
/,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2018-08-23 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 23 augusti 2018 kl 13.00 - 16.20. 

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

Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Mårten Sällberg, tf. miljöchef 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Ingrid Nygren. Ersättare: Kenneth Larsson. 

Göran Kfang 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2018-08-23 

Från och med 2018-08-31 till och med 2018-09-22 

Henrik Andersson 

Sida 

1 av18 

§§ 78-89 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2018-08-23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-23 

MN § 78 Dnr MN 000002/2018 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 79 Dnr MN 000003/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 80 Dnr MN 000005/2018 - 900 
lnformationsärenden 

MN § 81 Dnr MN 000052/2018 - 800 

Sida 

2av18 

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

MN § 82 Drir MN 000051/2018 - 330 
Glimminge 39:219 - Yttrande gällande aktbilaga 1och4 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 

MN § 83 Dnr MN 000042/2018 - 330 . . 
- Omprövning av beslut om uttag av byggsanktionsavgift fÖr 

att startat utan startbesked, ändrad användning från ekonomibyggnad till verksamhetslokal 
( design-/fotostudio) 

MN § 84 Dnr MN 000043/2018 - 330 
Del av Grevie 36:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 85 Dnr MN 000047 /2018 - 330 
Killeröd 1:22 (Killeröds Byaväg 143) - Bygglov för ändrad användning av uterum/förråd 
till fritidshus 

MN § 86 Dnr MN 000050/2018 - 330 
Ranarp 9:27 (Södra Hovallsvägen 100) - Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad 
till enbostadshus 

MN § 87 Dnr MN 000004/2018 - 900 
Anmälan av delegations beslut 

MN § 88 
Delgivningar 

Dnr MN 000006/2018 - 903 

MN § 89 Dnr MN 000024/2018 - 330 
Ingelstorp 3:5 - överklagan av Länsstyrelsens i Skåne län beslut 

fusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



fj1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-08-23 

MN§78 Dnr MN 000002/2018 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Ingrid Nygren (L). 

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

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad torsdagen 
den 30 augusti 2018 kl. 13.00. 

3av18 

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 

ctf< <J-1 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-08-23 

MN § 79 Dnr MN 000003/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Ärendet Startat byggnation 
.av balkong utan bygglov och startbesked, utgår. 

Ärendet Hillarp 4:17 (Hillarpsvägen 70) - Bygglov för nybyggnad 
av fritidshus, utgår. 

4av18 

Nytt informationsärende: Ökning av inflygning (på låg höjd) av passagerarplan 
med propeller till Ängelholms flygplats som medför en risk för boende 
i Förslöv. 

Nytt ärende: Ingelstorp 3:5 - överklagan av Länsstyrelsens i Skåne län beslut. 

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. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-08-23 5 av18 

MN § 80 Dnr MN 000005/2018 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a). Kort presentation av översiktsplanen - samrådshandling, 
utställd till och med den 30 september 2018 (Kristina Bell). 

b). Nämndsplan 2019 - beslut i september (Roger Larsson). 

c). Mårten Säll berg, tf miljöchef fr.o.m. den 1 augusti (Tina sjukskriven), 
samt presentation av ny personal på Samhällsbyggnad: 
Ildiko Lundberg, alkoholhandläggare 
Lisa Pålsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Viktoria Antosin, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

d). Sommaren som gått; evenemang, vattenbrist, VMA om att koka vatten 
i Torekov, eldningsförbud, bevattningsförbud m.m. (Mårten Sällberg och 
Joacim Nilsson). 

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 (Roger Larsson). 

f). Lst:s beslut den 12 juli om att avslå överklagandet gällande nekat 
bygglov för teletorn på fastigheten Hemmeslöv 45:1 (Roger Larsson). 

g). Tf. kommundirektör Erik Lidberg presenterar sig. 

h). Claes Sundin (-)väcker ett nytt informationsärende: Ökning av inflygning 
(på låg höjd) av passagerarplan med propeller till Ängelholms flygplats som 
medför en risk för boende i Förslöv. Miljöavdelningen tar med sig frågan och 
återkommer vid ett senare tillfälle. 

Utdra sbes rkande 



rll:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-08-23 6av18 

MN§ 81 Dnr MN 000052/2018 - 800 

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

Beslut Myndighetsnämnden har inga synpunkter på Naturvårdsverkets förslag 
till vägledning. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på 
Naturvårdsverkets förslag till vägledning om tillämpning av bestämmelserna 
i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Syftet 
med vägledningen är att underlätta föreskrifternas tillämpning och 
tillsynsmyndigheters handläggning så att risken för eventuella skador på hälsa 
och miljön genom olyckor minskas. Naturvårdsverkets första föreskrifter 
gällande cisterner utkom 1990. Föreskrifterna har sedan dess ändrats och 
reviderats ett flertal gånger. Föreskrifterna gäller från och med den 1 juli 2018 
och ersätter tidigare föreskrifter, NFS 2003:24. Föreskrifterna reglerar de 
tekniska kraven, kraven på kontroller, handhavande och miljöskyddskrav vid 
lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor. 

