
ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-27 

Sida 

1av19 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 27 september 2018 kl 13.00 - 16.15. 

Haakon Böcker (BP), tjg ers. för James Johnson (BP) 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

Göran Klang (S), l:e vice ordförande 
Kenneth Larsson (C), tjg. ers. för Rune Andersson (C) 
Claes Sundin (-) 
Kjell Stridh (BP) 
Ingrid Nygren (L) 
Karin Schmidt (BP), tjg. ers. Ingemar Nilsson (SO) 

Marie-Louise Linden (M), ej tjänstgörande ersättare 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Catharina Arehög, bygglovschef 
Mårten Sällberg, tf. miljöchef 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Kenneth Larsson. Ersättare: Karin Schmidt. 

Kom7.?'°'et d d, tocodogen den 4 oktobec 2018 kl. 10.00. 

-~~---~r-~ _________________ Paragrafer 
Henrik Andersson 

Göran Klang 

Kenneth Larsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2018-09-27 

Från och med 2018-10-05 till och med 2018-10-27 

Kommunkontoret i Båstad 

~~ 
Henrik Andersson 

§§ 90-102 



ml BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2018-09-27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-27 

MN § 90 Dnr MN 000002/2018 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 91 Dnr MN 000003/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 92 Dnr MN 000005/2018 - 900 
Informationsärenden 

MN § 93 Dnr MN 000055/2018 - 906 
Verksamhets berättelse tertial 2 2018 för myndighetsnämnden 

MN § 94 Dnr MN 000054/2018 - 900 
Nämndsplan för myndighetsnämnden 2019 

MN § 95 Dnr MN 000048/2018 - 330 
Hillarp 4:17 (Hillarpsvägen 70) - Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

MN § 96 Dnr MN 000056/2018 - 330 
Småryd 1:26 (Kattviksvägen 238) - Bygglov för nybyggnad av elevhem för 
Apelrydsskolan samt miljöhus och murar 

MN § 97 Dnr MN 000057 /2018 - 330 

Sida 

2 av19 

 - Olovlig nybyggnad av komplementbyggnad 

MN § 98 Dnr MN 000006/2018 - 903 
Delgivningar 

MN § 99 Dnr MN 000004/2018 - 900 
Anmälan av delegations beslut 

MN § 100 Dnr MN 000058/2018 - 300 
Väckt ärende - Inventering av mark för placering av telemaster 

MN § 101 Dnr MN 000059/2018 - 800 
Väckt ärende - Avrinning av dagvatten på nyasfalterade småvägar 

MN § 102 Dnr MN 000060/2018 - 800 
Väckt ärende - Dispensansökan avseende miljötaxa för lantbrukare 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-09-27 

MN§90 Dnr MN 000002/2018 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Kenneth Larsson (C). 

2. Som ersättare för justeraren utses Karin Schmidt (BP). 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad torsdagen den 
4 oktober 2018 kl. 10.00. 

3av19 

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 sie:naturer Utdrae:sbestvrkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-09-27 

MN§91 Dnr MN 000003/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Väckt ärende - Inventering av mark för placering av telemaster. 

Väckt ärende -Avrinning av dagvatten på nyasfalterade småvägar. 

Väckt ärende - Dispensansökan avseende miljötaxa för lantbrukare. 

Sida 

4av 19 

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 Utdragsbestvrkande 

<J~ /t!c_ 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-09-27 

MN§92 Dnr MN 000005/2018 - 900 

I nformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a). Nya bygglovschefen Catharina Arehög presenterar sig 

b). Sammanträdesplan 2019 - Förslag till kommunfullmäktige 
Dnr: KS 000840/2018-900 

c). Västra Karup 7:24 - Förbud mot försäljning av livsmedel som gäller 
Baltic Express AB (Mårten Sällberg) 

Sida 

5av19 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

1k !<L 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN§93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-27 

Dnr MN 000055/2018 - 906 

Sida 

6av 19 

Verksamhetsberättelse tertial 2 2018 för myndighetsnämnden 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsuppföljningen. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden har ansvar för att följa upp hur dess verksamheter utförs 
och budget följs. Varje tertial ska en rapport redovisas. Verksamhetsuppföljning 
redovisas för myndighetsnämnden, samhällsbyggnads och teknik och services 
myndighetsnämndsdel. Myndighetsnämnden förväntas generera ett överskott 
på cirka 40 tkr och samhällsbyggnads myndighetsnämndsdel ger ett överskott 
på 850 tkr. Överskottet på samhällsbyggnad berör på överskott på intäktssidan 
för bygglov med 1 mkr, medan miljö och hälsoskydd är underfinansierat och 
bedöms genererara ett underskott på 150 tkr. Bostadsanpassning och 
räddningstjänstens tillsynsverksamhet bedöms hålla budgeten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2018-09-12, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad, kommunkontoret/ekonomi. 

j usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-09-12 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2018-000864 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Myndighetsnämnden 

Verksamhetsuppföljning för andra tertialen 2018 för myndighets
nämnden 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsuppföljningen. 

