Kallelse till sammanträde med Myndighetsnämnden
Datum:

Torsdagen den 23 augusti 2018.

Tid och plats:

Kl. 13.00 ‐ Astrakanen, kommunhuset i Båstad.

Ärendemening

Handläggare

Sidnr

Upprop

‐‐

1.

Val av justeringsperson

‐‐

3

2.

Godkännande av dagordningen

‐‐

4

3.

Informationsärenden:

‐‐

5‐18

a). Kort presentation av översiktsplanen (Kristina Bell).
b). Nämndsplan 2019 (Beslut i september) ‐ Bilagor.
c). Mårten Sällberg, tf miljöchef fr.o.m. den 1 augusti (Tina sjukskriven), samt
presentation av ny personal på Samhällsbyggnad.
d). Sommaren som gått: Evenemang, vattenbrist, VMA om koka vatten i Torekov,
eldningsförbud, bevattningsförbud m.m.
e). Ändringar i PBL 1/8‐2018 bygglovbefrielse för solceller och solpaneler,
den 1/1‐2019: reducering av bygglovavgifter om nämnden inte klarar lagkrav
på handläggningstider.
f). Lst:s beslut den 12 juli om att avslå överklagandet gällande nekat bygglov
för teletorn på fastigheten Hemmeslöv 45:1.
4.

Yttrande ‐ Naturvårdsverkets förslag till vägledning till Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark‐ och vattenförorening vid
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Mårten Sällberg

19‐41

5.

Glimminge 39:219 ‐ Yttrande gällande aktbilaga 1 och 4 i mål nr P 4312‐18
gällande överklagan av Mark‐ och miljödomstolens vid Växjö tingsrätt dom
(mål P 620‐18) angående bygglov för nybyggnad av fritidshus med två lägenheter

Roger Larsson

42‐54

6.

‐ Omprövning av beslut om uttag av
byggsanktionsavgift för att startat utan startbesked, ändrad användning
från ekonomibyggnad till verksamhetslokal (design‐/fotostudio)

Roger Larsson

55‐62

7.

Del av Grevie 36:2 ‐ Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Roger Larsson

63‐90

8.

Hillarp 4:17 (Hillarpsvägen 70) ‐ Bygglov för nybyggnation av fritidshus

Hajrudin Caplja

91‐126

Gunilla Kriström

127‐157

9.

utan bygglov och startbesked

‐ Startat byggnation av balkong

10.

Killeröd 1:22 (Killeröds Byaväg 143) ‐ Bygglov för ändrad användning
av uterum/förråd till fritidshus

Gunilla Kriström

158‐174

11.

Ranarp 9:27 (Södra Hovallsvägen 100) ‐ Bygglov för ändrad användning
av ekonomibyggnad till enbostadshus

Marie Axberg
Fagerlind

175‐223

Forts. på nästa sida.

Sida

2 (2)

12.

Anmälan av delegationsbeslut

‐‐

224‐309

13.

Delgivningar

‐‐

310‐378

Båstad den 16 augusti 2018
Göran Klang
Vice ordförande

Henrik Andersson
Sekreterare

