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Utses att justera: 
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Justeringens 
plats och tid: Justeringen äger rum torsdagen den 31 maj kl. 16.00 på kommunkontoret i B åstad. 

sekreterare ~..(k__ w~ Pa,.grofe< §§ 57-67 
Linda Wahlström 

Ordförande 

Justerare 

Gö<an Klang ' ~ 

Jai:!Z~u-=:::::::--=:==_--=:=> 
Haf on Böcker 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2018-05-24 

Från och med 2018-06-01 till och med 2018-06-23 

Kommunkontoret i B åstad 

~'vJ--lu~ 
Linda Wahlström 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2018-05-24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-24 

MN § 57 Dnr MN 000002/2018 - 900 
Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2018 

MN §58 Dnr MN 000003/2018- 900 
Godkännande av dagordningen 2018 

MN §59 Dnr MN 000005/2018- 900 
Information Myndighetsnämnden 2018 

MN § 60 Dnr MN 000020/2018- 903 
Tidigare utskicksdatum för nämndens kallelser 

MN § 61 Dnr MN 000027/2018- 330 

Sida 

2 av19 

Hemmeslöv 45:1- bygglov nybyggnad av 36m högt fackverkstorn samt tillhörande teknikbod 

MN § 62 Dnr MN 000037/2018- 300 
segelstorp 3:123 och 3:124- Förhandsbesked för nybyggnadavenbostad 

MN § 63 Dnr MN 000033/2018- 300 
segelstorp 3:15- Förhandsbesked för nybyggnad efter avstyckning 

MN § 64 Dnr MN 000036/2018 - 800 
Beslut fjärrvärmepanna, Vistorp 7:111 

MN § 65 Dnr MN 000004/2018- 900 
Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2018 

MN § 66 Dnr MN 000006/2018- 903 
Delgivningar myndighetsnämnden 2018 

MN § 67 Dnr MN 000113/2017-330 
Malen 1:209 (Fylkeskungavägen 55)- Yttrande till mark- och miljödomstolen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-05-24 3 av 19 

MN§ 57 Dnr MN 000002/2018- 900 

Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2018 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Haakon Böcker (BP) 

2. Som ersättare för justeraren utses Rune Andersson (C) 

3. Justeringen äger rum på kommunkontoret torsdagen den 31 maj kl. 16.00 

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

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-05-24 4av19 

Beslut 

MN§58 Dnr MN 000003/2018- 900 

Godkännande av dagordningen 2018 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter tillägg av extraärende: Malen 1:209-
yttrande till mark och miljödomstolen samt fråga från Ingrid Nygren om 
pumphuset i Rammsjö som kommer att hanteras som en extra 
informationspunkt. 

Beskrivning av ärendet Enligt myndighetsnämndens reglemente åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen 
sätts samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före 
utskick. 

Myndighetsnämnden har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-05-24 5 av 19 

MN§ 59 Dnr MN 000005/2018- 900 

Information Myndighetsnämnden 2018 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Informationspunkterna läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämndens sammanträde 2018-05-24 redovisas nedanstående 
information: 

A) Ida Skoglund, ny nämndsekreterare på kommunkansliet, presenterar sig. 

B) Sammanställning efter projektinriktning mot avfall- Tina Eriksson, miljöchef 

C) Presentation av energitillsyn samt en ny version av tillsynskort- Tina 
Eriksson, miljöchef 

D) Ingeistarp 3:15- begäran om omprövning av beslut - Roger Larsson, 
samhällsbyggnadschef 

E) Tertialrapport 1/2018- Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 

F) Fråga från Ingrid Nygren om ev. olovlig användning av sidobyggnad -
Slättaröds mal, Rammsjö 57:5- Roger Larsson samhällsbyggnadscheftar till 
sig informationen. 

G) Aktuella ärenden i verksamheterna - Roger Larsson och Tina Eriksson. 

Roger informerar kort om nya förvaltninglagen. 

Dejarp 7:1- Bygglovansökan i Kattvik Roger informerar att han har 
möjlighet att ta ärendet på delegation om inte nämnden anser att ärendet 
har så stort allmänt intresse att det ska tas av nämnden. Nämnden anser att 
ärendet kan tas på delegation. 

Tina Eriksson informerar om smittskyddsseminarium i september, 
Smittskydd Skåne kommer och föreläser. Kommer även att bli ett 
energiseminarium den 18 oktober. Nämndens ledamöter är hjärtligt 
välkomna på båda seminarierna. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-05-24 6 av19 

MN§60 Dnr MN 000020/2018- 903 

Tidigare utskicksdatum för nämndens kallelser 

Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige för ev. ändring av nämndens 
reglemente. 

Yrkanden Haakon Böcker (BP): Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige för ev. ändring 
av nämndens reglemente. 

Beskrivning av ärendet Kjell Stridh (BP) har väckt ett ärende i myndighetsnämnden om att utskicket av 
nämndens kallelse ska ändras så att kallelsen skickas ut 14 dagar före 
sammanträdet istället för fem dagar före sammanträdet som det regleras idag. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningen förslag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

Senaste dag för utskick av nämndens kallelser regleras i nämndens reglemente 
som är fastställt av kommunfullmäktige. En ändring behöver därför tas upp till 
fullmäktige för beslut. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2018 från samhällsbyggnadschef Roger 
Larsson. 

Myndighetsnämnden avser inte begära ändring av nämndens reglemente för 
att tidigarelägga utskickstiden för nämndens kallelser. 

Kommunfullmäktige via kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

]k ]b 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-05-15 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dn r 
B 2018-000229 

Tjänsteskrivelse l (2) 

Myndighetsnämnden 

Tidigare utskickstid för nämndens kallelser 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden avser inte begära ändring av nämndens reglemente för att tidigare
lägga utskickstiden för nämndens kallelser. 

Skäl för beslut 

En tidigareläggning av utskicket av nämndens kallelse innebär en betydande förlängning 
av handläggningstiderna som inte gynnar inte den enskilde sökande. 

Ska en ändring göras bör det hanteras i samband med en gemensam översyn av de olika 
reglementena, lämpligen vid starten av en ny mandatperiod. 

Sammanfattning 

Kjell Stridh (BP) har väckt ett ärende i myndighetsnämnden om att utskicket av nämndens 
kallelse ska ändras så att kallelsen skickas ut 14 dagar före sammanträdet istället för fem 
dagar före sammanträdet som det regleras idag. 

Senaste dag för utskick av nämndens kallelser regleras i nämndens reglemente som är 
fastställt av kommunfullmäktige. En ändring behöver därför tas upp till fullmäktige för be
slut. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Eftersom kommunens nämnder har samma tidsgräns för utskick av kallelser är en ändring 
av reglementena något som behöver hanteras gemensamt för alla nämnder vid samma tid-

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 
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punkt. Ska en ändring göras bör det hanteras i samband med en gemensam översyn av de 
olika reglementena, lämpligen vid starten av en ny mandatperiod. 

Samhällsbyggnad anser att frågan är viktig ur ett kundfokusperspektiv. I dagens lagstift
ning inom plan- och bygglagen finns tidsgränser för hur lång handläggningstid olika typer 
av ärenden får ta från det att ansökan är komplett. Bygglov och förhandsbesked har en 
längsta handläggningstid på tio veckor och anmälansärenden fyra veckor. Om det av ut
redningstekniska skäl behövs får tiden förlängas med tio respektive fyra veckor. Ett beslut 
om förlängning ska motiveras. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om att 
från och med 1 januari 2019 ska bygglovavgiften reduceras med 20% för varje påbörjad 
vecka som handläggningstiden överskrids. I lagförslaget skriver regeringen att kommu
nernas rutiner kring nämndssammanträden inte är skäl till att överskrida tidsgränserna. I 
miljöbalken finns inga tidskrav på handläggningen utan där gäller det generella i förvalt
ningslagen om att handläggning ska ske så enkelt, snabbt och billigt som möjligt. I nya för
valtningslagen som träder ikraft 1 juli 2018 införs generella tidsgränser för handläggning. 