Sammanfattning 

Myndighetsnämnden har ansvar för att följa upp hur dess verksamheter utförs och budget 
följs. Varje tertial ska en rapport redovisas. Verksamhetsuppföljning redovisas för myn
dighetsnämnden, samhällsbyggnads och teknik och services myndighetsnämndsdel. 

Myndighetsnämnden förväntas generera ett översskott på cirka 40 tkr och samhällsbygg
nads myndighetsnämndsdel ger ett överskott på 850 tkr. Överskottet på samhällsbyggnad 
berör på överskott på intäktssidan för bygglov med 1 mkr, medan miljö och hälsoskydd är 
underfinansierat och bedöms genererara ett underskott på 150 tkr. Bostadsanpassning 
och räddningstjänstens tillsynsverksamhet bedöms hålla budgeten. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: samhällsbyggnad, kommunkontoret/ekonomi 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: Verksamhetsrapport T2 för MN-MN, MN-SB och MN
TS. 

Båstads kommun 

Samhäl Is byggnad 

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 



Jj1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-27 

Dnr MN 000054/2018 - 900 

Nämndsplan för myndighetsnämnden 2019 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner nämndsplan 2019 som underlag för 
samhällsbyggnads verksamhetsplanering 2019. 

Sida 

7 av19 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens vision och bryts ner i 
av fullmäktige beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och 
taktiska insatser vars ambition återspeglas i beslutad budget. Målen och 
medlen blir via nämnderna uppdrag till verksamheten. Resultatet följs upp 
och mäts mot olika indikatorer. 2018 års resultat ska utgöra underlag till 
kommande års budgetprocess, måljusteringar och verksamhetsutveckling. 
Härigenom kan Båstads kommun på ett professionellt sätt visa på god 
ekonomisk hushållning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter 
till omprioriteringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2018-09-11, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad, kommunkontoret/strategi och utveckling. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

q k. l&P 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2018-09-11 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2018-000865 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Myndighetsnämnden 

Nämndsplan 2019 för myndighetsnämnden 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden godkänner nämndsplan 2019 som underlag för samhällsbyggnads 
verksamhetsplanering 2019. 

Sammanfattning 

Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens vision och bryts ner i av fullmäktige 
beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och taktiska insatser vars ambit
ion återspeglas i beslutad budget. Målen och medlen blir via nämnderna uppdrag till verk
samheten. Resultatet följs upp och mäts mot olika indikatorer. 2018 års resultat ska utgöra 
underlag till kommande års budgetprocess, måljusteringar och verksamhetsutveckling. 
Härigenom kan Båstads kommun på ett professionellt sätt visa på god ekonomisk hushåll
ning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till omprioriteringar. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: samhällsbyggnad, kommunkontoret/strategi och utveckling 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: Förslag till nämndsplan 2019 för myndighetsnämn
den med nämndsmål, målbeskrivning och förslag till insatser för myndighets
nämndens ansvarsområde. 

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 

Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 

{2019) 

Resultat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

~ EJ ~ 

1 (2) 

Prognos D D 
Beskrivning av insatser för att nå målet 

Vår övertygelse är att barnperspektivet visar vägen när Båstad blir bästa skolkommun. All 
verksamhet bygger på en gemensam värdegrund där delaktighet, motivation och lärande är 
styrande för kommunens resurser för likvärdig utbildning. 

Vår strävan är att erbjuda goda lärmiljöer där utveckling och lärande, engagemang och 
måluppfyllelse står i fokus. 

I Båstad skapar vi förutsättningar för att barn, elever och studerande ska växa som trygga, socialt 
kompetenta individer med förmåga att förstå komplexa frågor och sammanhang i en allt mer 
föränderlig tid, där samhällsutvecklingen blir allt mer beroende av människors kreativitet och 

lärande. 

Vi stärker det systematiska kvalitetsarbetet för att synliggöra resultaten och kopplingen till insatser. 
På så satt kan vi skapa förutsättningar för tidiga insatser och förbättra samverkan mellan olika 

aktörer. 

Inom verksamhetsområdet Individ och Familj stärks insatser som främjar hela familjen där behov 
finns. 

