
BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-15 

Sida 

1 av 17 

Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdeslokal Arorna, torsdagen den 15 februari 2018 kl13:00-15.00 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Haakon Böcker (BP), tjg. ers. för James Johnson (BP), Ordförande, 
närv. § 23 (från punkt C)-§ 31 
Göran Klang (S), 1:e vice ordförande 
Kenneth Larsson (C), tjg. ers. för Rune Andersson (C) 
Kjell Stridh (BP) 
Claes Sundin (M) 
Ingrid Nygren (L) 

Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Tina Eriksson, miljöchef 
Linda Wahlström, sekreterare 
Föredragande tjänstepersoner redovisas vid respektive paragraf 

Kjell Stridh, ersättare Ingrid Nygren 

Kommunhuset, onsdagen den 28 februari kl. 13.00 

---'~..A.I-""~t\"--""'~=~~\__,_t\t......;~>.oo<-=...o.W-=----==~~--------Paragrafer §§ 21-31 
Linda Wahlström 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2018-02-15 

Från och med 2018-03-01 till och med 2018-03-22 

Kommunhuset i Båstad 

Linda Wahlström 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

l n n e hållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2018-02-15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-15 

MN § 21 Dnr MN 000003/2018- 900 
Godkännande av dagordningen 2018 

MN § 22 Dnr MN 000002/2018- 900 
,Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2018 

MN § 23 Dnr MN 000005/2018- 900 
Information Myndighetsnämnden 2018 

MN § 24 Dnr MN 000135/2017-900 
Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet 

MN § 25 Dnr MN 000019/2018-330 
Östra Karup 5:4 - Olovlig nybyggnad av mur och komplementbyggnad 

MN § 26 Dnr MN 000018/2018- 330 

Sida 

2 av 17 

Sinarp 3:24 (Häljarpsvägen 7)- Bygglov för ombyggnad av ekonomibyggnad för jordbrukets 
behov (lagerlokal) samt bygglov i efterhand för inredning av lägenhet i lagerlokal 

MN § 27 Dnr MN 000129/2017-330 
Malen 1:230- Förhandsbesked av nybyggnadavenbostadshus 

MN § 28 Dnr MN 000004/2018- 900 
Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2018 

MN § 29 Dnr MN 000006/2018- 903 
Delgivningar myndighetsnämnden 2018 

MN § 30 Dnr MN 000064/2017- 330 
Ringblomman 13 (Syrenvägen 14)- Bygglov i efterhand för nybyggnad av mur och 
markuppfyllnad 

MN § 31 Dnr MN 000020/2018-903 
Tidigare utskicksdatum för nämndens kallelser 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

q k 1r 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

Beskrivning av ärendet 

2018-02-15 

MN § 21 Dnr MN 000003/2018- 900 

Godkännande av dagordningen 2018 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med tillägg för extraärende "Tidigare utskickstid för 
nämndens kallelser" 

3 av 17 

Kjell Stridh väcker nytt ärende: Tidigare utskickstid för nämndens kallelser. Ärendet 
behandlas sist på dagens sammanträde. 

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 Utdragsbesty_rkande 

Llk ~ 
~ 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

2018-02-15 4av 17 

MN§ 22 Dnr MN 000002/2018- 900 

Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2018 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Kjell Stridh (BP) 

2. Som ersättare för justeraren utses Ingrid Nygren (L) 

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

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

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

q k ~v-



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

2018-02-15 

MN § 23 Dnr MN 000005/2018- 900 

Information Myndighetsnämnden 2018 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Informationspunkterna läggs till handlingarna. 

Vid Myndighetsnämndens sammanträde 2018-02-15 redovisas nedanstående 
information: 

5 av 17 

A) Presentation av Christina Karlsson ny handläggare av bostadsanpassningsbidrag 
samt avtackning av Ann-Margret Bengtsson som lämnar tjänsten som handläggare 
av bostadsanpassningsbidrag- Roger Larsson 

B) Ordföranden gratulerar den tidigare stadsarkitekten Roger Larsson till den nya 
tjänsten som samhälls byggnadschef. Roger tillträdde den nya tjänsten den 8 februari 
2018. 