I kommunen eftersträvar vi att ge våra kunder en så snabb och effektiv handläggning som 
möjligt. Detta följs bland annat upp i våra servicedeklarationer. En förlängning av hand
läggningstiderna gynnar inte den enskilde kunden. 

I dag tar själva rutinen från att tjänsteskrivelsen lämnas till kallelsen och till dess att beslu
tet justerats två och en halv till tre veckor. Ett tidigareläggande av kallelsens utskick enligt 
förslaget innebär att tiden ökas till fyra och en halv till fem veckor. Dessutom ska läggas till 
att beroende på när ärendet är komplett och när nämndens sammanträde infaller kan det 
läggas ytterligare upp till fem veckor till den tiden. Förvaltningen kommer under hösten 
behöva se över rutinerna för att inte riskera att handläggningstiderna överskrider de sti
pulerade tiderna. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
samhälls byggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
MN § 31/2018 

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 rev2016.11.24 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-05-24 

MN§61 Dnr MN 000027/2018- 330 

Hemmeslöv 45:1- bygglov nybyggnad av 36m högt 
fackverkstorn samt tillhörande teknikbod 

7 av19 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att bygglov inte ges för nybyggnad av 
telekommunikationstorn 

Skäl för beslutet Åtgärden strider mot gällande detaljplan och bedöms ge betydande olägenhet 
för nyttjandet av grönområdet och närboende. I avvägningen mellan det 
allmänna intresset av att bygga ut mobiltelenätet och det allmänna intresset av 
att kunna nyttja grönområdet för rekreation bedöms rekreationsintresset väga 
tyngst. Risk för nedfallande is från tornet riskerar skada besökande till 
området. 

Yrkanden Samtliga närvarande ledamöter yrkar avslag på bygglovsansökan med följande 
motivering: Åtgärden strider mot gällande detaljplan och bedöms ge betydande 
olägenhet för nyttjandet av grönområdet och närboende. I avvägningen mellan 
det allmänna intresset av att bygga ut mobiltelenätet och det allmänna intresset 
av att kunna nyttja grönområdet för rekreation bedöms rekreationsintresset 
väga tyngst. Risk för nedfallande is från tornet riskerar skada besökande till 
området. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett 3 6 meter högt tele
kommunikationstörn (fackverkstorn) med tillhörande teknikbod. Förslaget 
strider mot gällande detaljplanen avseende markanvändningen natur. Enligt 
plan- och bygglagen, PBL; 9 kap 31 c§ får nämnden ge bygglov för åtgärder 
som strider mot detaljplanen men tillgodoser ett allmänt intresse. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Synpunkter och protestlistor har lämnats in av ett mycket stort antal boende 
och fastighetsägare i närområdet. Sökanden har bemött synpunkterna och 
redogjort för varför andra placeringar i närområdet inte är möjliga. Åtgärden 
bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för berörda grannar att 
bygglov av den anledningen ska nekas. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 17 maj 2018 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 31 c §. 

Avgiften för bygglovet är 24 731 kronor i enligt taxa. Falttura skickas separat. 

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

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Förvaltningens 
skäl för beslut 

Föredragande 

Beslutet expedieras tiil 

2018-05-24 8 av 19 

Myndighetsnämnden lämnar som startbesked att den sökta åtgärden får 
påbörjas. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Påbörjas arbetet före det 
att bygglovet vunnit laga kraft, sker det på egen risk. 

Med detta startbesked bestämmer nämnden att: 
l. Kontrollplanen fastställs 
2. Utsättning krävs i detta ärende. 
3. Följande handlingar ska lämnas till nämnden som underlag för slutbesked: 
• Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap 11 §punkt 6 P BL. Av utlåtandet 
ska framgå om alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen 
och startbeskedet är uppfyllda. Kontrollansvarig ska i utlåtandet redogöra för 
att byggnadsåtgärden överensstämmer med brandskyddsdokumentation och 
beviljat lov. 
• Signerad kontrollplan 
• Intyg om utförd utsättning 
• Anmälan om färdigställandefansökan om slutbesked 

Bygglov ges då detaljplanens genomförandetid har löpt ut och åtgärden bedöms 
tillgodose ett allmänt intresse och vara förenligt med planens syfte. I 
avvägningen mellan det allmänna intresset av god mobiltäckning och det 
allmänna intresset av att lämna naturmarken opåverkad bedöms 
mobiltäckningen väga tyngst då inskränkningen i allmänhetens möjlighet att 
nyttja naturmarken för rekreation påverkas marginellt. I avvägningen mellan 
det allmänna intresset av att god mobiltäckning och de enskilda intressena av 
att tornet inte byggs bedöms det allmänna intresset väga tyngst. Åtgärden 
bedöms inte ge sådan betydande olägenhet för närboende att bygglov av den 
anledningen ska nekas. Åtgärden bedöms uppfylla kraven på byggnader i PBL 2 
och 8 kap. och inte vara till någon betydande olägenhet för berörda sakägare 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

sökanden med besvärshänvisning 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-05-24 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dn r 
B 2017-001255 

Tjänsteskrivelse l (4) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av 36m telekommunikationstorn (fackverks
torn) med teknikbod på del av fastigheten Hemmeslöv 45:1, Båstads 
kommun 

Förslag till beslut 

Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 31 c§. 

Avgiften för bygglovet är 24 731 kronor i enli~ taxa. Falttura skickas separat. 

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

Myndighetsnämnden lämnar som startbesked att den sökta åtgärden får påbörjas. Tek
niskt samråd krävs inte i detta ärende. Påbörjas arbetet före det att bygglovet vunnit laga 
kraft, sker det på egen risk 

Med detta startbesked bestämmer nämnden att: 

1. Kontrollplanen fastställs 

2. Utsättning krävs i detta ärende. 

3. Följande handlingar ska lämnas till nämnden som underlag för slutbesked: 

• Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap 11 §punkt 6 PBL. Av utlåtandet ska 
framgå om alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen och start
beskedet är uppfyllda. Kontrollansvarig ska i utlåtandet redogöra för att byggnads
åtgärden överensstämmer med brandskyddsdokumentation och beviljat lov. 

• Signerad kontrollplan 

• Intyg om utförd utsättning 

• Anmälan om färdigställandejansökan om slutbesked 

Bä stads kommun 

Samhällsbyggnad 

26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Skäl för beslut 
Bygglov ges då detaljplanens genomförandetid har löpt ut och åtgärden bedöms tillgodose 
ett allmänt intresse och vara förenligt med planens syfte. I avvägningen mellan det all
männa intresset av god mobiltäckning och det allmänna intresset av att lämna naturmar
ken opåverkad bedöms mobiltäckningen väga tyngst då inskränkningen i allmänhetens 
möjlighet att nyttja naturmarken för rekreation påverkas marginellt. I avvägningen mellan 
det allmänna intresset av att god mobiltäckning och de enskilda intressena av att tornet 
inte byggs bedöms det allmänna intresset väga tyngst. Åtgärden bedöms inte ge sådan be
tydande olägenhet för närboende att bygglov av den anledningen ska nekas. Åtgärden be
döms uppfylla kraven på byggnader i PBL 2 och 8 kap. och inte vara till någon betydande 
olägenhet för berörda sakägare 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett36meter högt telekommunikationstorn (fack
verkstorn) med tillhörande teknikbod. Förslaget strider mot gällande detaljplanen avse
ende markanvändningen natur. Enligt plan- och bygglagen, PBL; 9 kap 31 c§ får nämnden 
ge bygglov för åtgärder som strider mot detaljplanen men tillgodoser ett allmänt intresse. 