Genom en flexibel vuxenutbildning kan föräldrars utbildningsnivå höjas, vilket stärker hela familjens 

utveckling. 

Arbetsmarknadsenhetens arbete stöttar föräldrar som är arbetslösa som får stöd i att nå den 
reguljära arbetsmarknaden och därmed kunna bli självförsörjande. 

Fritids- och kulturinsatser stärker barn och ungdomars motivation, inkludering och måluppfyllelse 

i skolan . 

Verksamhetsområdet Bildning och Arbete fyra prioriterade områden är: delaktighet, ledarskap, 
värdegrund och rättighetsperspektiv. 

Verksamhetsområdet Barn och Skolas fyra prioriterade områden är 0-19 årsperspektiv, ledarskap, 
värdegrund och vårdnadshavare. 

Våra prioriterade områden genomsyrar samtliga skolformer i Båstads kommun. 



2 (2) 

11 Nämnd Verksamhet/ Insats 

Kommunstyrelsen/ Verka för god arkitektur i lärmiljöer. God arkitektur bidrar till välbefinnande 

Myndighets- och stimulerar lärandet. God arkitektur och bra utemiljö på förskolor och 

nämnden skolor är viktigt i varumärkesbyggandet av Båstad som en ledande 

skolkommun. 

Samhällsbyggnad 

Myndighets- Ökad uppföljning av den obligatoriska ventilationskontrollen eftersom 

nämnden många av kommunens lokaler har undermålig inomhusluft. 

Samhällsbyggnad 

Myndighets- Kontinuerlig tillsyn av skolor och förskolor inom ramen för miljömålen 

nämnden Giftfri miljö, Frisk luft och God bebyggd miljö. 

Samhällsbyggnad 

181004\1167\ha 



BÅSTADS 
KOMMUN 

1 (1) 

Mål 2: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom 

vård och omsorg (2019) 

Resultat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

~ ~ ~ EJ 
Prognos D D 
Beskrivning av insatser för att nå målet 

Båstads kommun bedriver vård och omsorg med god kvalitet. Verksamheten arbetar med ständiga 
förbättringar, utifrån förbättringsförslag som ges från vård- och omsorgstagare, väcks av 
förtroendevalda, växer fram ur verksamheten samt resultat av nationella mätningar. 

Båstads kommun har demografiska utmaningar med fler äldre och fler äldre-äldre. Befolkningen i 
Båstads kommun är förhållandevis frisk vilket innebär ett något lägre vård behov än genomsnittet i 
Sverige. En framgångsfaktor är att arbeta för fortsatt friska äldre och äldre-äldre då demografin i 
kommunen, med samma behov som idag, kommer att innebära ökat behov av insatser på grund 
av att antalet äldre och äldre-äldre ökar. 

Båstads kommun ska prioritera arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, rekrytera 
medarbetare med rätt kompetens och bedriva vård och omsorg med hög kvalitet. 

I Öppna jämförelser för 2017 har Båstads kommuns placering i Sverige sjunkit något men är bland 
den tredjedel av Sveriges kommuner med bäst resultat. Kommunens placering för 2017 handlar inte 
om att kvaliteten i Båstad blivit sämre utan att andra kommuner i Sverige förbättrat sig mer än vi. 

11 Nämnd Verksamhet I Insats 

Kommunstyrelsen/ Verka för god arkitektur i miljöer/lokaler för vård och omsorg. God arkitektur 

Myndighets- är viktigt för välbefinnandet hos boende och personal samt bidrar till att 

nämnden stärka Båstad som en ledande kommun för vård och omsorg. 

Samhällsbyggnad 

Myndighets- Uppmuntra den enskilde att uppfylla de tekniska egenskapskraven för 

nämnden tillgänglighet trots att huset byggs som fritidshus. 

Samhällsbyggnad 

Myndighets- Kontinuerlig tillsyn av vård- och omsorgslokaler inom ramen för miljömålen 

nämnden Giftfri miljö och God bebyggd miljö. 

Samhällsbyggnad 

11 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Mål 3: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

näringslivskommuner (2019) 

Resultat 2014 2015 2016 2017 2018 

EJ EJ 
Prognos D 
Beskrivning av insatser för att nå målet 

1 (1) 

2019 

D 

2016 blev Båstads kommun Sveriges 49 bästa näringslivskommun enligt SKL:s mätning "Löpande 
Insikt". Kommunens NKl-resultat var 73 (NKI= Nöjd-kund-index) vilket är högre än genomsnittet. Det 
finns dock förbättringsområden . Efter att inte ha deltagit i mätningen under 2017 deltar Båstad igen 
under 2018. 

