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rJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

2018-04-26 

Kommunkontoret Astrakanen, Torsdagen den 26 april2018 kl13:00-16.50 

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

Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Tina Eriksson, miljöchef 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 
Philip Norrman, nämndsekreterare 

Claes Sundin(--), ersättare Rune Andersson (C) 

Omedelbar justering i anslutning till sammanträdet 

Sida 

l av 3 

sekreterare %"t.c.._ w~ Pacagcafec §§56 --------------------------------------------
Linda Wahlström !f!? U'm1 Ordförande 

Justerare 
Gz g 

C es Sundm 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2018-04-26 
OJ'~O'f ;)..tYitf-05 -.25 

Från och med 2018-~ till och med 2~-Q6.18 

Kommunkontoret i Båstad 

Linda Wahlström 



1JiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2018-04-26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-26 

MN §56 Dnr MN 000114/2016 - 330 
( Varan 9:41 i Torekav - Yttrande till mark- och miljödomstolen 
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( 
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justerandes signaturer 

Sida 

2 av 3 

Utdra11:sbestyrkande 
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rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-04-26 3 av 3 

MN§56 Dnr MN 000114/2016- 330 

Varan 9:41 i Torekov-Yttrande till mark- och miljödomstolen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Myndighetsnämnden lämnar som sitt yttrande att aktbilaga 31 i huvudsak 
inte rör detta ärende utan andra ärenden på fastigheten som är under 
prövning. När det gäller aktbilaga 32 bestrider nämnden att containrarna 
används i sådan jordbruksverksamhet så att de skulle vara undantagna från 
bygglovplikten. 

Fastigheten är på cirka sex hektar varav två hektar är bebyggda eller utgör 
upplag och impediment. På resterande del odlas foderjvall. 

 har tidigare uppgett att delar av containrarna används till 
förvaring av trädgårdsredskap (i överklagandet av nämndens beslut till 
länsstyrelsen) som används för skötsel av marken. Det jordbruk som då kan 
bedrivas på fastigheten får därför betraktas som bisyssla till boendet och 
inte ett näringsfång av större betydelse.  har också uppgett 
(MMD protokoll2018-01-25, sid 4, fjärde stycket) att han arrenderar ut de 
fyra hektaren jordbruksmark Följaktligen bedriver han inget eget jordbruk 
på fastigheten. 

2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har förelagt myndighetsnämnden 
att senast den 2 maj 2018 yttra sig över aktbilagorna 31 och 32 och då särskilt 
yttra sig över uppgiften om att tre av containrarna används för 
jordbruksverksamhet 

Föredragande 

Underlag till beslutet 

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Inkommet föreläggande från mark- och miljödomstolen daterad den 18 april 
2018 samt tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson daterad 
den 26 april 2018. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-04-26 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2015-000106 

Tjänsteskrivelse l (2) 

Myndighetsnämnden 

Yttrande till mark- och miljödomstolen (P 1005-17 3:5) avseende 
uppställning av containrar utan bygglov på fastigheten Varan 9:41 
(Ängalagsvägen), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden lämnar som sitt yttrande att aktbilaga 31 i huvudsak inte rör detta 
ärende utan andra ärenden på fastigheten som är under prövning. När det gäller aktbilaga 
32 bestrider nämnden att containrarna används i sådan jordbruksverksamhet så att de 
skulle vara undantagna från bygglovplikten. 

Fastigheten är på cirka sex hektar varav två hektar är bebyggda eller utgör upplag och im
pediment. På resterande del odlas foder /vall.  har tidigare uppgett att de
lar av containrarna används till förvaring av trädgårdsredskap (i överklagandet av nämn
dens beslut till länsstyrelsen) som används för skötsel av marken. Det jordbruk som då kan 
bedrivas på fastigheten får därför betraktas som bisyssla till boendet och inte ett närings
fång av större betydelse.  har också uppgett (MMD protokoll2018-01-25, 
sid 4, fjärde stycket) att han arrenderar ut de fyra hektaren jordbruksmark Följaktligen 
bedriver han inget eget jordbruk på fastigheten. 

Beskrivning av ärendet 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har förelagt myndighetsnämnden att senast 
den 2 maj 2018 yttra sig över aktbilagorna 31 och 32 och då särskiltyttra sig över uppgif
ten om att tre av containrarna används för jordbruksverksamhet. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 
Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 1111 11-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



Beslutet ska expedieras till: 
MMD 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Föreläggande från MMD 2018-04-18 
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Båstads kommun 

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