Synpunkter och protestlistor har lämnats in av ett mycket stort antal boende och fastig
hetsägare i närområdet. Sökanden har bemött synpunkterna och redogjort för varför 
andra placeringar i närområdet inte är möjliga. Åtgärden bedöms inte medföra sådan be
tydande olägenhet för berörda grannar att bygglov av den anledningen ska nekas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett36meter högt telekommunikationstorn (fack
verkstorn) med tillhörande teknikbod. Förslaget strider mot gällande detaljplanen avse
ende markanvändningen natur. Enligt plan- och bygglagen, PBL; 9 kap 31 c§ får nämnden 
ge bygglov för åtgärder som strider mot detaljplanen men tillgodoser ett allmänt intresse 
om detaljplanens genomförandetid löpt ut och åtgärden är förenlig med detaljplanens 
syfte. 

Då förslaget avviker från detaljplanens bestämmelser har berörda sakägare getts möjlighet 
att lämna synpunkter på förslaget. Brev har skickats till ägare och boende inom en radie av 
fem gånger tornets totalhöjd (180m) och en kungörelse har satts in i tidningen HD/NST 
för att nå boende på längre avstånd från tornet. 

Drygt 110 negativa synpunkter och protestlistor med 230 namn. De synpunkter som fram
förs är att placeringen är olämplig i ett villaområde och annan lokalisering bör utredas, åt
gärden är planstridig, oro för strålning, oro för påverkan på elektronisk utrustning, risk för 
olyckor (klättring och nerfallande delar), negativ upplevelse av naturmiljön, negativ på
verkan på växt- och djurliv, negativ påverkan på fastighetsvärden, ifrågasättande av sam-

Båstads kommun 
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hällsnyttan (ingen dålig täckning idag), avgränsning av sakägarkretsen, höjd tre gånger 
högre än tallarna, oro för att utgöra mål vid krigshandlingar vid ofred m.m. 

Sökanden har fått ta del av de inkomna synpunkterna och bemött dem i en skrivelse den 
19mars 2018. 

Sökanden har uppmanats att redovisa hur alternativa placeringar undersökts och alterna
tiva utformningar av tornet. Sökanden har besvarat detta den 10 april2018 och förklarat 
att alternativa placeringar undersökts men inta varit möjliga att genomföra av olika anled
ningar. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Åtgärden strider mot detaljplanen som anger markanvändningen "Natur" vilket innebär att 
marken ska ha karaktären av naturmark Marken utgör skogsmark som är något utglesad 
på grund av stormar och avverkning. Nämnden har möjlighet enligt PBL 9 kap 31 c§ att ge 
bygglov för åtgärder som tillgodoser ett allmänt intresse eller ett angeläget gemensamt 
behov om åtgärden är förenlig med planens syfte och detaljplanens genomförandetid löpt 
ut. Syftet med planen är boende där naturmarken utgör närrekreationsområde. En place
ring av tornet på naturmarken hindrar inte de boende från att utnyttja naturmarken för 
rekreation. Enligt sökanden behövs ett telekommunikationtorn för utbyggnaden av 4G
nätet. Val av torn istället för mer slanka monapolernaster görs för att kunna erbjuda fler 
operatörer plats för antenner i tornet. Åtgärden bedöms utgöra ett allmänt och bygglov 
kan lämnas med stöd av PBL 9 kap 31 c§. 

När det gäller de framförda synpunkterna rör de främst oro för hälsa på grund av strålning 
och att tornet kommer att synas från deras tomter och när man rör sig i området. Närmsta 
bostadstomt ligger cirka 70 meter från tornet. I skogsmiljö är torn synliga när man är nära 
dem eller på mycket långa avtånd. Tallarna i tallskog blir normalt 20-25 meter höga vilket 
gör att tornet kommer sticka upp 10 -15 meter över trädtopparna. Skogen är i dagsläget 
relativt gles på grund av stormfällen och avverkning men kommer att bli tätare med tiden. 
Oro för strålning och den visuella påverkan bedöms inte vara sådan betydande olägenhet 
för de närboende att bygglov av den anledningen ska nekas. Övriga synpunkter som fram
förts föranleder inget annat ställningstagande. 

Byggnadsverket bedöms uppfylla PBL:s krav på byggnadsverk 

Upplysningar 

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

Beslutet kommer att kungöras i Post o Inrikes Tidningar (PoiT) och berörda grannar 
kommer att informeras om beslutet. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas fyra 
veckor efter kungörelsen publicerats i PoiT. Har grannar haft synpunkter som inte tillgo
dosetts vinner beslutet laga kraft fem veckor efter det att de informerats om beslutet (för
enklad delgivning). 

I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning debiteras av 

Båstads kommun 
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den som utför mätningen. 

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha lämnats. Tas byggnaden i bruk 
tidigare tas en byggsanktionsavgift ut enligt PBL 11 kap och PBF 9 kap. 

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

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Sökanden 
Grannar som haft synpunkter delges med besvärshänvisning 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 
Projektbeskrivning 
situationsplan (karta 1:40 000) 
situationsplan (karta 1:4 500) 
situationsplan (karta 1:1 500) 
Fasadritning torn 
Fasadritning teknikbod 
Kontrollplan 
Erinran från vägsamfälligheten 

2017-12-14 
2017-12-14 
2017-12-14 
2017-12-14 
2017-12-14 
2017-12-14 
2017-12-14 
2017-12-14 
2018-02-08 

Erinringar från grannar (drygt 100) 
Protestlistor (188 + 42 namn) 2018-01-26 
Bemötande av inkomna synpunkter 2018-03-19 
Sökandens yttrande om alternativ 2018-04-10 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
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Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
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rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2018-05-24 9 av 19 

MN§62 Dnr MN 000037/2018- 300 

segelstorp 3:123 och 3:124- Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostad 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av en bostadhus på del av fastigheten segelstorp 
3:123 och 3:124 enligt föreliggande handlingar 

Avgiften för beslutet är 12 242 enligt taxa. Faktura skickas separat 

Båstads kommun har i tidigare beslut (se bilaga 3) beviljat förhandsbesked för 
avstyckning av två fastigheter från stamfastigheten segelstorp 3:15 och 
uppförande av ett st. bostadshus med byggnadsarean ca 90 kvm och en st. 
komplementbyggnad med byggnadsarean ca 30 kvm på vardera fastighet. 
Området är ej utpekat i gällande översiktsplan som lämplig för 
bostadsbebyggelse. Marken är klassad som högproduktiv åkermark, klass 8, 
men utgör idag inte odlad åkermark utan tomtmark och skött gräsmatta. 

Vid en bedömning av om byggnation kan tillåtas på platsen ska en avvägning 
göras mellan fastighetsägarens enskilda intresse att få bygga nytt på föreslagen 
plats och de allmänna intressen som kan ta skada av byggnationen. Efter en 
avvägning av de enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 2 kap 
PBL, bedöms att de enskilda intressena överväger och att förhandsbesked 
enligt ansökan och tillhandahållen information kan meddelas en!. PBL 9 kap 
31§. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-05-24 10 av 19 

Yrkanden Ingrid Nygren (L), Claes Sundin(--), Haakon Böcker (BP), Göran Klang (S) och 
Kjell Stridh (BP): Bifall till förslaget i tjänsteskrivelsen. 

