av detta beslut ska godkänt 
besiktningsintyg på de två cisternerna som förvaras på område S skickas in 
till miljöenheten, Ängelholms kommun alt. ska de tömmas och rengöras och 
intyg på detta ska skickas in till miljöenheten, Ängelholms kommun. 

3. Senast S månader efter delgivning av detta beslut ska avfall som förvaras på 
fastigheten sorteras och lämnas till godkänd mottagare, se bilagor 1-6. 

4. Senast S månader efter delgivning av detta beslut ska material som avses att 
sparas vara förvarat på ett organiserat sätt så att det inte kan orsaka skada 
på miljön. 

Detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Detta beslut ska skickas in för anteckning i fastighetsboken hos 
Inskrivningsmyndigheten. 

Myndighetsnämnden beslutar vidare 

att debitera  med 
2S 410 kronor (29,S timmar) för tillsyn som skett under 2016-2018 i enlighet 
med den taxa Båstads kommunfullmäktige beslutat§ 2S4 001746/2012-90S. 
Faktura sändes separat. 

att detta avgiftsbeslut skall gälla omedelbart även om det överklagas. 

Punkt 1 är förenat med ett vite om SO 000 kr, punkt 2 är förenad med ett vite 
om 10 000 kr och punkt 3 är förenad med ett vite om 2S 000 kr. 

Haakon Böcker (BP) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets 
handläggning och beslut. Ingen ersättare tjänstgör i hans ställe. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



lnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Skäl för beslutet 

2018-01-25 31 av 31 

Miljöenheten gör bedömningen att fastighetsägare  förvarar 
och har förvarat avfall och farligt avfall såsom fordon, maskiner, däck, elavfall, 
plast, batterier m.m. på fastigheten under lång tid och det rör sig därmed om 
stora mängder avfall som riskerar att förorena mark och grundvatten. 
Fastigheten är belägen i den yttre skyddszonen avseende grundvattentäkt i 

 Båstads kommun. Avfallet som förvaras på fastigheten ger även ett 
skräpigt intryck för närboende och för personer som vistas i närområdet. 

Trots tidigare skrivelser och föreläggande har inte nedskräpningen åtgärdats. 
Miljöenheten anser därför att det är skäligt att koppla ett vite till föreläggandet 
för att ytterligare visa på behovet av åtgärder då fastigheten är belägen i en 
skyddszon för grundvattentäkt. Ett vitesbelopp på totalt 85 000 kr är rimligt då 
kostnaden för borttransport av berört avfall kan uppgå till större belopp än så. 
Miljöenheten bedömer att hanteringen och förvaringen av avfall och farligt 
avfall utgör nedskräpning och en miljöfarlig verksamhet. 

Miljöenheten anser vidare att detta beslut ska gälla även om det överklagas. 

Med godkänd avfallsmottagare menar miljöenheten sådana verksamheter som 
uppfyller kraven i Avfallsförordningen (2011:927). 

Vid återkommande inspektioner gjorda under åren 2013-2017 har 
nedskräpning förekommit på fastigheten vilket måste åtgärdas för att uppfylla 
gällande lagstiftning. 

Nedskräpningen utgörs av stora mängder avfall som riskerar att förorena mark 
och grundvatten. 

Beskrivning av ärendet Miljö och bygg anser att det är skäligt att förelägga verksamhetsutövaren vid 
vite att åtgärda bristerna inom fastigheten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 8 januari 2018 från 
handläggare Therese Thillman, Ängelholms kommun. 

Föredragande MiljöchefTina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  

Inskrivningsmyndigheten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 