C) Bokslut 2017, verksamhetsberättelser- Roger Larsson, Tina Eriksson, joacim 
Nilsson 

D) NK!, Nöjd Kund Index- Roger Larsson 

E) Arbetsmiljön Västra Karups skola- Tina Eriksson 

F) Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde förEskilstorp samt för Idrottsplatsen, 
Malen och Axelstorp - Tina Eriksson 

justerandes signaturer - Utdragsbestyrkande 

1'~ ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslutet expedieras till 

2018-02-15 6 av 17 

MN§24 Dnr MN 000135/2017-900 

Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet 

Myndighetsnämnden antar tjänsteskrivelsen som svar på revisionens granskning av 
nämndens upphandlingsverksamhet och översänder tjänsteskrivelsen till revisionen 
som svar på rapporten. 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat 
nämnderna och kommunstyrelsen i syfte att bedöma om kommunens arbete för att leva 
upp till kraven i regelverken som offentlig upphandling är ändamålsenligt. 

Genom stickprovsundersökning avseende bemannings- och konsulttjänster undersöktes 
om styrning, kontrollmiljö och uppföljning för upphandlingsverksamheten var 
tillräcklig. Tio av totalt tolv stickprov på upphandlingar uppfyllde enligt EY varken 
lagstadgade krav eller kommunens egna riktlinjer gällande dokumentationskrav för 
respektive beloppsgräns. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 
daterad 2018-02-06, 

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Kommunrevisionen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

c~~ ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam h ä lisbyggnad 

Datum 
2018-02-06 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dn r 
B 2018-000080 

Tjänsteskrivelse l (2) 

Myndighetsnämnden 

Svar på granskning av kommunens upphandlingsverksamhet, revis
ionsrapport 2017 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden antar tjänsteskrivelsen som svar på revisionens granskning av 
nämndens upphandlingsverksamhet 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat nämn
derna och kommunstyrelsen i syfte att bedöma om kommunens arbete för att leva upp till 
kraven i regelverken som offentlig upphandling är ändamålsenligt. 

Genom stickprovsundersökning avseende bemannings- och konsulttjänster undersöktes 
om styrning, kontrollmiljö och uppföljning för upphandlingsverksamheten var tillräcklig. 
Tio av totalt tolv stickprov på upphandlingar uppfyllde enligt EY varken lagstadgade krav 
eller kommunens egna riktlinjer gällande dokumentationskrav för respektive belopps
gräns. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden anser liksom EY att det finns tillräckliga tillämpningsanvisningar gällande regel
verket av inköp och upphandlingar. Det finns en tillsatt inköpssamordnargrupp i syfte att 
verka som ett samordnande organ i upphandlings- och inköpsfrågor. Nämnden bedömer 
att förvaltningen tillämpar anvisningarna och att några ytterligare åtgärder inte krävs för 
närvarande för att säkerställa att styrdokumenten följs . 

Ett av stickproven rör nämndens ansvarsområde för bostadsanpassningsbidrag där före
taget Kenneth Bygg har granskats (sidan 9). Vid läsning av beskrivningen framstår det som 
om det rör sig om en utbetalning i ett bidragsärende som handlats upp på fullmakt från bi
dragsmottagaren. EY uppger att de efterfrågat denna fullmakt men inte fått den. Den an-

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅST AD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 1111 11-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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givna summan i rapporten rör ett flertal ärenden i huvudsakligen en till femtusen kronor 
med olika bidragstagare med fullmakt från var och en. Vid större summor begärs offerter 
in från flera företag. Tidigare begärdes offerter in i alla ärenden, men då det dels är svårt 
att få in offerter för små åtgärder, dels låg Kenneths Bygg lägst i anbuden har bidragshand
läggaren inte begärt offerter för mindre åtgärder. Någon begäran om att få se fullmakter el
ler andra underlag har inte begärts hos handläggaren, avdelningschefen eller verksam
hetsområdeschefen. 