Protokollanteckning Karin Schmidt (BP) anmäler protokollsanteckning: Jag är tveksam till att ge 
godkännande till detta eftersom myndighetsnämnden bör behandla alla 
likvärdigt och det gör vi inte här (jämför med Ranarp 5:7 MN 2018-04-26) 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförandeavenbostadshus i ett och ett 
halvt plan med en byggnadsarea av ca 90 kvm samt en komplementbyggnad 
med byggnadsarean ca 30 kvm vardera på fastigheterna segelstorp 3:123 samt 
3:124 enligt bifogad illustration. sedan 2009 finns ett tidigare förhandsbesked 
(se bilaga 3) som medger avstyckning från stamfastigheten segelstorp 3:15 till 
två nya fastigheter samt uppförande av en bostadshus och komplementbyggnad 
på respektive fastighet. Avstyckning från stamfastigheten har skett. 
Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
avlopp samt i direkt anslutning till område med sammanhållen bebyggelse. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Upplysningar 

Fastigheten omfattas av följande regleringar: 
Område med förordnande enligt 19 §naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, 
s.k. landskapsbildsskydd. 
Område med strandskydd MB 7:28 Lst 2007 
Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Ränne 
å) enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
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 kustzonen och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § 
miljö balken. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind daterad den 
9 maj 2018. 

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

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 och spillvatten ska anslutas till allmänna ledningar (se 
miljöavdelningens yttrande). 

Åtgärden kräver tillstånd från länsstyrelsen gällande landskapsbildsskyddet 
och strandskyddet. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[j[l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-05-24 11 av 19 

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 det kungjorts i PoiT, om beslutet inte 
överklagas. 

Beslutet expedieras till  

 signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-05-09 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

D nr 
B 2018-000205 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus SEGELSTORP 
3:123 och SEGELSTORP 3:124, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL att den sökta åt
gärden kan tillåtas på fastigheterna segelstorp 3:123 och 3:124. Vidare beaktas att lämplig 
grundläggning utföres i samråd med geotekniskt sakkunnig samt att marknivåer anpassas 
till platsen och prövas slutligt i bygglov. 

Avgift 

Avgiften för beslutet är 12242 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 
2011-04-27. Faktura skickas separat 

Skäl för beslut 

Båstads kommun har i tidigare beslut (se bilaga 3) beviljat förhandsbesked för avstyck
ning av två fastigheter från stamfastigheten segelstorp 3:15 och uppförande av ett st. bo
stadshus med byggnadsarean ca 90 kvm och en st. komplementbyggnad med byggnads
arean ca 30 kvm på vardera fastighet. Området är ej utpekat i gällande översiktsplan som 
lämplig för bostadsbebyggelse. Marken är klassad som högproduktiv åkermark, klass 8, 
men utgör idag inte odlad åkermark utan tomtmark och skött gräsmatta. 

/ 
f 

l 

' i 
~l 

l 

l 
l 

f · 
tf, '"', 

Vid en bedömning av om byggnation kan tillåtas på platsen ska en avvägning göras mellan 
fastighetsägarens enskilda intresse att få bygga nytt på föreslagen plats och de allmänna 
intressen som kan ta skada av byggnationen. Efter en avvägning av de enskilda och all-

såstads kommun 

Samhällsbyggnad 
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Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 
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männa intressena med hänvisning till 2 kap PBL, bedöms att de enskilda intressena över
väger och att förhandsbesked enligt ansökan och tillhandahållen information kan medde
las enl. PBL 9 kap 31§. 

Yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
enligt 9 kap. 25 § PBL. Inga negativa synpunkter avseende byggnation på platsen har in
kommit. 

Ärendet och förutsättningar 

Ansökan avser förhandsbesked för uppförandeavenbostadshus i ett och ett halvt plan 
med en byggnadsarea av ca 90 kvm samt en komplementbyggnad med byggnadsarean ca 
30 kvm vardera på fastigheterna segelstorp 3:123 samt 3:124 enligt bifogad illustration. 
Sedan 2009 finns ett tidigare förhandsbesked (se bilaga 3) som medger avstyckning från 
stamfastigheten segelstorp 3:15 till två nya fastigheter samt uppförandeavenbostadshus 
och komplementbyggnad på respektive fastighet. Avstyckning från stamfastigheten har 
skett. 
Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp samt i di
rekt anslutning till område med sammanhållen bebyggelse .. 

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

landskapsbildsskydd. 
• Område med strandskydd MB 7:28 Lst 2007 
• Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne å) en

ligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
• 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 och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § mil

jöbalken. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Då det i området redan finns bostadsbebyggelse (sammanhållen bebyggelse) i direkt an
slutning till dessa fastigheter och ingen anspråk på ytterligare mark eller jordbruksmark 
avses samt att avstyckning redan är utförd bedöms att ett positiv förhandsbesked kan ges. 
Planerade byggnationer ska uppföras utanför detaljplan i direkt närhet till aktiv åkermark 
på fastigheten Ängelsbäck 57:1 och segelstorp 3:30. Eventuella olägenheter till närboende 
från lantbruksverksamhet får i viss mån tålas i en jordbruksbygd. Det kan emellertid aldrig 
uteslutas att närboende har synpunkter på verksamheten. Med hänsyn till de boendes 
hälsa kan detta leda till begränsningar för jordbruksverksamheten. Jordbruksmark är en 
icke förnyelsebar resurs som bör hushållas med och hänsyn bör tas utifrån att jordbruket 
kan behöva förändras och anpassas när det gäller brukningsmetoder, grödor och djurhåll
ning. Beaktas särskilt även att plan och bygglagen innebär avsevärt begränsade möjlighet
er för myndigheter att reglera exploatering av redan befintliga huvudbyggnader och kom
plementbyggnader för en fastighet med byggrätt utanför detaljplanelagt område. Om ytter-

B å stads kommun 
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ligare framtida avstyckningar och byggnation skall tillåtas i området skall detaljplan upp
rättas för att kunna reglera exploateringen i området. 

Upplysningar 

• Tillstånd krävs från länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd och strandskydd. 

• Fastigheterna skall anslutas till det kommunala VA-nätet 

• Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § P BL. 

• Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks 
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

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

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

Sam h ä lisbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Sara Karlsson Stockabrånevägen 180, 269 92 Båstad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga l Ansökan 
Bilaga 2 Illustration 
Bilaga 3 Tidigare positivt förhandsbesked 

Båstads kommun 
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'-TIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-05-24 

MN § 63 Dnr MN 000033/2018- 300 

Segelstorp 3:15- Förhandsbesked för nybyggnad efter 
avstyckning 

12 av 19 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad avenbostadhus på del av fastigheten segelstorp 3:15 
enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 257 kronor enligt taxa. Faktura översänds 
separat. 

Skäl för beslut Den aktuella platsen utgör del av hävdad och bebyggd tomt. 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. 

Yrkanden Ingrid Nygren (L), Claes Sundin(--), Haakon Böcker (BP), Göran Klang (S) och 
Kjell Stridh (BP): Bifall till förslaget i tjänsteskrivelsen. 

Protokollanteckning Karin Schmidt (BP) anmäler protokollsanteckning: Jag är tveksam till att ge 
godkännande till detta eftersom myndighetsnämnden bör behandla alla 
likvärdigt och det gör vi inte här Oämför med Ranarp 5:7 MN 2018-04-26) 

Beskrivning av ärendet En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad avenbostadshus på del av 
fastigheten segelstorp 3:15 har lämnats in till nämnden. Platsen är 
ianspråktagen och bebyggd med en före detta kvarn, bostadshus och 
komplementbyggnad. Enligt kommunens översiktsplan från 2008 utgör detta 
ett Le-område och de generella riktlinjerna bedöms uppfyllas för hur nya 
byggnader ska utformas och placeras i landskapet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från samhällsbyggnadschef Roger 
Larsson daterad den 15 maj 2018. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

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 

Justerandes signaturer Utdra~sbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-05-24 

byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas tas en 
byggsanktionsavgift ut. 