Synpunkter på vägledningen: Myndighetsnämnden har inga synpunkter på 
Naturvårdsverkets förslag till vägledning då den bedöms uppfylla sitt syfte. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. miljöchef Mårten Säll berg, daterad 2018-08-14, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Tf. miljöchef Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till registrator@naturvardsverket.se (märkt med: Ärendenummer NV-0523 0-18). 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-14 

Handläggare: Måtten Sällberg 

Dnr: M 2018-000953 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Myndighetsnämnden 

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

Förslag till yttrande 
Myndighetsnämnden har inga synpunkter på Naturvårdsverkets förslag till vägledning. 

Bakgrund 
Myndighetsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets förslag 
till vägledning om tillämpning av bestämmelserna i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor. 
Syftet med vägledningen är att underlätta föreskrifternas tillämpning och tillsynsmyndigheters 
handläggning så att risken för eventuella skador på hälsa och miljön genom olyckor minskas. 
Naturvårdsverkets första föreskrifter gällande cisterner utkom 1990. Föreskrifterna har sedan 
dess ändrats och reviderats ett flertal gånger. Föreskrifterna gäller från och med den 1 juli 
2018 och ersätter tidigare föreskrifter, NFS 2003:24. Föreskrifterna reglerar de tekniska 
kraven, kraven på kontroller, handhavande och miljöskyddskrav vid lagring av brandfarliga 
vätskor och spilloljor. 

Synpunkter på vägledningen 
Myndighetsnämnden har inga synpunkter på Naturvårdsverkets förslag till vägledning då den 
bedöms uppfylla sitt syfte. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Mårten Sällberg 
tf. Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har dä1jör ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
registrator@naturvardsverket.se (märkt med: Ärendenummer NV-05230-18). 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och 
vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN§82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-23 

Dnr MN 000051/2018 - 330 

Sida 

7 av18 

Glimminge 39:219- Yttrande gällande aktbilaga 1och4 i mål 
nr P 4312-18 gällande överklagan av Mark- och miljö
domstolens vid Växjö tingsrätt dom (mål P 620-18) angående 
bygglov för nybyggnad av fritidshus med två lägenheter 

Beslut Myndighetsnämnden i Båstads kommun motsätter sig det som klaganden 
yrkar i målet och yrkar att Mark- och miljödomstolens vid Växjö tingsrätt 
dom fastställs. 

Skäl för beslutet Myndighetsnämnden anser att gällande detaljplan är aktuell. 

Beskrivning av ärendet Mark- och miljööverdomstolen har förlagt Myndighetsnämnden i Båstads 
kommun att yttra sig över aktbilaga 1 och 4 senast den 18 juli 2018. På grund 
av semestertider har anstånd sökts till den 31 augusti med att lämna in ett 
yttrande. Det som klaganden anför kan sammanfattas med att hon anser att 
planen är inaktuell och inte enbart kan ligga till grund för nämndens beslut. 
Hon anser att nämnden inte tagit tillräcklig hänsyn till området natur- och 
kulturmiljövärden. Nämnden delar inte denna uppfattning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad 2018-08-14, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljööverdomstolen. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-08-14 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2017-001095 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Yttrande gällande aktbilaga 1och4 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 på fastigheten Glimminge 39:219 i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun motsätter sig det som klaganden yrkar i målet och 
yrkar att Mark- och miljödomstolens vid Växjö tingsrätt dom fastställs. 

Skäl för beslut 

Myndighetsnämnden anser att gällande detaljplan är aktuell. 

Sammanfattning 

Mark- och miljööverdomstolen har förlagt Myndighetsnämnden i Båstads kommun att 
yttra sig över aktbilaga 1och4 senast den 18 juli 2018. På grund av semestertider har an
stånd sökts till den 31 augusti med att lämna in ett yttrande. Det klaganden anför kan 
sammanfattas med att hon anser att planen är inaktuell och inte enbart kan ligga till grund 
för nämndens beslut. Hon anser att nämnden inte tagit tillräcklig hänsyn till området na
tur- och kulturmiljövärden. Nämnden delar inte denna uppfattning. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 
sam hal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



Beslutet ska expedieras till: 
Mark- och miljööverdomstolen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Föreläggande från MÖD 
Påminnelsemejl från MÖD 

2018-06-27 
2018-08-13 

2 (2) 

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 



IJI] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2018-08-23 8av18 

MN § 83 Dnr MN 000042/2018 - 330 

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

Myndighetsnämnden beslutar att ompröva sitt beslut av den 18 juni 2018 
(MN § 73/2018) och sätta ned byggsanktionsavgiften till hälften, 
21 328 kronor. 