Nämnden vill uppmärksamma revisionen på att de arbeten som Kenneths Bygg utfört åt 
bostadsbidragstagarna inte omfattas av lagen om offentlig upphandling. Entreprenadavtal 
om åtgärdens utförande ingås mellan bidragstagaren och entreprenören. Kommunen har 
möjlighet att som en service bistå sökanden med att välja, sluta avtal och sköta kontakter
na med entreprenören. Detta sker då på fullmakt från sökanden. JO har uttalat sig om frå
gan och att en kommun sluter avtal med en entreprenör med stöd av fullmakt ändrar inte 
på den omständigheten att det är den sökande som är den egentlige avtalsparten i förhål
lande till entreprenören. Kommunen ingår avtalet för den sökandes räkning. Lagen om of
fentlig upphandling blir därför inte tillämplig (Boverkets handbok BAB). 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Revisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Revisionsrapport 2017: Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet 

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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Beskrivning av ärendet 

2018-02-15 

MN§25 Dnr MN 000019/2018- 330 

- Olovlig nybyggnad av mur och 
komplementbyggnad 

7 av17 

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

), solidariskt en byggsanktionssavgift 
enligt plan och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 12§ 8 resp. 9 kap 6§2 av 
4 720,50 kr kronor för att ha påbörjat nybyggnad av en 39m lång mur i fastighetsgräns 
mot gata samt uppfört en komplementbyggnad med byggnadsarean 19 kvm utan 
startbesked. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan och bygglagens 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 
kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en ED-förordning om krav på byggnadsverk 
eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § 
(PBL 11 kap 51 §) Enligt PBL 11 kap 53 §ska en byggsanktionsavgift tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 

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

Kjell Stridh (BP) med bifall från Kenneth Larsson (C) och Haakon Böcker (BP): 
Sanktionsavgiften ska skrivas ner till en fjiirdedel av föreslaget belopp då beloppet inte 
står i proportion till ingreppet samt att särskilda skäl föreligger. 

Efter framställda propositioner på de framlagda förslagen finner ordföranden att Kjell 
Stridh m.fl . yrkande bifallits. Sanktionsavgiften ska således vara 4 720,50 kr. 

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

 solidariskt en byggsanktionssavgift 
enligt plan och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 12§ 8 resp. 9 kap 6§2 av 18 882 
kronor för att ha påbörjat nybyggnad av en 39m lång mur i fastighetsgräns mot gata 
samt uppfört en komplementbyggnad med byggnadsarean 19 kvm utan startbesked 

Vid tillsynsbesök på fastigheten den 13 december 2016, efter en anonym anmälan, 
konstaterades att en mur uppförts längs hela fastighetsgränsen mot öster (  

) samt att en ny komplementbyggnad var uppförd i mycket nära anslutning till 
muren på fastighetens norra del. Efter granskning mot kommunens artafoton kan 
konstateras att åtgärdena uppförts mellan 2014 och 2016. En tidigare (före 2010) 
uppförd mur finns dels mot  

. Längd av den senaste uppförda muren 
beräknas till 39 löpmeter och byggnadsarea komplementbyggnaden till19 kvm. Bygglov 
för murarna och anmälan för komplementbyggnaden har inte sökts således finns heller 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-02-15 8 av 17 

inget startbesked för någon av åtgärdena. Enligt detaljplanen är marken prickad och får 
ej bebyggas. Åtgärdena bedöms som bygglovspliktiga resp. anmälningspliktig. Murarna 
kan prövas i bygglov som avvikelse och komplementbyggnaden kan prövas i ett 
anmälningsärende en!. PBL 9kap 4a§. Föreläggande om ansökan om lov resp. anmälan 
har skickats till fastighetsägarna (se bilaga S). Begäran om förklaring har skickats till 
fastighetsägaren (se bilaga 3) med upplysning om hur rättelse kan utföras för att 
sanktionsavgift ej skall påföras i ärendet. Fastighetsägarna inkom den 17 april 2 O 17 med 
förklaring utan att ange om de avser att göra rättelse eller ej. 