13 av 19 

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

Vatten och spillvatten ska anslutas till allmänna ledningar (se 
miljöavdelningens yttrande). 

Åtgärden kräver tillstånd från länsstyrelsen gällande landskapsbildsskyddet 
och strandskyddet. 

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 det kungjorts i PoiT, om beslutet inte 
överklagas. 

Beslutet expedieras till  

justerandes signaturer Utdragsbesty_rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-05-15 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dn r 
B 2018-61 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på del av fastighet
en segelstorp 3:15, Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges för 
nybyggnad avenbostadhus på del av fastigheten segelstorp 3:15 enligt föreliggande hand
lingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 257 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Den aktuella platsen utgör del av hävdad och bebyggd tomt. Åtgärden bedöms vara fören
lig 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 en
skilda intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte heller medföra någon betydande olä
genhet för berörda sakägare. 

Sammanfattning 
En ansökan om förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på del av fastigheten Se
gelstorp 3:15 har lämnats in till nämnden. Platsen är ianspråktagen och bebyggd med en 
före detta kvarn, bostadshus och komplementbyggnad. Enligt kommunens översiktsplan 
från 2008 utgör detta ett Le-område och de generella riktlinjerna bedöms uppfyllas för hur 
nya byggnader ska utformas och placeras i landskapet. 

Båstads kommun 
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Beskrivning av ärendet 
En ansökan om förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på del av fastigheten Se
gelstorp 3:15 har lämnats in till nämnden. Den föreslagna byggnaden är en traditionellt ut
formad skånelänga med brant sadeltak Platsen är ianspråktagen och bebyggd med en före 
detta kvarn, bostadshus och komplementbyggnad. Enligt kommunens översiktsplan från 
2008 utgör detta ett Le-område där viss bebyggelse kan få tillkomma på så kallade luck
tomter. Aktuell placering av byggnaden bedöms utgöra en sådan lucktomt som kan be
byggas. 

Fastigheten omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd och är belägen inom strand
skyddat område. Fastigheten är inom verksamhetsområde för dricksvatten och avlopp. 
Några övriga skydd finns inte för fastigheten. 

Fastigheten ingår i riksintresseområde för: 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hal

landsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 
• Område av riksintresse kustzonen och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 §miljö

balken. 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och synpunkter har lämnats av mil
jöavdelningen. Miljöavdelningen har ingen erinran under vissa förutsättningar. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Enligt kommunens översiktsplan från 2008 (sid 152-157) bedöms de generella riktlinjerna 
för hur nya byggnader ska utformas och placeras i landskapet uppfyllas. Fastigheten ligger 
inom ett så kallat Le-område där restriktivitet mot ny bebyggelse ska råda. Den föreslagna 
byggnaden är väl anpassad till platsens förutsättningar. I avvägningen mellan den enskil
des intresse av att bebygga platsen och det allmänna intresset av att den inte bebyggs be
döms det enskilda intresset väga tyngst. Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktspla
nen och bedöms inte heller medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. 

segelstorpsbäcken rinner genom fastigheten i kulvert som i söder övergår i ett dike utmed 
vägen. Tillstånd från landskapsbildsskyddet och dispens från strandskyddet handläggs av 
länsstyrelsen. 

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-
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slutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Vatten och spillvatten ska anslutas till allmänna ledningar (se miljöavdelningens yttrande). 

Åtgärden kräver tillstånd från länsstyrelsen gällande landskapsbildsskyddet och strand
skyddet. 

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 det kungjorts i PoiT, om beslutet inte överklagas. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Edie Sewell, sökande 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 
Yttrande från miljöavdelningen 

2018-01-17 
2018-04-05 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-05-24 14av19 

MN§64 Dnr MN 000036/2018- 800 

Beslut fjärrvärmepanna, Vistorp 7:111 

Myndighetsnämnden beslutar att: 

anmälningsplikten enligt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordning (2013:251) 
har fullgjorts och verksamheten klassificeras enligt 21 kap. 11 §samma 
förordning som en miljöfarlig verksamhet enligt kod 40.60 som avser 
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 
500 kilowatt men högst 20 megawatt. 

med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) förelägga Bjäre Biovärme 
AB (559092-6167) att iaktta följande skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
för verksamheten på fastigheten Vistorp 7:111 i Båstads kommun: 

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad 
som uppgivits i anmälan eller vad verksamhetsutövaren i övrigt har åtagit 
sig i ärendet om inte annat framgår av nedanstående beslutspunkter. 

2. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten utomhus vid bostäder får 
inte överskrida 

50 dBA dagtid helgfri måndag-fredag kl. 06.00-18.00, 

45 dBA dagtid !ör-, sön- och helgdag Id. 06.00-18.00, 

45 dBA kväll kl. 18.00-22.00, samt 

40 dBA natt kl. 22.00-06.00. 

Om hörbara tonkomponenter och/ eller impulsartat ljud förekommer ska 
den tillåtna ljudnivån sänkas med 5 dBA-enheter. 

Arbetsmoment som kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 55 dBA 
får inte utföras nattetid (kl. 22.00-06.00). 

Kontroll av ljudnivåer ska ske vid behov, i enlighet med gällande standarder 
och av en sakkunnig person. Resultat och eventuella förslag till åtgärder ska 
redovisas skyndsamt till tillsynsmyndigheten. 

3. Transporter till och från verksamheten ska huvudsakligen ske på 
vardagar mellan kl. 07.00 och 18.00. 

4. Utsläppen av stoft i rökgaserna vid fastbränsleeldning får som 
besiktningsvärde inte överstiga 120 mgjm3 normal torr gas vid 13 o/o C02. 
Utsläppet ska beräknas som ett medelvärde över de vid besiktningen 
genomförda mätningarna. 

5. Utsläppen av kväveoxider i rökgaserna vid fastbränsleeldning får som 
besiktningsvärde inte överstiga 300 mgjm3 normal torr gas vid 6% 02. 
Utsläppet ska beräknas som ett medelvärde över de vid besiktningen 
genomförda mätningarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Avgift 

6. Utsläppen av kolmonoxid i rökgaserna vid fastbränsleeldning får som 
besiktningsvärde inte överstiga 500 mg/m3 normal torr gas vid 6 % 02. 
Utsläppet ska beräknas som ett medelvärde över de vid besiktningen 
genomförda mätningarna. 

7. Utsläppen av stoft i rökgaserna vid oljeeldning får som besiktningsvärde 
inte överstiga 35 mg/m3 normal torr gas vid 3 % 02. Utsläppet ska 
beräknas som ett medelvärde över genomförda prover vid ett och samma 
besiktningstillfäll e. 

8. Flytande kemiska produkter och farligt avfall i verksamheten ska förvaras 
väl skyddade inomhus på en tät yta i rum utan golvavlopp alternativt 
förvaras invallade och vara tydligt märkta med innehåll och i övrigt 
hanteras på sådant sätt att eventuellt spill eller läckage samlas upp. 
Undantag gäller för oljetanken som är placerad utomhus. Kravet gäller inte 
förvaring av mindre mängder kemiska produkter i direkt anslutning till 
förbrukningsställ e. 

9. Ett egenkontrollprogram för mätning och kontroll av rökgaser ska 
upprättas och redovisas till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter 
det att anläggningen tagits i drift. 

10. Rökgaserna ska släppas ut via en minst17meter hög skorsten. 

11. Deponering av avfall såsom aska och slam ska ske på tillståndsprövad 
plats. 

12. Dagvatten från berörd del av fastigheten ska avledas på ett sådant sätt 
att flytande och fasta föroreningar kan avskiljas före vidare avledning till 
recipient. 