Företagens åsikter om kommunens företagsklimat är intimt förknippade med hur de upplever att 
kommunens företrädare agerar under möten vid myndighetsutövning, kundservice. 

Nära samarbete med Båstads Turism och Näringsliv, Familjen Helsingborg och Tillväxt Halland är 
viktigt för att hitta synergier, lära från andra och få draghjälp. 

Vi ska fortsätta arbetet med projektet "Förenkla helt enkelt" enligt verksamhetsplanen. Ett viktigt 
utvecklingsområde är hur vi bemöter lokala företagare 

Bygga relationer med lokala företag. 

Vidareutveckla arbetet i vårt kundcenter. 

j 1 Verksamhet Insats 

Kommunsstyrelsen, Verka för god arkitektur som attraktionsfaktor för Båstad och dess 
Myndighetsnämnden varumärke. 

Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsen, Företagarna ska vara nöjda med service, tillgänglighet, information och 

Myndighetsnämnden bemötande. 

Samhällsbyggnad 



BÅSTADS 
KOMMUN 

1 (2) 

Mål 4: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom 

miljö och hållbart samhällsbyggande (2019) 

Resultat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

~ ~ ~ ~ ~ 
Prognos D 
Beskrivning av insatser för att nå målet 

Båstads kommun levererade ett bra resultat inom detta mål 2016 men föll i ranking 2017 som sedan 
återtogs 2018. Anledningen till dippen är att många kommuner satsat mer på dessa frågor än 
Båstads kommun. Dock har Båstad återtagit förlorad mark genom flera aktiva insatser och inte 
minst genom en aktiv projektverksam het inom miljöområdet. 

Inom hållbart samhällsbyggande ligger fokus på att planering och utbyggnad ska ske i kollektiv
trafiknära lägen. Utveckling och beaktande av ekosystemtjänster sker i all planering och inom 
befintliga miljöer. Kommunen eftersträvar blandade upplåtelseformer i bostadsområden. Stor vikt 
läggs på att blanda funktioner i våra utbyggnadsområden för att uppnå ett ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbart samhälle. 

Områden som fortsättningsvis behöver förbättras är fler aktiva insatser i framtida hållbar samhälls
planering, tydliga restriktioner kring byggnation på jordbruksmark samt att kommunen aktivt 
medverkar till fler hållbara lösningar, företag och insatser. Vidare behöver Båstads kommun anta 
ett program för att öka andelen solel/solvärme i egna fastigheter samt endast i vid knutpunkter för 
kollektivtrafiken exploatera åkermark. Samhällsutvecklingen ska präglas av resurseffektivitet och 
förtätning tillsammans med satsningar på decentraliserad energiproduktion, avfallminimering samt 
minskning av biltrafik. Kommunen verkar för att minska fossilbränsleanvändningen . 

Detta mål är möjligt att nå med fortsatta kontinuerliga strategiska insatser, att tydligt följa tidigare 
beslut och att prioritera området i kommande budgetar. Insatser inom detta område är ofta en 
fråga om inställning och kunskap. Tydligt är att miljökommunsvinnare återfinns bland de kommuner 
som är innovativa, proaktiva och som i akt och mening prioriterar miljön. Det är viktigt att skilja på 
miljöinsatser för en hållbar samhällsplanering och de insatser som sker inom myndighetsutövningen 
för miljöområdet. 

Avstånd till målet: -14 



2 (2) 

/ 1 Nämnd Verksamhet I Insats 

Kommunstyrelsen/ Verka för miljömålen; God bebyggd miljö, Grundvatten av god kvalitet, Hav i 

Myndighets- balans samt Levande kust och skärgård och Levande sjöar och vattendrag. 

nämnden Samhällsbyggnad 

Myndighets- Förbättrad service till enskilda och verksamhetsutövare. 

nämnden Samhällsbyggnad 

181004\lf6a\ha 



BÅSTADS 
KOMMUN 

1 (1) 

Mål 5: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom 

trygghet och säkerhet (2019} 

Resultat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

~ ~ ~ ~ 
Prognos D D 

Beskrivning av insatser för att nå målet 

Båstads kommun ligger en bit från målet att vara bland Sveriges 25 bästa kommuner inom trygghet 

och säkerhet. 2017 befinner sig Båstads kommun på plats 166 (145 år 2016}, 141 platser från målet. 

Det krävs resurser för det faktiska genomförandet även om flera insatser kan ske inom befintlig ram. 