Enligt PBF 9 kap 12 § 8 är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §plan 
och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en 
byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket S plan- och bygglagen eller 6 kap. 
1 § eller anmälan enligt S § första stycket 8 innan byggnadsnämnden har gett ett 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

q' k- ~ 
'-/ V 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslutet expedieras till 

2018-02-15 9 av 17 

startbesked 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när 
det gäller en mur eller ett plank 

Prisbasbeloppet för 2018 är 45500 kr. Beräknad sanktionsavgift blir då 18 882 kr enligt 
bilaga 

Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor är kommunicerade med fastighetsägaren. Rättelse 
har ej utförts. Fastighetsägarna har inkommit med synpunkter på tjänsteskrivelsen och 
avser att göra rättelse gällande den olovligt uppförda byggnaden under perioden aug
sept. 2018 (d.v.s. flytta den efter en anmälan enligt föreläggandet) samt att söka lov för 
muren, se bilaga 6. Sanktionsavgift gällande den olovligt uppförda byggnaden skall 
därför inte debiteras. Fastighetsägarenavser inte att göra rättelse, d.v.s. riva muren 
innan ansökan om lov i efterhand. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare 
Marie Axberg Fagerlind daterad 2018-02-15. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredra r ärendet. 

Delges med besvärshänvisning: 

 
 

 

1'( 1r 
Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 
Datum 
2018-01-31 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

D nr 
B 2016-001189 

Tjänsteskrivelse 

Myndighetsnämnden 
Reviderad 2018-02-15 

l (3) 

Olovlig nybyggnad av mur och komplementbyggnad  
 Båstads kommun 

Förslag till beslut 

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

 solidariskt en byggsanktionssavgift enligt plan och byggförordningens 
(PBF) 9 kap 1§ och 12§ 8 resp. 9 kap 6§2 av 18882 kronor för att ha påbörjat nybyggnad 
av en 39m lång mur i fastighetsgräns mot gata samt uppfört en komplementbyggnad med 
byggnadsarean 19 kvm utan startbesked. 

Skäl för beslut 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan och bygglagens 8-1 O kap. eller i föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ el
ler mot en bestämmelse i en ED-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51§) 
Enligt PBL 11 kap 53 §ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Fastighetsägarna, , har upplysts om vad som gäller en
ligt PBL om att påbörja en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt getts möj
lighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Beskrivning av ärendet 
Vid tillsynsbesök på fastigheten den 13 december 2016, efter en anonym anmälan, konsta
terades att en mur uppförts längs hela fastighetsgränsen mot öster (  
samt att en ny komplementbyggnad var uppförd i mycket nära anslutning till muren på 
fastighetens norra del. Efter granskning mot kommunens ortofoton kan konstateras att åt
gärdena uppförts mellan 2014 och 2016. En tidigare (före 2010) uppförd mur finns dels 
mot  men även kring en uteplats mellan huvudbyggnaden och fastighets
gränsen i väster. Längd av den senaste uppförda muren beräknas till 39 löpmeter och 
byggnadsarea komplementbyggnaden till19 kvm. Bygglov för murarna och anmälan för 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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komplementbyggnaden har inte sökts således finns heller inget startbesked för någon av 
åtgärdena. Enligt detaljplanen är marken prickad och får ej bebyggas. 
Åtgärdena bedöms som bygglovspliktiga resp. anmälningspliktig. 
Murarna kan prövas i bygglov som avvikelse och komplementbyggnaden kan prövas i ett 
anmälningsärende enl. PBL 9kap 4a§. Föreläggande om ansökan om lov resp. anmälan har 
skickats till fastighetsägarna (se bilaga 5). 
Begäran om förklaring har skickats till fastighetsägaren (se bilaga 3) med upplysning om 
hur rättelse kan utföras för att sanktionsavgift ej skall påföras i ärendet. Fastighetsägarna 
inkom den 17 april 2017 med föridaring utan att ange om de avser att göra rättelse eller ej. 

Båstads kommun 

Sa mhä lisbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Enligt PBF 9 kap 12 § 8 är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §plan
och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en 
byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 §första stycket S plan- och bygglagen eller 6 kap. 1 
§ eller anmälan enligt S § första stycket 8 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
0,02S prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en 
mur eller ett plank. 

Enligt PBF 9 kap 6 § 5 2p är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §plan 
och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9lmp. 2 § 
första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan och bygglagen eller kräver anmä 
lan enligt 6lcap. 5 §första stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett start 
beslmd 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
byggnadens sanktionsarea för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller 
en annan liten byggnad. 