13. Avloppsvatten från golvytor och anläggningsdelar som kan ge upphov 
till oljeförorening ska passera slam- och oljeavskiljare före avledning till det 
kommunala spillvattennätet 

14. Hantering av kemikalier, bränslen, sot och askor ska ske på ett sådant 
sätt att olägenheter i form av vatten- eller luftföroreningar eller damning 
och nedskräpning inte uppstår. 

15. Förvaring av farligt avfall och kemiska produkter ska ske på tätyta som 
är beständig mot det som lagras och så att det skyddas mot nederbörd. 
Behållare ska vara märkta, ändamålsenliga, säkra och skyddade mot 
påkörning. Förvaringsytor ska vara försedda med sekundärt skydd så att 
spill, läckage eller liknande hålls kvar och kan omhändertas. 

16. Större förändringar av verksamheten ska föregås av en anmälan till 
tillsynsmyndigheten. 

17. Driftstörningar och andra drifthändelser av betydelse ska omedelbart 
rapporteras till tillsynsmyndigheten. 

En avgift för prövning av anmälanjansökan kommer att tas ut enligt 
kommunfullmäktiges beslut om miljötaxa (KS 1746/12-905). Taxan är beslutad 
med stöd av 27 kap. 1 §M B. Avgiften för handläggningen är 3 640 kr. Avgift 
betalas mot faktura som skickas senare och tas ut även om beslutet överklagas. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Beskrivning av ärendet Bjäre Biovärme AB (559092-6167) har i februari månad 2018 inkommit med 
en anmälan om miljöfarlig verksamhet till miljöavdelningen i Båstads kommun. 
Anmälan avser nyetablering av en fjärrvärmecentral på rubricerad fastighet 
med idrifttagande under hösten 2018 

Föredragande Miljöinspektör Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 15 maj 2018 från 
miljöinspektör Mårten Sällberg. 

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

Övrig information 

Myndighetsnämnden, genom miljöavdelningen, bedriver tillsyn över miljöfarlig 
verksamhet. I egenskap av verksamhetsutövare är ni betalningsansvarig enligt 
kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
Föreliggande beslut föranleder att miljöavdelningen kommer att göra en 
riskbedömning av verksamheten bestående av en avgiftsklassificering samt en 
risk- och erfarenhets bedömning. Miljöavdelningens förslag på beslut om årlig 
tillsynsavgift kommer att kommuniceras i en separat skrivelse. 

Myndighetsnämnden upplyser om att detta beslut inte befriar er från 
skyldigheten att följa vad som föreskrivs i miljöbalken eller annan författning 
för verksamheten. 

I avfallsförordningen (2011:927) finns regler om sortering av avfall, transport 
samt journalföring av farligt avfall som uppkommer i verksamheten. Olika slag 
av farligt avfall får inte blandas med varandra eller andra slag av avfall. 

Beslutet expedieras till Bjäre Biovärme AB, Bussmevägen 34, 2 71 71 NYBROSTRAND 
Länsstyrelsen Skåne, exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se 
NSV A, remisser@nsva.se 
Teknik och service, Båstads kommun 
Samhällsbyggnad, Planavdelningen, Båstads kommun 
Räddningstjänsten, Båstads kommun 
Fast. ägare Vistorp 7:108: Båstadhem AB, Fridhemsvägen 7 A, 269 31 BÅSTAD 
Fast. ägare Vistorp 7:109: Lindab Profil AB, 269 82 BÅSTAD 
Fast. ägare Vistorp 7:110: NPN Fastigheter AB, Timmervägen 21, 269 83 
BÅSTAD 
Fast. ägare Vistorp 7:113: Bjäre Kraft Fastighets AB, Box 1054, 269 21 BÅSTAD 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslut med anledning av om anmälan om miljöfarlig verksamhet 
gällande fjärrvärmeverk på fastigheten VISTORP 7:111, Båstads 
kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att: 
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anmälningsplikten enligt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordning (2013:251) har fullgjorts och 
verksamheten klassificeras enligt 21 kap. 11 §samma förordning som en miljöfarlig 
verksamhet enligt kod 40.60 som avser anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt. 

med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) förelägga Bjäre Biovärme AB (559092-
6167) att iaktta följande skyddsåtgärder och försiktighetsmått för verksamheten på 
fastigheten Vistorp 7:111 i Båstads kommun: 

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som uppgivits i 
anmälan eller vad verksamhetsutövaren i övrigt har åtagit sig i ärendet om inte annat 
framgår av nedanstående beslutspunkter. 

2. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten utomhus vid bostäder får inte 
överskrida 
- 50 dBA dagtid helgfri måndag-fredag kl. 06.00-18.00, 
- 45 dBA dagtid lör-, sön- och helgdag kl. 06.00-18.00, 
- 45 dBA kväll kl. 18.00-22.00, samt 
- 40 dBA natt kl. 22.00-06.00. 

Om hörbara tonkomponenter ochfeller impulsartat ljud förekommer ska den tillåtna 
ljudnivån sänkas med 5 dBA-enheter. 

Arbetsmoment som kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 55 dBA får inte 
utföras nattetid (kl. 22.00-06.00). 

Kontroll av ljudnivåer ska ske vid behov, i enlighet med gällande standarder och av en 
sakkunnig person. Resultat och eventuella förslag till åtgärder ska redovisas 
skyndsamt till tillsynsmyndigheten. 

3. Transporter till och från verksamheten ska huvudsakligen ske på vardagar mellan kl. 
07.00 och 18.00. 

4. Utsläppen av stoft i rökgaserna vid fastbränsleeldning får som besiktningsvärde inte 
överstiga 120 mgjm3 normal torr gas vid 13 o/o COz. Utsläppet ska beräknas som ett 
medelvärde över de vid besiktningen genomförda mätningarna. 

5. Utsläppen av kväveoxider i rökgaserna vid fastbränsleeldning får som 
besiktningsvärde inte överstiga 300 mgjm3 normal torr gas vid 6 o/o Oz. Utsläppet ska 

1 
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6. Utsläppen av kolmonoxid i rökgaserna vid fastbränsleeldning får som 
besiktningsvärde inte överstiga 500 mgjm3 normal torr gas vid 6 o/o Oz. Utsläppet ska 
beräknas som ett medelvärde över de vid besiktningen genomförda mätningarna. 

7. Utsläppen av stoft i rökgaserna vid oljeeldning får som besiktningsvärde inte 
överstiga 35 mgjm3 normal torr gas vid 3 o/o Oz. Utsläppet ska beräknas som ett 
medelvärde över genomförda prover vid ett och samma besiktningstillfälle. 

8. Flytande kemiska produkter och farligt avfall i verksamheten ska förvaras väl 
skyddade inomhus på en tät yta i rum utan golvavlopp alternativt förvaras invallade 
och vara tydligt märkta med innehåll och i övrigt hanteras på sådant sätt att 
eventuellt spill eller läckage samlas upp. Undantag gäller för oljetanken som är 
placerad utomhus. Kravet gäller inte förvaring av mindre mängder kemiska produkter 
i direkt anslutning till förbrukningsställe. 

9. Ett egenkontrollprogram för mätning och kontroll av rökgaser ska upprättas och 
redovisas till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att anläggningen tagits 
i drift. 

10. Rökgaserna ska släppas ut via en minst17meter hög skorsten. 

11. Deponering av avfall såsom aska och slam ska ske på tillståndsprövad plats. 

12. Dagvatten från berörd del av fastigheten ska avledas på ett sådant sätt att flytande 
och fasta föroreningar kan avskiljas före vidare avledning till recipient. 

13. Avloppsvatten från golvytor och anläggningsdelar som kan ge upphov till 
oljeförorening ska passera slam- och oljeavskiljare före avledning till det kommunala 
spillvattennätet 

14. Hantering av kemikalier, bränslen, sot och askor ska ske på ett sådant sätt att 
olägenheter i form av vatten- eller luftföroreningar eller damning och nedskräpning 
inte uppstår. 