Kommunen behöver bland annat satsa mer på brottsförebyggande verksamhet i samarbete med 

Polisen för att långsiktigt närma sig målet. Långsiktiga satsningar på förebyggande arbete inom alla 

områden är sådant som skapar verklig trygghet och på sikt genererar stora samhällsekonomiska 

besparingar. Det finns ofta en skillnad mellan känslan av otrygghet och verklig otrygghet. Detta är 

ett område vi bör arbeta med i större omfattning i Båstads kommun. 

j 1 Nämnd 

Myndighets

nämnden 

Verksamhet/ Insats 

Fortsatt högt fokus på att säkerhetskraven enligt Boverkets byggregler 
uppfylls i bostäder vid ny-, om- och tillbyggnad (barn-, fall-, brand- och 
glassäkerhet m m). 
Samhällsbyggnad 
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Mål 6: Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser 

året runt genom att vara bland de 25 bästa kommunerna i Sverige {2019} 

Resultat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

~ 
Prognos D D 
Beskrivning av insatser för att nå målet 

En förutsättning för ett rikt kulturliv är samverkan både externt och internt med syftet att berika 
invånarna. 

Kommunen samverkar såväl internt mellan verksamhetsområden som externt med ett stort antal 
kulturföreningar och näringsliv, i syfte att ytterligare stimulera ett mångfacetterat kulturutbud. 

Biblioteken fungerar i allt högre utsträckning som naturliga mötesplatser över generationerna. 

Resurser för att i betryggande omfattning underhålla och vårda den offentliga konsten finns ej 
avsatta. Båstads kommuns tillgänglighetsindex för kulturbesökare är 22 mot snittet i riket 34. 
Medborgarnas nöjdhetsindex är bra med 65 mot genomsnittet i riket på 62. Dock är det svårt 
att mäta kulturupplevelser och måttsätta kultur. Det kan konstateras att området är viktigt för 
attraktiviteten och att Båstads kommun har många fler kulturgärningar att främja . Här liksom 
på många andra områden är det viktigt att mångfalden får utrymme och att den etablerade 
kulturens normativitet inte begränsar. 

Kort sagt: 
Avstånd till målet: -13? 

[ 1 Nämnd Verksamhet /Insats 

Kommunstyrelsen/ Verka för god arkitektur och tillgängliga samt välkomnande mötesplatser. 

Myndighetsnämnden Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsen/ Verka för främjande av konst i offentlig miljö vid om- och nybyggnad. 

Myndighetsnämnden Samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsen/ Sträva efter att minimera byråkratin och underlätta för tillfälliga 

Myndighetsnämnden evenemang. 

Samhällsbyggnad 

Myndighetsnämnden Verka inom ramen för miljömålet en God bebyggd miljö. 

Samhällsbyggnad 

181004\1f6c\ha 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2018-09-27 

MN §95 Dnr MN 000048/2018 - 330 

Hillarp 4:17 (Hillarpsvägen 70) - Bygglov för nybyggnad 
av fritidshus 

Bygglov ges för uppförande av fritidshus enligt föreliggande handlingar. 

8av19 

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

Avgiften för bygglovet är 20 647 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas 
separat. 

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

Beskrivning av ärendet Ansökan avser bygglov för uppförande av fritidshus på en fastighet utanför 
detaljplanerat område. Enligt gällande översiktsplanen ingår fastigheten i 
området där ingen ny bebyggelse bör tillkomma, så kallat LA-område. Bygglov 
bedöms kunna ges då det nya fritidshuset placeras i anslutning till befintlig 
byggnad. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ingår i sammanhållen 
bebyggelse. 

Fastigheten ligger inom, enligt översiktsplanen, så kallat LA-område där i 
princip ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Områden som ingår i LA-område 
ska enligt planinriktningen bevaras till karaktär och användning och skyddas 
mot förändringar som kan äventyra befintliga värden och vårdas aktivt så att 
dessa värden kvarstår. 

Förslaget bedöms stämma överens med översiktsplanen när det gäller 
byggnadens utformning. Enligt regleringar i översiktsplanen ska bebyggelse 
söka stöd i landskapsformationer, befintlig bebyggelse eller större 
vegetationspartier samt att höjder och öppna landskap bör undvikas. 
Bebyggelse ska även placeras i anslutning till befintliga vägar och byggnader 
ska anpassas till det traditionella bebyggelseskicket i volym, material och 
karaktär. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



[il:] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2018-09-27 9av19 

Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
Fastighetsägarna till fastigheten  har inkommit med negativa 
synpunkter där det bland annat lyfts frågor om byggnadens påverkan på deras 
jordbruksverksamhet och att föreslagna placering kommer innebära allt för 
stora intrång i landskapsbilden. 