Prisbasbeloppet för 2018 är 45500 kr. Beräknad sanktionsavgift blir då 18882 
(18882+12285) kr enligt bilaga~ 2 

Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor är kommunicerade med fastighetsägaren. 
Rättelse har ej utförts. Fastighetsägarna har inkommit med synpunkter på tjänsteskrivel
sen och avser att göra rättelse gällande den olovligt uppförda byggnaden under perioden 
aug-sept. 2018 (d.v.s. flytta den efter en anmälan enligt föreläggandet) samt att söka lov för 
muren, se bilaga 6. Sanktionsavgift gällande den olovligt uppförda byggnaden skall därför 
inte debiteras. Fastighetsägarenavser inte att göra rättelse, d.v.s. riva muren innan ansökan 
om lov i efterhand. 

Samhälls byggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska delges med besvärshänvisning till: 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga 1, beräkning sanktioner byggnad 
Bilaga 2, beräkning sanktioner mur 
Bilaga 3, begäran om förklaring 
Bilaga 4, förklaring från fastighetsäg 
Bilaga S, lovföreläggande. 
Bilaga 6, Svar från fastighetsäg om rättelse 

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 20 16.11.24 



rJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2018-02-15 

MN§26 Dnr MN 000018/2018- 330 

Sinarp 3:24 (Häljarpsvägen 7)- Bygglov för ombyggnad av 
ekonomibyggnad för jordbrukets behov (lagerlokal) samt 
bygglov i efterhand för inredning av lägenhet i lagerlokal 

Myndighetsnämnden beslutar att bygglov ges för ändrad användning av 
ekonomibyggnad för jordbrukets behov (lagerlokal) till verksamhetslokal enligt 
föreliggande handlingar. Bygglov ges även för tidigare inredd lägenhet i en del av 
lagerlokalen. 

10 av 17 

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

Avgiften för bygglovet är 19 122 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas separat. 

Bygglov ges då förslaget är förenligt med gällande översiktsplan och med riksintressena 
i området. Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och bedöms inte 
medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 
Ansökan om anläggande av ett nytt eller ändring av ett befintligt avlopp ska ske till 
Miljöavdelningen i Båstads kommun 

Dispensen från landskapsbildskyddet finns och är beviljat den 29 november 2017. 

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

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

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

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

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

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

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

f k ~ 



IJ-iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslutet expedieras till 

2018-02-15 11 av 17 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 
daterad den 5 februari 2018. 

Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

Sökande 
Kontrollansvarig 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam h ä lisbyggnad 

Datum 
2018-02-05 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

D nr 
B 2017- 001298 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för ombyggnad av ekonomibyggnad för jordbrukets behov 
(lagerlokal) samt bygglov i efterhand för inredning av lägenhet i la
gerlokal på fastigheten 
SINARP 3:24 (HÄLJARPSVÄGEN 7), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Bygglov ges för ändrad användning av ekonomibyggnad för jordbrukets behov (lagerlokal) 
till verksamhetslokal enligt föreliggande handlingar. Bygglov ges även för tidigare inredd 
lägenhet i en del av lagerlokalen. 

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

Avgiften för bygglovet är 19 122 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslut 

Bygglov ges då förslaget är förenligt med gällande översiktsplan och med riksintressena i 
området. Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och bedöms inte 
medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för ändrad användningjornbyggnad av en före detta lagerlokal till 
konferenslokal. I ansökan ingår även bygglov i efterhand för en lägenhet som är inredd i en 
del av samma lagerlokal. Byggnaden är belägen utanför planlagt område samt utanför 
sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen är det positivt att jordbrukets så kallade 
överloppsbyggnader konverteras till annan verksamhet. 

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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Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för ombyggnad av befintlig lagerlokal till en verksamhetslokal 
(konferenslokal) samt bygglov i efterhand för befintlig lägenhet. Byggnaden ligger utanför 
detaljplanerat område samt ingår inte i sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten omfattas av följande skydd: 
• Område med förordnande enligt 19 §naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, s k 

landskapsbildsskydd. 

Fastigheten omfattas av följande riksintressen: 

• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hall
andsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 

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

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

Berörda sakägare och myndigheter har getts möjliget att lämna synpunkter på förslaget. 
Ingen av ovannämnda har inkommit med negativa synpunkter. 