15. Förvaring av farligt avfall och kemiska produkter ska ske på tät yta som är beständig 
mot det som lagras och så att det skyddas mot nederbörd. Behållare ska vara märkta, 
ändamålsenliga, säkra och skyddade mot påkörning. Förvaringsytor ska vara försedda 
med sekundärt skydd så att spill, läckage eller liknande hålls kvar och kan 
omhändertas. 

16. Större förändringar av verksamheten ska föregås av en anmälan till 
tillsynsmyndigheten. 

17. Driftstörningar och andra drifthändelser av betydelse ska omedelbart rapporteras till 
tillsynsmyndigheten. 

Avgift 
En avgift för prövning av anmälanjansökan kommer att tas ut enligt kommunfullmäktiges 
beslut om miljötaxa (KS 1746/12-905). Taxan är beslutad med stöd av 27 kap. 1 § MB. Avgiften 
för handläggningen är 3 640 kr. Avgift betalas mot faktura som skickas senare och tas ut även 
om beslutet överklagas. 



3 (6) 

Bakgrund 
Bjäre Biovärme AB (559092-6167) har i februari månad 2018 inkommit med en anmälan om 
miljöfarlig verksamhet till miljöavdelningen i Båstads kommun. Anmälan avser nyetablering 
av en fjärrvärmecentral på rubricerad fastighet med idrifttagande under hösten 2018. Enligt 
anmälan ska anläggningen bestå av två hetvattenpannor enligt tabell nedan: 

Pannor Termisk effekt Tillförd effekt 
(MW) (MW) 

Bio bränslepanna 0,9 1,0 
Oljepanna 2,0 2,2 
Totalt 2,9 3,2 

Enligt anmälan omfattar även etableringen bland annat installation av: 
- En dubbelmantlad cistern (5m3) för lagring av bränsle för oljepannan. 
- En marksilo om 300m3 biobränsle. 
- Ett reservkraftverk på 5O k VA för strömförsörjning. 

Enligt anmälan förväntas värmeförsörjningen till cirka 98 o/o kunna tillgodoses genom 
biobränsle. Oljepannans är syfte att kunna garantera fjärrvärmeabonnenterna en trygg 
leverans vid t.ex. händelse av spillvärme bortfall, haveri på biobränslepannan eller för att klara 
mycket kalla vinterdagar med högt värme behov. 
Rökgaserna från de båda pannorna kommer att passera en multicyklon för avskiljning av 
flygaska innan rökgaserna leds ut via en cirka 17meter hög skorsten. skorstenshöjden har 
beräknats i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd (AR 90:3). Pannorna kommer att 
vara försedda med syrehaltsmätning i rökgaserna och företaget kommer att använda sig av ett 
handinstrument för regelbundna mätningar av kväveoxider, kolmonoxid och syre. 
stoftmätningar kommer att utföras av externa mätfirmor. 
Transporter med huvudsakligen lastbil under dagtid beräknas till cirka 60 stycken per år och 
kommer huvudsakligen att utgöras av biobränsletransporter till värmeverket och ett mindre 
antal asktransporter från värmeverket. 

Yttranden 
Sakägare och berörda fastighetsägare har underrättats om anmälan och getts tillfälle att yttra 
sig. Yttrande har inkommit från Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, Räddningstjänsten och 
planavdelningen i Båstads kommun. Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande. 

Kommunicering 
Förslag till beslut har kommunicerats med sökande. Inga synpunkter har inkommit till 
miljöavdelningen. 

Skäl till beslut 
Verksamheten omfattas av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontrolL 
Av denna förordning framgår bl.a. att ansvarsfördelning, rutiner och riskbedömningar ska 
dokumenteras. Inträffar det driftstörningar, eller liknande händelser, som kan leda till 
olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska verksamhetsutövaren omgående underrätta 
tillsynsmyndigheten om detta. 

Enligt 27 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska när ett 
anmälningsärende är tillräckligt utrett, den myndighet som handlägger ärendet meddela 
föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller 
förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § MB. Om sådana 
åtgärder inte beslutas ska myndigheten underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet 
inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida. 
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Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken (MB) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. 

Enligt 2 kap. 3 § MB ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik Dessa försiktighetsmått ska vidtas så 
snart det finns skäl att anta, att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 6 § MB ska för verksamheten väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § MB ska bygg- och miljönämnden göra en rimlighetsavvägning innan krav på 
åtgärder ställs. Vid bedömningen ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 

Enligt 26 kap. 9 § MB får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som 
behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken ska följas. 

Enligt 26 kap. 19 § MB ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras 
medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som 
bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar 
eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. 

Enligt 26 kap. 21 § MB får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver en verksamhet eller 
vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken eller i föreskrifter som 
meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter eller handlingar som 
behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa 
olägenheter från verksamhet. 

Enligt 26 kap. 22 § MB är den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras 
medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att 
avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av 
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. 

Myndighetsnämnden bedömer att anmälningsplikten är fullgjord. Verksamheten klassificeras 
enligt 21 kap. 11 § miljöprövningsförordning (2013:251) som en miljöfarlig verksamhet enligt 
kod 40.60 som avser anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer 
än 500 kilowatt men högst 20 megawatt. 

Myndighetsnämnden bedömer att placeringen av verksamheten är väl vald med anledning av 
att verksamheten ska etableras inom område som är detaljplanelagt som industriområde och 
med ett avstånd på över 400 meter till närmsta nuvarande bostadsbebyggelse och cirka 200 
meter söder om planerad bostadsbebyggelse. Enligt myndighetsnämndens bedömning är 
riskerna med verksamheten huvudsakligen utsläpp av luftföroreningar och 
omgivningstörningar i form av buller samt utsläpp av förorenat avloppsvatten. 
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Myndighetsnämnden bedömer att företaget vidtagit tillräckliga försiktighetsåtgärder för att 
minimera risken för utsläpp av luftföroreningar genom installation av renings- och 
mätutrustning, erforderlig skorstenshöjd och rutiner och metoder för mätning och kontroll av 
rökgaser. Myndighetsnämnden bedömer att ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till 
miljöavdelningen senast tre månader efter att anläggningen tagits i bruk Kontrollprogrammet 
ska minst innehålla rutiner och metoder för hur rökgaserna ska kontrolleras med avseende på 
mätmetod och mätfrekvens samt hur det ska rapporteras till tillsynsmyndigheten. 

Verksamhetens art är sådan att det finns risk för bullerstörningar varför det finns anledning att 
förelägga om försiktighetsmått avseende högsta tillåtna ljudnivå vid bostäder. 
Myndighetsnämnden bedömer att buller från verksamheten inte får överskrida 
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 6538). 

Myndighetsnämnden bedömer att företaget i enlighet med försiktighetsprincipen och 
förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll fortlöpande ska planera och 
kontrollera sin verksamhet. Vid händelse som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller 
miljön ska tillsynsmyndigheten kontaktas. Företaget ska ha ändamålsenliga kunskaper, rutiner 
och utrustning för att förebygga och hantera eventuella olägenheter till omgivningen. 

För att uppfylla miljöbalkens regler och för att undvika olägenhet för människors hälsa och 
miljön bedömer myndighetsnämnden, med stöd av hänsynsreglerna i 2:a kapitlet miljö balken, 
att den anmälda verksamheten kan godtas från hälso- och miljösynpunkt under förutsättning 
att ovan angivna försiktighetsmått följs. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta de 
försiktighetsmått och skyddsåtgärder som kan krävas för att åtgärda eller förhindra uppkomst 
av störning. Vid en avvägning av miljöbalkens hänsynsregler och beaktande av uppgifterna i 
anmälan finner myndighetsnämnden att det är skäligt att ställa dessa krav. 
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken ska myndighetsnämnden göra en rimlighetsavvägning innan krav 
på åtgärder ställs. Vid bedömningen ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Myndighetsnämnden anser 
inte att det är orimligt att i detta ärende förelägga om ovan angivna försiktighetsmått. 