Vid bedömningen av byggnadens placering har hänsyn även tagits till 
närliggande jord-bruksfastighet. Det bedöms att placeringen inte kommer 
medföra betydande olägenhet för jordbruksverksamheten som pågår på 
grannfastigheten. Däremot får, enligt översiktsplanen, nya boende acceptera 
vissa störningar som uppstår på grund av jordbruket på landsbygden. 

Vid avvägning av allmänna och enskilda intressen bedöms det att enskilda 
intressen väger tyngst. Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på 
riksintressen i området. Förslagen placering och utformning bedöms vara 
lämpliga för platsen. 

Åtgärden bedöms inte vara till en sådan betydande olägenhet för berörda 
sakägare att bygglovet ska nekas. Vad berörda sakägare har anfört i ärendet 
leder inte till någon annan bedömning. 

Nämnden inspekterade fastigheten på plats i anslutning till sammanträdet. 

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

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 
• Tillstånd enligt 19 § naturvårdslagen för uppförande av en byggnad inom 
område med landskapsbildskydd krävs innan byggnadsarbetena får påbörjas. 
Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Skåne län. 
• Tillstånd avseende ingrepp i fornlämning krävs innan byggnadsarbetena får 
påbörjas. Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Skåne län. 
• Ansökan om anläggande av ett nytt eller ändring av ett befintligt avlopp ska 
ske till Miljöavdelningen i Båstads kommun. 

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. 

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

)usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Cj k /~ 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

2018-09-27 10av19 

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

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

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja, daterad 2018-08-14, 
med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Hajrudin Ca pi ja och samhällsbyggnads chef Roger Larsson 
föredrar ärendet. 

Haakon Böcker (BP), Claes Sundin (-),Kenneth Larsson (C), Ingrid Nygren (L) 
och Göran Klang (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kjell Stridh (BP) och Karin Schmidt (BP): Avslag. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
myndighetsnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. 

Reservation Mot beslutet, till förmån för sitt yrkande som avslogs, reserverar sig 
Karin Schmidt (BP) och Kjell Stridh (BP), se bilaga. 

Beslutet expedieras till Sökande. 
Kontrollansvarig. 
Beslutet delges fastighetsägarna till fastigheten  

 med besvärshänvisning. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

lk 1 /;k_ 



Dnr: MN 000048/2018-330 

Myndighetsnämnden 2018 09 27 ärende 6, Hillarp 4:17 

Reservation 

Området är ett La-område, där i princip ingen ny bebyggelse ska tillkomma. 

• Nybyggnationen behövs ej för att upprätthålla nuvarande användning av fastigheten 
och stöder heller inte allmänna intressen som rekreation, natur eller kultur. 

Gården ligger den på ursprungliga bytomten, Hov 263:1, som är en fornlämning, 
där särskild hänsyn ska tas, vilket i detta ärende inte har skett. 

• Byggnaden inordnar sig inte i befintlig skala och karaktär. Själva uppförandet av 
byggnaden kan inte ske utan att rådande karaktär på miljön i området förändras. 

• I planeringsunderlaget till nya översiktsplanen förordas att den traditionella 
gårdsstrukturen i form av flerlängade byggnadskomplex ska respekteras vid 
tillbyggnad och komplettering på landsbygden . 

Området ingår i den del av Bjäre, som har den bästa jorden och där 
lantbruksnäringen skall prioriteras. Denna fastighet används som fritidsboende och 
har inga behov av ytterligare utspridda byggnader för att fungera. 

Karin Schmidt 
Bjärepartiet 

Kjell Stridh 
Bjärepartiet 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2018-08-14 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2018 - 000254 

Tj ä nsteskrive I se 1 (4) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten HILLARP 4:17 
(HILLARPSVÄGEN 70), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Bygglov ges för uppförande av fritidshus enligt föreliggande handlingar. 

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

Avgiften för bygglovet är 2 0 64 7 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslut 
Bygglov ges då förslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan och med riksin
tressena i området. Förslaget bedöms uppfylla plan-och bygglagens krav på byggnader och 
bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för uppförande av fritidshus på en fastighet utanför detaljplanerat 
område. Enligt gällande översiktsplanen ingår fastigheten i området där ingen ny bebyg
gelse bör tillkomma, så kallat LA-område. Bygglov bedöms kunna ges då det nya fritidshu
set placeras i anslutning till befintlig byggnad. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser bygglovsansökan för uppförande av ett nytt fritidshus på fastigheten Hillarp 
4:17 samt delvis på fastigheten Perstorp 19:1 (fastighetsreglering om marköverlåtelse på
går vilket gör att även den delen av marken kommer tillhöra fastigheten Hillarp 4:17) . 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ingår inte i sammanhållen bebyg
gelse. 
Fastigheten omfattas av följande skydd: 

• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, s.k. 
landskaps bildskydd 

• Fornminnesskydd enligt 2 kap kulturmiljölagen 
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 
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Fastigheten omfattas av följande riksintressen: 
• Område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § miljöbalken 
• Område av riksintresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne 

å) enligt 3 kap 6 §miljöbalken 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och 

Hallandsåsen med angränsade kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken 
• Område av riksintresse för högexploaterad kust och kustzon enligt 4 kap 4 § miljö

balken 

Fastigheten ligger inom, enligt översiktsplanen, så kallat LA-område där i princip ingen ny 
bebyggelse bör tillkomma. Områden som ingår i LA-område ska enligt planinriktningen 
bevaras till karaktär och användning och skyddas mot förändringar som kan äventyra be
fintliga värden och vårdas aktivt så att dessa värden kvarstår. 

Del av fastigheten där fritidshuset kommer uppföras står i anslutning till redan befintlig 
tomtplats och därför bedöms det att dess uppförande inte på något sätt kommer äventyra 
platsens karaktär och användning. 

Förslaget bedöms även stämma överens med översiktsplanen när det gäller byggnadens 
utformning. Enligt regleringar i översiktsplanen ska bebyggelse söka stöd i landskaps
formationer, befintlig bebyggelse eller större vegetationspartier samt att höjder och öppna 
landskap bör undvikas. Bebyggelse ska även placeras i anslutning till befintliga vägar och 
byggnader ska anpassas till det traditionella bebyggelseskicket i volym, material och ka
raktär. 

Eftersom fastigheten (och även framtida tomtplatsen) är med vegetation samt stengärds
gård avskild från närliggande fastigheten i nordväst blir dess inverkan på landskapet ac
ceptabel. Omringande vegetation gör att byggnaden inte placeras på öppet landskap heller. 
Byggnadens materialval och avlånga formen med brant tak bedöms ge ett traditionellt in
tryck och passa in i omgivningen. 

Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
Fastighetsägarna till fastigheten har inkommit med negativa synpunkter där 
det bland annat lyfts frågor om byggnadens påverkan på deras jordbruksverksamhet och 
att föreslagna placering kommer innebära allt för stora intrång i landskaps bilden. 

Vid bedömningen av byggnadens placering har hänsyn även tagits till närliggande jord
bruksfastighet. Det bedöms att placeringen inte kommer medföra betydande olägenhet för 
jordbruksverksamheten som pågår på grannfastigheten. Däremot får, enligt översiktspla
nen, nya boende acceptera vissa störningar som uppstår på grund av jordbruket på lands
bygden. 

Man kan även tillägga att marken i området där huset kommer placeras klassas som jord
bruksmark av klass 7 vilket är näst högsta jordbruksklassen i kommunen. Men efter syn på 
plats kan man konstatera att marken på grund av sina höjd-och vegetationsförhållanden 
inte är lämpligt för jordbruk. 

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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Vid avvägning av allmänna och enskilda intressen bedöms det att enskilda intressen väger 
tyngst. Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressen i området. 
Förslagen placering och utformning bedöms vara lämpliga för platsen. 
Åtgärden bedöms inte vara till en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare att 
bygglovet ska nekas. Vad berörda sakägare har anfört i ärendet leder inte till någon annan 
bedömning. 

Yttranden 

Ärenden har remitterats till Bjärekraft (elbolag), NSR (renhållningsföretag) samt Miljöav
delningen i Båstads kommun. Yttranden har kommit in från Miljöavdelningen, se bilaga. 

Upplysningar 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 
• Tillstånd enligt 19 § naturvårdslagen för uppförande av en byggnad inom område 

med landskapsbildskydd krävs innan byggnadsarbetena får påbörjas. Ansökan görs 
hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

• Tillstånd avseende ingrepp i fornlämning krävs innan byggnadsarbetena får påbör
jas. Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

• Ansökan om anläggande av ett nytt eller ändring av ett befintligt avlopp ska ske till 
Miljöavdelningen i Båstads kommun 

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. 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. 

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. 

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). 