Inredning av bostadslägenhet har skett tidigare och eftersom det inte kan bevisas att över
trädelsen gjordes för mindre än fem år sedan kan sanktionsavgifter inte utfärdas. Det kan 
inte heller bevisas att överträdelsen gjordes för mindre än tio år sedan vilket innebär att 
man inte kan förelägga om rättelse vilket i det här fallet hade varit att den delen av bygg
naden ska återställas i ursprungligt skick 

Upplysningar 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 
• Ansökan om anläggande av ett nytt eller ändring av ett befintligt avlopp ska ske till 

Miljöavdelningen i Båstads kommun 

Dispensen från landskapsbildskyddet finns och är beviljat den 29 november 2017. 

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

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

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

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- eller markarbeten (byggher-

B åstad s kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
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Org.nummer: 212000-0944 
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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 myndighetsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 1 O 
kap. 3 § PBL. Om byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas, tas en sanktionsav
gift ut enligt PBL 11 kap och PBF 9 kap. 

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

Samhällsbyggnad 

Hajrudin Caplja 
Bygglovhandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 

Sökande 
Kontrollansvarig 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Handlingar som ingår i beslutet (enligt nedan) 
2. situationsplan (Utskrift från Tekis) 
3. Orienteringskarta (Utskrift från Google-maps) 

Bilagor som ska expedieras till sökande med beslutet: 
• Handlingar som ingår i beslutet 
• Kallelse till tekniskt samråd 
• Hur man överklagar 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 

Ansökan 2017-12-07 
situationsplan 2017-12-21 
Plan-, fasad-och sektionsritning 2018-01-30 
Verksamhetsbeskrivning 2018-01-16 
Remiss från Miljöavdelning 2018-02-07 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅST AD 
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 

Skäl för beslut 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Upplysningar 

Beskrivning av ärendet 

2018-02-15 12 av 17 

MN§27 Dnr MN 000129/2017-330 

Malen 1:230- Förhandsbesked av nybyggnad av en bostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges för 
nybyggnad av en bostadhus på fastigheten Malen 1:230 enligt föreliggande handlingar. 

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

Den alrtuella platsen ligger i anslutning till hävdad och bebyggd tomt på en undanskymd 
plats som redan är ianspråktagen och bebyggd med en mindre bod. Åtgärden bedöms 
därmed vara förenlig med kommunens översiktsplan och samt bedöms ur allmän 
synpunlrt 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. 

Kjell Stridh (BP) med bifall från Göran Klang (S): Förhandsbesked ska ej lämnas på 
grund av att förändringen är i stort sett obefintlig. 

Claes Sundin(-), Kenneth Larsson (C), Haakon Böcker (BP) och Ingrid Nygren (L): Bifall 
till förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att 
tjänstemannaförslaget bifallits, dvs. förhandsbesked kommer att kunna ges. 

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 byggsanlrtionsavgift 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 (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 j 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. 

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på fastigheten Malen 
1:230 har lämnats in till nämnden. Platsen för byggnaden är delvis redan ianspråktagen 
med hårdgjord yta och en mindre bod. Fastigheten gränsar till en bebyggd bostadstomt 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslutet expedieras till 

2018-02-15 13 av 17 

Enligt kommunens översiktsplan från 2008 bedöms de generella riktlinjerna uppfyllas 
för hur nya byggnader ska utformas och placeras i landskapet. Eftersom platsen redan är 
bebyggd med en äldre liten byggnad i anslutning till bebyggd bostadsfastighet bedöms 
platsen vara i anspråktagen för enskilt bruk. 

Nämnden beslöt vid sitt sammanträde den 14 december 2017 (MN §160/2017) att 
återremittera ärendet för att undersöka möjligheterna till en placering längre norrut på 
fastigheten . Sökanden har lämnat in ett förslag på alternativ placering (alt 2) och i 
skrivelse framfört synpunkter på att gå ännu längre norrut på fastigheten. Sökanden vill 
i första hand hålla fast vid placering enligt ursprungsplaceringen (alt 1). 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor datera den 7 februari 2018 från 
samhällsbyggnadschef Roger Larsson. 

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

 
  

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~K ~r 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-02-07 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-001009 

Tjänsteskrivelse l (4) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten 
Malen 1:230, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges för 
nybyggnad avenbostadhus på fastigheten Malen 1:230 enligt föreliggande handlingar. 