Nämnden har möjlighet att ompröva sitt tidigare beslut och sätta ner avgiften 
om det finns särskilda skäl. Nämnden bedömer att det finns särskilda skäl att 
sätta ned avgiften till hälften. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden beslöt den 18 juni 2018 (MN § 73/2018) att påföra 
fastighetsägaren till fastigheten en byggsanktionsavgift på 42 656 
kronor för att ha ändrat användningen för övrig byggnad utan startbesked. I 
beslutsunderlaget angavs att fastighetsägaren inte hörts av. Detta är dock 
felaktigt. Fastighetsägaren hade skickat ett mejl med förklaring till det 
inträffade dagen före nämndens sammanträde. Handlingen var inte diariförd 
och saknades som underlag till nämndens beslut. Då nämnden fattat ett beslut 
med bristande underlag och då en omprövning kan ske utan nackdel för någon 
part har nämnden möjlighet enligt förvaltningslagen ändra sitt beslut. 
Nämnden har möjlighet att sätta ner avgiften till hälften eller en fjärdedel om 
det finns särskilda skäl. Samhällsbyggnad har stor förståelse för det inträffade 
men bedömer att det inte finns särskilda skäl att sätta ned avgiften. 

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

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Föredragande 

En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om 
att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura översänds separat. 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad 2018-08-14, 
med tillhörande bilagor. 

Myndighetsnämnden beslutar att inte ompröva sitt beslut av den 18 juni 2018 
(MN § 73/2018) och sätta ned byggsanktionsavgiften. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

fusterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Yrkanden 

2018-08-23 

Claes Sundin (-),Marie-Louise Linden (M), Kenneth Larsson (C) och 
Haakon Böcker (BP): Byggsanktionsavgiften sätts ned till hälften. 

Ingrid Nygren (L) och Karin Schmidt (BP): Bifall till liggande förslag. 

Propositionsordningar Efter framställd proposition på yrkandena ovan finner ordföranden att 
nämnden beslutat bifalla Claes Sundins m f1 yrkande. 

Beslutet expedieras till  

Sida 

9av18 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-08-14 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2018-000001 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Omprövning av beslut om uttag av byggsanktionsavgift för att star
tat utan startbesked, ändrad användning från ekonomibyggnad till 
verksamhetslokal (design-/fotostudio) på fastigheten  

 Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att inte ompröva sitt beslut av den 18 juni 2018 (MN § 
73/2018) och sätta ned byggsanktionsavgiften. 

Skäl för beslut 
Nämnden har möjlighet att ompröva sitt tidigare beslut och sätta ner avgiften om det finns 
särskilda skäl. Nämnden bedömer att det inte finns särskilda skäl att sätta ned avgiften till 
hälften eller en fjärdedel. 

Sammanfattning 

Myndighetsnämnden beslöt den 18 juni 2018 (MN § 73/2018) att påföra fastighetsägaren 
till fastigheten  en byggsanktionsavgift på 42 656 kronor för att ha ändrat an
vändningen för övrig byggnad utan startbesked. I beslutsunderlaget angavs att fastighetsä
garen inte hörts av. Detta är dock felaktigt. Fastighetsägaren hade skickat ett mejl med för
klaring till det inträffade dagen före nämndens sammanträde. Handlingen var inte diari
förd och saknades som underlag till nämndens beslut. Då nämnden fattat ett beslut med 
bristande underlag och då en omprövning kan ske utan nackdel för någon part har nämn
den möjlighet enligt förvaltningslagen ändra sitt beslut. 

Nämnden har möjlighet att sätta ner avgiften till hälften eller en fjärdedel om det finns sär
skilda skäl. Samhällsbyggnad har stor förståelse för det inträffade men bedömer att det 
inte finns särskilda skäl att sätta ned avgiften. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

sam hal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 20 16.11.24 



2 (2) 

Upplysningar 

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

En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut av
giften har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura översänds separat. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Mejl med begäran om omprövning 
Mejl med förklaring till det inträffade 
MN § 73/2018 

2018-08-09 
2018-06-17 
2018-06-18 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 



BÅSTADS 
KOMMUN. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-08-23 10av18 

Beslut 

MN§84 Dnr MN 000043/2018 - 330 

Del av Grevie 36:2 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av enbostadhus på del av fastigheten Grevie 36:2 
enligt föreliggande handlingar. 