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

Myndighetsnämnden, genom miljöavdelningen, bedriver tillsyn över miljöfarlig verksamhet. I 
egenskap av verksamhetsutövare är ni betalningsansvarig enligt kommunens taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område. Föreliggande beslut föranleder att miljöavdelningen 
kommer att göra en riskbedömning av verksamheten bestående av en avgiftsklassificering 
samt en risk- och erfarenhets bedömning. Miljöavdelningens förslag på beslut om årlig 
tillsynsavgift kommer att kommuniceras i en separat skrivelse. 

Övrig information 
Myndighetsnämnden upplyser om att detta beslut inte befriar er från skyldigheten att följa vad 
som föreskrivs i miljöbalken eller annan författning för verksamheten. 

I avfallsförordningen (2011:927) finns regler om sortering av avfall, transport samt 
journalföring av farligt avfall som uppkommer i verksamheten. Olika slag av farligt avfall får 
inte blandas med varandra eller andra slag av avfall. 



Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Mårten Sällberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Denna handling har hanterats d;gitalt och har dä1jör ;ngen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Bjäre Biovärme AB, Bussmevägen 34, 271 71 NYBROSTRAND 
Länsstyrelsen Skåne, exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se 
NSVA, remisser@nsva.se 
Teknik och service, Båstads kommun 
Samhällsbyggnad, Planavdelningen, Båstads kommun 
Räddningstjänsten, Båstads kommun 
Fast. ägare Vistorp 7:108: Båstadhem AB, Fridhemsvägen 7 A, 269 31 BÅSTAD 
Fast. ägare Vistorp 7:109: Lindab Profil AB, 269 82 BÅSTAD 
Fast. ägare Vistorp 7:110: NPN Fastigheter AB, Timmervägen 21, 269 83 BÅSTAD 
Fast. ägare Vistorp 7:113: Bjäre Kraft Fastighets AB, Box 1054, 269 21 BÅSTAD 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälan 
Besvärshänvisning 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-05-24 17 av 19 

MN § 65 Dnr MN 000004/2018- 900 

Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2018 

Myndighetsnämnden beslutar att delegationsbesluten nedan redovisas och 
läggs till handlingarna: 

1. Bygglovsavdelningen 180401-180430 

2. Miljöavdelningen 180401-180430 

justerandes signaturer Utdragsbes~rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-05-24 18 av 19 

MN§66 Dnr MN 000006/2018- 903 

Delgivningar myndighetsnämnden 2018 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att nedan redovisade delgivningar läggs till 
handlingarna: 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämnden sammanträde 2018-05-24 redovisas följande 
delgivningar: 

1. 2018-05-16 Överklagan 

2. 2018-05-17 Beslut 

3. 2018-05-11 Beslut 

4. 2018-05-09 Beslut 

s. 2018-05-03 Överklagan 

6. 2018-05-03 Överklagan 

7. 2018-04-23 Beslut 

8. 2018-04-23 Beslut 

justerandes signaturer 

Samhällsbyggnad Vasalt 3:15- Överklagan av beslut 

Länsstyrelsen i Skåne Hemmeslöv 10:128- Länsstyrelsen 
län avslår överklagandet 

Länsstyrelsen i Skåne Stora Hult 6:201 -Länsstyrelsen 
län avslår överklagandet 

Länsstyrelsen i Skåne Malen 1.230- Länsstyrelsen 
län upphäver det överklagade beslutet 

Sökande Överklagande av MN beslut 2018-
03-22- segeltorp 3:5-
Förhandsbesked nybyggnad 
enbostadshus 

Sökande Överklagande av MN beslut 2018-
03-22- Ingeistarp 3:5-
Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus 

Länsstyrelsen i Skåne Anmälan om vattenverksamhet 
samt dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för 
att genomföra biotopvårdande 
åtgärder på fastigheten Östra 
Varegården 1:36 

Länsstyrelsen i Skåne Hemmeslöv 11:35- LST avslår 
överklagandet ( teknikutrymme) 

Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-05-24 19 av 19 

Beslut 

Yrkanden 

MN § 67 Dnr MN 000113/2017-330 

Malen 1:209 (Fylkeskungavägen 55)- Yttrande till mark- och 
miljödomstolen 

Myndighetsnämnden medger det som yrkas i målet och yrkar att nämndens 
beslut om bygglov fastställs. 

Ingrid Nygren (L) och Karin Schmidt (BP): Vi yrkar på att Länsstyrelsens beslut 
blir vägledande för mark- och miljödomstolens bedömning, vidare motsätter vi 
oss det som yrkas i målet, därför att lovet inte följer kommunens översiktsplan. 

Rune Andersson (C), Göran Klang (S), Claes Sundin(--), Kjell Stridh (BP) och 
Haakon Böcker (BP): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkanden och finner att 
tjänstemannaförslaget bifallits 

Reservation Mot beslutet, till förmån för sitt eget yrkande som avslagits, reserverar sig 
Ingrid Nygren (L) och Karin Schmidt (BP). 

Beskrivning av ärendet Mark- och miljödomstolen har förelagt myndighetsnämnden att yttra sig över 
innehållet i aktbilaga 1 och 7 senast den 5 juni 2018. Aktbilagorna innehåller 
sökanden  överklagan av Länsstyrelsens i Skåne län beslut 15 
februari 2018 om att upphäva nämndens bygglovbeslut av den 23 november 
2017. l har anfört sina enskilda intressen väger tyngre än de allmänna 
intressena som länsstyrelsen anfört. Nämnden har i sitt bygglovbeslut gjort 
samma intresseavvägning som  anför har kan därför ställa sig bakom 

 yrkande. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från samhällsbyggnadschef Roger 
Larsson daterad den 22 maj 2018. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag Myndighetsnämnden medger det som yrkas i målet och yrkar att nämndens 
beslut om bygglov fastställs 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen i Växjö 

rusterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-05-22 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-000500 

Tjänsteskrivelse l (2) 

Myndighetsnämnden 

Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P 1213-18 gällande 
överklagan av länsstyrelsens i Skåne län beslut angående upphävt 
bygglovbeslut för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten Malen 
1:209 (Fylkeskungavägen 55), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden medger det som yrkas i målet och yrkar att nämndens beslut om 
bygglov fastställs. 

Skäl för beslut 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Kom
munen bör därför ha tolkningsföreträde om en åtgärd är förenlig med översiktsplanen el
ler inte. 

Sammanfattning 
Mark- och miljödomstolen har förelagt myndighetsnämnden att yttra sig över innehållet i 
aktbilaga 1 och 7 senast den 5 juni 2018. Aktbilagorna innehåller sökanden  
överklagan av Länsstyrelsens i Skåne län beslut 15 februari 2018 om att upphäva nämn
dens bygglovbeslut av den 23 november 2017.  har anfört sina enskilda intressen 
väger tyngre än de allmänna intressena som länsstyrelsen anfört. Nämnden har i sitt bygg
lovbeslut gjort samma intresseavvägning som  anför har kan därför ställa sig bakom 

 yrkande. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhälls byggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 

Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 

samha llsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



Beslutet sl<a expedieras till: 

Mark- och miljödomstolen i Växjö 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

MMD:s föreläggande med aktbilaga 1 och 7 
Länsstyrelsens beslut 
MN:s beslut MN § 143/2017 

2018-05-15 
2018-02-15 
2017-11-23 
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