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 och bebyggd med en mindre bod. Åtgärden bedöms 
därmed vara förenlig med kommunens översiktsplan och samt bedöms ur allmän syn
punkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och uppfylla lämplighets
kriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. Åtgärden be
döms 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 be
byggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte heller medföra nå
gon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

Sammanfattning 
En ansökan om förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på fastigheten Malen 
1:230 har lämnats in till nämnden. Platsen för byggnaden är delvis redan ianspråktagen 
med hårdgjord yta och en mindre bod. Fastigheten gränsar till en bebyggd bostadstomt 
Enligt kommunens översiktsplan från 2008 bedöms de generella riktlinjerna uppfyllas för 
hur nya byggnader ska utformas och placeras i landskapet. Eftersom platsen redan är be-

Båstads kommun 
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byggd med en äldre liten byggnad i anslutning till bebyggd bostadsfastighet bedöms plat
sen vara i anspråktagen för enskilt bruk 

Nämnden beslöt vid sitt sammanträde den 14 december 2017 (MN §160/2017) att åter
remittera ärendet för att undersöka möjligheterna till en placering längre norrut på fastig
heten. Sökanden har lämnat in ett förslag på alternativ placering (alt 2) och i skrivelse 
framfört synpunkter på att gå ännu längre norrut på fastigheten. Sökanden vill i första 
hand hålla fast vid placering enligt ursprungsplaceringen (alt 1 ). 

Beskrivning av ärendet 
En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad avenbostadshus på fastigheten Malen 
1:230 har lämnats in till nämnden. Den föreslagna byggnaden är en låg byggnad med fasa
der av grånat trä och låglutande sedumtak Platsen är undanskymd vilket gör att byggna
den inte kommer att synas förrän man är nära den. Platsen för byggnaden är delvis redan 
ianspråktagen med hårdgjord yta och en mindre bod. Fastigheten gränsar till en bebyggd 
bostadstomt och utgörs av igenslyad betesmark 

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 Ränne å) 

enligt 3 kap 6 §miljö balken. 
• 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. 

Nämnden beslöt vid sitt sammanträde den 14 december 2017 (MN §160/2017) att åter
remittera ärendet för att undersöka möjligheterna till en placering längre norrut på fastig
heten. Sökanden har lämnat in ett förslag på alternativ placering (alt 2) och i skrivelse 
framfört synpunkter på att gå ännu längre norrut på fastigheten. Sökanden vill i första 
hand hålla fast vid placering enligt ursprungsplaceringen (alt 1). 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och synpunkter har lämnats av mil
jöavdelningen och ägaren till . Räddningstjänsten har ingen erinran. Syn
punkterna från  i huvudsak byggnadens storlek och utformning och den 
berörda grannen ser helst att det inte byggs på platsen. Sökanden har bemött synpunkter
na från . Miljöavdelningen avstyrker förhandsbeskedet med hänvisning till 
allmänna och generella naturvårdsintressen som inte specificeras i sak Miljöavdelningen 
har hörts i egenskap av sakkunniga inom miljö- och hälsoskydd och inte inom naturvård. 
Synpunkterna rörande naturvård ska det därför bortses ifrån. Rörande avloppsfrågan är 
synpunkterna av upplysningskaraktär. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Enligt kommunens översiktsplan från 2008 (sid 153-158) bedöms de generella riktlinjerna 
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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. Den före
slagna byggnaden är väl anpassad till platsens förutsättningar och minimerar påverkan på 
omgivningarna genom att vara en låg byggnad med fasader av grånat trä och ett låglutande 
sedumtak Platsen är väl avskild och bedöms inte kunna ses från några närliggande all
männa vägar. Varje ärende är dock unikt och i och med att platsen redan är bebyggd med 
en äldre liten byggnad i anslutning till bebyggd bostadsfastighet bedöms platsen vara i an
språktagen för enskilt bruk 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. Åtgärden bedöms därmed vara förenlig med översiktsplanen och bedöms 
inte heller medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. 