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

Skäl för beslut Den aktuella platsen utgör en mindre åker omgärdad av skogsridåer. 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. 

Beskrivning av ärendet En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av 
fastigheten Grevie 36:2 har lämnats in till nämnden. Platsen är väl undanskymd 
och svårtillgänglig. Enligt kommunens översiktsplan från 2008 utgör detta ett 
Lb-område och de generella riktlinjerna bedöms uppfyllas för hur nya 
byggnader ska utformas och placeras i landskapet (ÖP 2008 sid 152-157). 
Länsstyrelsen har bedömt att åtgärden är förenlig med riksintressena och 
lämnat tillstånd från landskapsbildsskyddet. Berörda sakägare har hörts i 
ärendet och negativa synpunkter har lämnats in. 

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

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

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

Vatten ska om möjligt anslutas till allmänna ledningar och avloppsvatten ska 
anslutas till en av miljöavdelningen godkänd enskild anläggning. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-08~23 11av18 

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. Vid förenklad delgivning vinner beslutet laga kraft fem veckor 
efter kungörelsen skickats till sakägaren. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad 2018-08-14, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  
 

 
 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-08-14 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2018-455 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på del av fastighet
en Grevie 36:2, Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges för 
nybyggnad av enbostadhus på del av fastigheten Grevie 36:2 enligt föreliggande handling
ar. 

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

Skäl för beslut 
Den aktuella platsen utgör en mindre åker omgärdad av skogsridåer. Åtgärden bedöms 
vara förenlig med kommunens översiktsplan och samt bedöms ur allmän synpunkt med
föra 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 med
föra 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. 

Sammanfattning 

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på del av fastigheten Gre
vie 36:2 har lämnats in till nämnden. Platsen är väl undanskymd och svårtillgänglig. Enligt 
kommunens översiktsplan från 2008 utgör detta ett Lb-område och de generella riktlin
jerna bedöms uppfyllas för hur nya byggnader ska utformas och placeras i landskapet (ÖP 
2008 sid 152-157). Länsstyrelsen har bedömt att åtgärden är förenlig med riksintressena 
och lämnat tillstånd från landskapsbildsskyddet. Berörda sakägare har hörts i ärendet och 
negativa synpunkter har lämnats in. 

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 
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Beskrivning av ärendet 

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Gre
vie 36:2 har lämnats in till nämnden. Den föreslagna byggnaden är ett enklare utformat bo
stadshus med flackt sadeltak. Platsen är jordbruksmark och var vid besök på platsen 2015 
bevuxen med vall. Aktuell åker är omgärdad av skogsridåer och svårtillgänglig. Enligt 
kommunens översiktsplan från 2008 utgör detta ett Lb-område där restriktivitet för ny 
bebyggelse ska råda. 

Fastigheten omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd. Fastigheten gränsar till 
verksamhetsområde för dricksvatten (inom tunnelns influensområde). Några övriga skydd 
finns inte för fastigheten. Länsstyrelsen har lämnat tillstånd från landskapsbildsskyddet. 

Fastigheten ingår i riksintresseområde för: 
• Område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hal

landsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 
• Område av riksintresse friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och negativa synpunkter har läm
nats in av ägarna till Slottet 7:1 och Slottet 8:1. Räddningstjänsten har framfört synpunkter 
av teknisk karaktär som kan hanteras i bygglovskedet. Miljöavdelningen har ingen erinran 
under vissa förutsättningar. NSVA har ingen erinran och fritidshuset kan anslutas till 
kommunalt dricksvatten. 

 har framfört synpunkterna att ett 
nytt bostadshus med tillfartsväg kommer påverka området och deras närmiljö negativt. 

 framför synpunkterna att åtgärden dels blir ett ingrepp i befint
lig miljö och då särskilt tillfartsvägen, dels risker nybygget påverka hans möjligheter att 
bedriva konstnärlig verksamhet på egen fastighet (musikproduktion) som kräver av
skildhet och isolering från inkommande ljud och ofrivilliga åhörare.   före
slår en tillfa1isväg från Killerödsvägen i n01T. 

Inkomna synpunkter har översänts till sökanden   för eventuellt bemötande och 
kommentarer, men   har inte återkommit. . 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Enligt kommunens översiktsplan från 2008(sid152-157) bedöms de generella riktlinjerna 
för hur nya byggnader ska utformas och placeras i landskapet uppfyllas. Fastigheten ligger 
inom ett så kallat Lb-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. Det grannarna anfört som olägenhet bedöms inte 
utgöra sådan betydande olägenhet som gör att bygglov ska nekas av den anledningen. Åt
gärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller medföra någon 
påtaglig skada på riksintressena i området. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
sam hal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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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. Ombyggnadsarbetena 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 om möjligt anslutas till allmänna ledningar och avloppsvatten ska anslutas till 
en av miljöavdelningen godkänd enskild anläggning. 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Po!T) och berörda grannar 
kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga kraft fyra 
veckor efter att det kungjorts i Po!T, om beslutet inte överklagas. Vid förenklad delgivning 
vinner beslutet laga kraft fem veckor efter kungörelsen skickats till sakägaren. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

 
 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan (mejl) 
Bilder och ritningar 
Länsstyrelsens ändringsbeslut 
Yttrande från räddningstjänsten 
Yttrande från miljöavdelningen 
Yttrande från NSVA 
Yttrande från  
Yttrande från  

2018-04-27 
2018-04-27 
2017-11-20 
2018-06-05 
2018-06-07 
2018-06-15 
2018-06-13 
2018-06-13 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11 .24 



Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

MN §85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-23 

Dnr MN 000047 /2018 - 330 

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

Bygglov ges för ändrad användning av uterum/förråd till fritidshus enligt 
föreliggande handlingar. 

Sida 

12av18 

Avgiften för bygglovet är 12 950 kronor enligt taxa. Faktura skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. 
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig, 
Thomas Westeson, Ängelholm. 

Åtgärden bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. 

Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i PBL 2 kap samt 
miljöbalkens 3 och 4 kap. 

Åtgärden bedöms inte vara till någon betydande olägenhet för berörda grannar. 

Beskrivning av ärendet Bygglov för uterum/förråd på fastigheten gavs den 9 september 2014 och 
tillstånd från landskapsbildsskyddet lämnades av länsstyrelsen 29 september 
2015. Byggnationen har påbörjats men inte avslutats. Fastigheten har 
genomgått ett ägarbyte och de nya fastighetsägarna önskar använda den 
påbörjade konstruktionen och ändra användningen till fritidshus. 

Upplysningar 

Området är utpekat som Lb-område i översiktsplanen. 

Föreslaget läge och storlek för fritidshuset är redan prövat i bygglov för 
uterum/förråd. Fritidshuset är placerat på befintlig tomtplats i omedelbar 
närhet till befintligt bostadshus och ingen ytterligare utökning av tomtplatsen 
görs. 

Grannar och berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Ingen erinran 
har inkommit. 

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. 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-08-23 13av18 

Tillstånd från landskapsbildsskyddet enligt 19 § naturvårdslagen krävs. 
Fastighetsägaren har ansvar att inhämta nödvändigt tillstånd av Länsstyrelsen 
i Skåne län. 

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). 

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigast fyra 
veckor efter det att beslutet har kungjorts. Detta gäller även om beslutet inte 
har vunnit laga kraft. Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden 
har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Ombyggnadsarbetena 
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. 

I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för 
lägeskontroll debiteras separat av den som utför mätningen. 

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

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Gunilla Kriström, daterad 
2018-08-08, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  
 

 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-08-08 

Handläggare 

Gunilla Kriström 

Dnr 
B 2018-000585 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Myndighetsnämnden 

Byggärende avseende: Bygglov för ändrad användning av uterum/förråd 
till fritidshus KILLERÖD 1:22 (KILLERÖDS BYAVÄG 143), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Bygglov för ändrad användning av uterum/förråd till fritidshus beviljas med stöd av 9 kap. 
31 §plan- och bygglagen (PBL). 

Avgiften för bygglovet är 12950 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura skick
as separat. 

Kontrollansvarig 

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

 

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

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 

Ansökan, inkommen 
Situationsplan, inkommen 
Fasad/plan/sektion Al 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

2018-06-09 
2018-06-09 
2018-05-28 

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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Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. 

Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vatten
områden och uppfylla lämplighetskriterierna i PBL 2 kap samt miljöbalkens 3 och 4 
kap. 

Åtgärden bedöms inte vara till någon betydande olägenhet för berörda grannar. 

Beskrivning av ärendet 
Bygglov för uterum/förråd på fastigheten gavs den 9 september 2014 och tillstånd från 
landskapsbildsskyddet lämnades av länsstyrelsen 29 september 2015. Byggnationen har 
påbörjats men inte avslutats. Fastigheten har genomgått ett ägarbyte och de nya fastig
hetsägarna önskar använda den påbörjade konstruktionen och ändra användningen till fri
tidshus. 