Vad miljöavdelningen framfört om naturvårdsfrågan rör generella ställningstaganden. Att 
det finns skyddsvärda naturmiljöer och naturreservat på andra fastigheter i närområdet 
saknar betydelse i bedömningen av ärendet. Syftet med naturreservatet är att konservera 
det befintliga småbrutna jordbrukslandskapet och bevara utblickarna från åsen norrut 
över Laholmsbukten och södra Hallands slättlandskap. Undertecknad har besökt platsen 
och floran på platsen för byggnaden är av trivial art. Att bebygga platsen kan öka incita
menten för att röja den före detta betesmarken nedanför huset, vilket är i linje med natur
vårdsprogrammets intentioner. 

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 
(se miljöavdelningens yttrande). 

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. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

B åstad s 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 rev2016.11.24 
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Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
MN protokoll§ 160/2017 
Sökandens svar på återremissen 
Ansökan 
Beskrivning 
situationsplan alt 1 
situationsplan alt 2 
Planritning 
Fasadritning 
Illustrationer 
Inspirationsbilder 
Yttrande från Malen 1:224 
Sökandens bemötande 
Yttrande från räddningstjänsten 
Yttrande från miljöavdelningen 

2018-02-07 
2017-10-03 
2017-10-03 
2017-10-03 
2018-02-07 
2017-10-03 
2017-10-03 
2017-10-03 
2017-10-03 
2017-11-15 
2017-12-03 
2017-11-30 
2017-12-01 

Båstads kommun 

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



W] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-02-15 

MN§28 Dnr MN 000004/2018- 900 

Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2018 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten nedan redovisas och läggs till handlingarna: 

l. Bygglovsavdelningen 2018-01-01-2018-01-31 

2. Miljöavdelningen 2018-01-01-2018-12-31 

3. Kommunjuristen, begäran om utlämnande om allmän handling. Dnr. MN 
000007/2018 

Sida 

14 av 17 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

1k ~ (\ v 
v 



JjiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

2018-02-15 15 av 17 

MN§29 Dnr MN 000006/2018- 903 

Delgivningar myndighetsnämnden 2018 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Nedan redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Vid Myndighetsnämnden sammanträde 2018-02-15 redovisas följande delgivningar: 

1. 2018-02-08, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne- Beslut om tillstånd till ingrepp i 
fornlämningar vid förläggning av markkabel mellan Vejbystrand och Förslöv, 
fornlämning nr 69 i Barkåkra socken, nr 50, 126, 174 och 197 i Förslövs socken samt 
nr 115, 226 och 229 i Hjärnarps socken, Båstads och Ängelholms kommuner, Skåne 
län 

2. 2018-02-07, Dom, Mark- och miljödomstolen- Båstad 109:154- Dom, Mark och 
miljödomstolen avslår överklagandet 

3. 2018-01-30, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne- Fogdarp 4:9- Föreläggande enligt 
miljöbalken, til!st.ffinrl jämlikL landskapsbildsskyddsbestämmelserna och samråd 
eniigt kulturmiljölagen för nedläggning av markkabel 

4. 2018-01-23, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne- Dejarp 6:24- Tillstånd för uppförande av 
tillbyggnad till bostadshus samt nytt växthus inom område med förordnande om 
landskapsbildsskydd 

5. 2018-01-23, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne- Slammarp 1:105- Överklagande av 
myndighetsnämndens beslut ang. buller från luftvärmepump 

6. 2018-01-19, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne- Malen 1:263- Överklagande av 
kommunens beslut att utan åtgärd avsluta tillsynsärende rörande ventilation 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

CJ!c CQ_ 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-02-15 

MN§ 30 Dnr MN 000064/2017-330 

Ringblomman 13 ( Syrenvägen 14) - Bygglov i efterhand för 
nybyggnad av mur och markuppfyllnad 

Paragrafen är omedelbart justerad. Seseparat protokoll. 

Sida 

16 av 17 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

2018-02-15 17 av 17 

MN§ 31 Dnr MN 000020/2018- 903 

Tidigare utskickstid för nämndens kallelser 

Myndighetsnämnden beslutar att ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för 
beredning. 

Kjell Stridh (BP) väcker nytt ärende angående utskickstiden för nämndens kallelser till 
sammanträdena. Med sitt yrkande önskar han att handlingarna sictekas ut 14 dagar före 
sammanträdet istället för senast 5 dagar före sammanträdet som det regleras i 
nämndens reglemente. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~~ ~v 