Området är utpekat som Lb-område i översiktsplanen. Lb-områden bedöms vara av stor 
betydelse för upplevelsen av Bjärelandskapets speciella kultur- och naturmiljöer och ut
blickar, i viss mån också för biologisk mångfald och rekreation. Landskapsbildens estetiska 
värden skall inte påverkas på ett sådant sätt att upplevelsen går förlorad. Principiellt bör 
stor restriktivitet inför ny bebyggelse och andra förändringar av områdena gälla. I väl ut
valda lägen, där redan en viss förtätning av bostäder skett, kan ibland ytterligare husgrup
per och hus tillkomma, tex på Hallandsåsens sydsluttning. 

Föreslaget läge och storlek för fritidshuset är redan prövat i bygglov för uterum/förråd. 
Mejlkontakt har förts mellan fastighetsägare och länsstyrelsen angående landskapsbilds
skyddet. Länsstyrelsen menar att de inte har någon erinran kring förändringen. Fritidshu
set är placerat på befintlig tomtplats i omedelbar närhet till befintligt bostadshus och ingen 
ytterligare utökning av tomtplatsen görs. 

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

landskapsbildsskydd. 

Grannar och berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Ingen erinran har inkom
mit. Remissvar från miljö, Bjärekraft och NSR bifogas. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad @bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11. 24 
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Samhällsbyggnads bedömning: 

Fritidshuset placeras på befintlig tomtplats i omedelbar närhet till befintligt bostadshus 
och ingen ytterligare utölming av tomtplatsen görs. 

Den föreslagna åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanens tanke med restriktiv 
utökning av bostäder inom Lb-området. Åtgärden sker i ett område där viss förtätning av 
bostäder redan skett på Hallandsåsens sydsluttning enligt vad riktlinjerna i översiktsplan 
2008 anges som möjligt. År 2015 lämnades förhandsbesked för nybyggnation av ett enbo
stadshus på en grannfastighet (Killeröd 4:14). 

Åtgärden bedöms inte heller vara till betydande olägenhet för grannar. Ingen erinran har 
inkommit från berörda fastighetsägare. 

Upplysningar: 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 

• Tillstånd enligt 19 § naturvårdslagen krävs. Fastighetsägaren har ansvar att inhämta 
nödvändigt tillstånd av Länsstyrelsen i Skåne län. 

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

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Poit) och berörda grannar 
kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga kraft fyra 
veckor efter att kungörelsen publicerats i Poit, alternativt tre veckor efter delgivning via 
mottagnings bevis, om beslutet inte överklagas. Vid förenklad delgivning tar det fem veckor 
efter att beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft. 

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

Om mark utanför din egen fastighet behöver disponeras under byggtiden krävs tillstånd 
från berörd intressent (markägaren/polisen/teknik och service). 

Ett beslut om bygglov, rivning slav eller marklov får verkställas tidigast fyra veckor efter det 
att beslutet har kungjorts. Detta gäller även om beslutet inte har vunnit laga kraft. Atgärden 
får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 
PBL. Ombyggnadsarbetena 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 bifo
gas. 

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 
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Innan byggnaden, i de delar som omfattas i starbeskedet,får tas i bruk måste slutbesked ha 
meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, tas byggnaden i bruk tidigare debiteras även här en sankt
ionsavgift ut en/ PBL 2010:90011 kap och PBF 2011:338 9 kap. 

I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för lägeskontroll debite
ras separat av den som utför mätningen. 

Giltighetstid 

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

Samhällsbyggnad 

Gunilla Kriström 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

 
 

  
 

Samhällsbyggnad 

Kontrollansvarig (även kallelse till tekniskt samråd) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Ansökan 
2. Situationsplan 
3. Fasad/plan/sektion 
4. Remissvar Miljö 
5. Remissvar Bjärekraft 
6. Remissvar NSR 
7. Mejlsvar länsstyrelsen 
8. Foto på befintligt uterum/förråd 

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 



Bilagor som ska expedieras till sökande med beslutet: 

• Handlingar som ingår i beslutet (se ovan) 
• Kallelse till tekniskt samråd 
• Information om lägeskontroll 
• Remissvar från miljö, Bjärekraft och NSR 
• Anmälan om färdigställande 
• Hur man överklagar 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

5 (4) 

Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 

samha llsbyggnad@bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-08-23 

MN§ 86 Dnr MN 000050/2018 - 330 

Ranarp 9:27 (Södra Hovallsvägen 100) - Bygglov för 
ändrad användning av ekonomibyggnad till en bostadshus 
och tillbyggnad 

Bygglov ges för ändrad användning av ekonomibyggnad till en bostadshus 
och tillbyggnad enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för bygglovet är 34 585 kronor i enlighet med taxa. 
Faktura skickas separat. 

14av18 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig under förutsättning att 
gällande certifikat hålls upprättat under byggtiden: 
Alf Carlsson,  

Skäl för beslutet Bygglov ges då åtgärden får anses uppfylla kraven i 2, 3 kap PBL, och bedöms 
varken strida mot gällande riksintressen eller mot översiktsplanen. 
Bebyggelsen och tillfartsväg är befintligt och den nytillkomna 
bostaden ansluts till kommunalt VA. Åtgärden bedöms vara lämplig utifrån 
platsens natur-/kulturvärden och landskapsbild. Förslaget uppfyller plan- och 
bygglagens krav på byggnader och bedöms inte medföra någon betydande 
olägenhet för omgivningarna. Berörda sakägare är hörda och har inte 
inkommit med erinran. 

Beskrivning av ärendet Ansökan för bygglov avseende ombyggnad och mindre tillbyggnad av befintlig 
ekonomibyggnad till ett en bostadshus i ett och ett halvt plan. Fastigheten ligger 
utanför planlagt område inom sammanhållen bebyggelse och inom 
verksamhetsområde för kommunalt VA. 

Upplysningar 

Yttranden: De berörda sakägarna har getts möjlighet att yttra sig över ansökan 
och har inte haft några negativa synpunkter. 

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

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 fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Palt om 
beslutet inte överklagas. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

c, 
1~ <Jiry 



ITI] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-08-23 15av18 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 
•Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp ska insändas till NSV A. 
•Intyg över godkänd VA-anmälan ska inlämnas innan startbesked kan lämnas. 
• Tillstånd enligt 19 § naturvårdslagen. Detta tillstånd har lämnats av 
Länsstyrelsen den 18 juni 2017. 
• Installation av eldstad ska godkännas av skorstensfejarmästare. 
Besiktningsbevis ska inlämnas till samhällsbyggnad@bastad.se 

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

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigast fyra 
veckor efter det att beslutet har kungjorts. Detta gäller även om beslutet inte 
har vunnit laga kraft. Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden 
har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Ombyggnadsarbetena 
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. 

I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för 
utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat av den som utför 
mätningen. 

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

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2018-08-06, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  
 

 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-08-06 

Myndighetsnämnden 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2018-000617 

Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till enbostads
hus RANARP 9:27 {SÖDRA HOVALLSVÄGEN 100), Båstads kom
mun 

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

Skäl för beslut 
Bygglov tillstyrks då ansökan får anses uppfylla kraven i 2, 3 kap 2, 5 §§ PBL, och kan var
ken anses strida mot gällande riksintressen eller mot översiktsplanen. Bebyggelsen och 
tillfartsväg är befintligt och den nytillkomna bostaden anslutes till kommunalt VA. Ansö
kan kan ej heller anses vara till så stort men för grannar att bygglov bör vägras samt be
döms vara lämpligt utifrån platsens natur-/kulturvärden och landskaps bild. Förslaget upp
fyller plan- och bygglagens krav på byggnader och bedöms inte medföra någon betydande 
olägenhet för omgivningarna. Berörda sakägare är hörda och har inte inkommit med erin
ran. 

Kontrollansvarig 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas bygg
herrens förslag till kontrollansvarig under förutsättning att gällande certifikat hålls upp
rättat under byggtiden: 

 
 

 
 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Ansökan 2018-06-14 
situationsplan A01 2018-06-14 
Plan före omb A02 2018-06-14 
Fasad före omb A03 2018-06-14 
Plan vån 1 A04 2018-06-14 
Plan vån 2 AOS 2018-06-14 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



Fasader A06 
Sektion A A07 
Sektion B A08 

Avgift 

2018-06-14 
2018-06-14 
2018-06-14 

2 (4) 

Avgiften för bygglovet är 34585 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäk
tige 2011-04-27. 

Faktura skickas separat! 

Ärendet och förutsättningar 
Ansökan för bygglov avseende ombyggnad och mindre tillbyggnad av befintlig ekonomi
byggnad till ett en bostadshus i ett och ett halvt plan. Fastigheten ligger utanför planlagt 
område inom sammanhållen bebyggelse och inom verksamhetsområde för kommunalt VA. 
Fastigheten omfattas ej av områdesbestämmelser men omfattas av följande regleringar: 

• 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 (Kulla berg 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 

• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, sk 
landskapsbildsskydd. 

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
enligt 9 kap. 25 § PBL. 

Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 

• Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp ska insändas till NSVA 

• Intyg över godkänd VA-anmälan ska inlämnas innan startbesked kan lämnas. 

• Tillstånd enligt 19 § naturvårdslagen. Detta tillstånd har lämnats av Länsstyrelsen 
den 18 juni 2017. 

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

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

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

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- eller markarbeten (byggher
ren) ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och enligt 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherrens ska vidare se 
till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning (10 kap 5 § PBL). 

Ett beslut om bygglov, rivnings/av eller marklov får verkställas tidigast fyra veckor efter det 
att beslutet har kungjorts. Detta gäller även om beslutet inte har vunnit laga kraft. Åtgärden 
får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 
PBL. Ombyggnadsarbetena 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 bifo
gas. 

Innan byggnaden, i de delar som omfattas i starbeskedet,får tas i bruk måste slutbesked ha 
meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, tas byggnaden i bruk tidigare debiteras även här en sankt
ionsavgift ut en! PBL 2010:90011 kap och PBF 2011:338 9 kap. 

I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller 
lägeskontroll debiteras separat av den som utför mätningen. 

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

Samhällsbyggnad 

Marie Axberg Fagerlind 
Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 
 

 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Ansökan 
Bilaga 1 AOl situationsplan 
Bilaga 2 A02 Plan före omb 
Bilaga 3 A04 fasader före omb 
Bilaga 4 A04 palv vån 1 
Bilaga 5 AOS Plan vån 2 
Bilaga 6 A06 Fasader 
Bilaga 7 A07 Sektion A 
Bilaga 8 A08 Sektion B 

Båstads 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 



Bilaga 9 Anmälan KA 
Bilaga 10 Beslut från LST 
Bilaga 11 Beslut från LST-bilagor 
Bilaga 12 Mail från LST 

Bilagor som skall expedieras till sökande med beslutet: 
• Handlingar som ingår i beslutet (se rubrik enligt ovan) 
• Kallelse till tekniskt samråd 
• Information om lägeskontroll 
• Information från NSVA 
• Anmälan om färdigställande 
• Hur man överklagar 
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Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.1 'l.24 



IUl BÅSTADS
~ KOMMUN-. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-08-23 

MN§87 Dnr MN 000004/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegations beslut: 

a). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag - 2018-06-01-2018-07-31 

b). Delegationslista - Bygglov - 2018-06-01-2018-06-30 

c). Delegationslista - Bygglov- 2018-07-01-2018-07-31 

d). Delegationslista - Miljöavdelningen - 2018-06-01-2018-06-30 

e). Delegationslista - Miljöavdelningen - 2018-07-01-2018-07-31 

Sida 

16av18 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-08-23 17av18 

MN§88 Dnr MN 000006/2018 - 903 

Delgivningar 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Severtorp 3:9 - Tillstånd för uppförande av nya byggnader inom område 
med förordnande om landskapsbildsskydd. 

b). Hemmeslöv 10:127 - Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet 
och visar ärendet åter till kommunen för handläggning. 

c). Vasalt 3:15 - Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

d). Fiskmåsen 9 - Överklagande av beslut om bygglov. Länsstyrelsen upphäver 
det överklagade beslutet. 

e). Båstad 109:578 - Dom från mark- och miljödomstolen angående överklagat 
bygglov samt yrkande om syn. 

f). Druvan 13 - Överklagande av beslut om beviljat bygglov - LST upphäver 
det överklagade beslutet. 

g). Hemmeslöv 45:1- Överklagande av beslut om nekat bygglov för telemast 
med teknikbad. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

h). Hemmeslöv 45:245 - Dom från mark- och miljödomstolen med avslag 
på överklagat beslut. 

i). Månadsrapport juni 2018 från Nordvästskånes kustvattenkommitte. 

j). Månadsrapport juli 2018 från Nordvästskånes kustvattenkommitte. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN§89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-23 

Dnr MN 000024/2018 - 330 

Sida 

18av18 

lngelstorp 3:5 - Överklagan av Länsstyrelsens i Skåne län beslut 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Myndighetsnämnden ger i uppdrag till ordföranden att överklaga 
Länsstyrelsens i Skåne län beslut. 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende på sammanträdet. Överklagat beslut till Länsstyrelsen i Skåne län 
om negativt förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus. Länsstyrelsen 
upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för 
fortsatt handläggning. Nämnden har nu att ta ställning till huruvida beslutet 
ska överklagas eller inte. 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Claes Sundin (-) och Marie-Louise Linden (M). 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 

j usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 