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

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

Samhällsbyggnad 

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 



Hajrudin Caplja 
Bygg lovhandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 

4 (4) 

Fastighetsägarna till fastigheten  
med besvärshänvisning 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Handlingar som ingår i beslutet (enligt nedan) 
2. Yttrande från Miljöavdelningen i Båstads kommun 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 

Ansökan 
Situationsplan 
Markplaneringsritning 
Plan-och sektionsritning 
Fasadritningar 
Granneyttrande (  
Kommentarer till granneyttrande 

2018-03-05 
2018-03-05 
2018-06-26 
2018-03-05 
2018-06-26 
2018-07-28 
2018-08-07 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



IJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-09-27 11av19 

MN§96 Dnr MN 000056/2018 - 330 

Småryd 1:26 (Kattviksvägen 238) - Bygglov för nybyggnad av 
elevhem för Apelrydsskolan samt miljöhus och murar 

Bygglov ges för nybyggnad av elevhem, miljöhus och murar enligt föreliggande 
handlingar. 

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

Avgiften för bygglovet är 95 947 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas 
separat. 

Skäl för beslutet Bygglov ges då förslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan och 
med riksintressena i området. Förslaget bedöms ur allmän synpunkt medföra 
en god hushållning av mark- och vattenområden och uppfylla lämplighets
kriterierna i PBL 2 kap samt miljöbalkens 3 och 4 kap. Förslaget 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 Ansökan avser bygglov för uppförande av elevhem på fastigheten Småryd 1:26 
som ligger utanför detaljplanerat område. Byggnaden ska tillgodose behovet av 
boende i anslutning till Apelrydsskolan. Enligt gällande översiktsplanen ingår 
fastigheten i området där ingen ny bebyggelse bör tillkomma, så kallat LA
område. Bygglov bedöms kunna ges då 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. 

Upplysningar 

Länsstyrelsen har lämnat tillstånd från landskapsbildsskyddet. Berörda 
grannar och myndigheter har hörts i ärendet. Erinran har endast inkommit från 
Trafikverket som inte har några synpunkter på byggnadens placering. Däremot 
kommer Trafikverket inte acceptera en GC-anslutning förläggs inom 
vägområdet. Vidare krävs ett anslutningstillstånd till allmän väg. Sökande har 
efter erhållit yttrande reviderat förslaget där man tagit bort GC-anslutningen 
och även sökt anslutningstillstånd. Trafikverket har därefter beviljat tillstånd 
den 24 augusti 2018. 

Nämnden inspekterade fastigheten på plats i anslutning till sammanträdet. 

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

justerandes signaturer Utdra!!sbestvrkande 

rl \r, /~ 



[liJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

2018-09-27 12av19 

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. 

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

Bygglovet 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). 

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

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Leif Davidsson, daterad 2018-09-12, 
med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Leif Davidsson och samhällsbyggnadschef Roger Larsson 
föredrar ärendet. 

Karin Schmidt (BP) och Kjell Stridh (BP): Anser att åtgärden ska prövas 
i detaljplan och yrkar därmed avslag. 

Ingrid Nygren (L), Claes Sundin (-), Haakon Böcker (BP), Kenneth Larsson (C) 
och Göran Klang (S) : Bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
myndighetsnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. 

Reservation Mot beslutet, till förmån för sitt yrkande som avslogs, reserverar sig 
Karin Schmidt (BP) och Kjell Stridh (BP), se bilaga. 

Beslutet expedieras till Sökande. 
Fastighetsägare. 
Kontrollansvarig. 

)usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~ k f uZG 



Dnr: MN 000056/2018-330 

Myndighetsnämnden 2018 09 27 ärende 7, Småryd 1:26, Apelrydsskolan 

Reservation 

• Ärendet borde inte ha behandlas som ett bygglovsärende av flera skäl. 

• Kommunfullmäktige beslutade 2015 10 28 att anta ett program för en fördjupad 
översiktsplan för Norrviken - Kattvik. 
Alla partier var överens om att ingen exploatering skulle tillåtas på sträckan 
Norrviken - Paulins väg. 

• Myndighetsnämnden avslog för en tid sedan en förfrågan om byggnation på denna 
sträcka med motiveringen att ingen exploatering skulle få ske här. 

• Vad är det för mening att upprätta en översiktsplan när de politiska direktiven sedan 
inte beaktas vid bedömning av bygglov? 

• Följande riksintressen, skydd och regleringar finns för området: 
- Riksintresse för kulturmiljövård, M 36, Norrvikens trädgårdar 
- Strandskydd 
- Kustzon 
- Högexploaterad kust 
- Friluftsliv 
- Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv 
- Bevarandeprogram 
- Kulturmiljöprogram 
- Kulturmiljöstråk 
- Landskapsbildsskydd 

Men, trots alla dessa skydd anser förvaltningen att detta bygglov inte kommer att 
medföra någon påtaglig skada på riksintressena! 

Här ska ett privatägt hotell uppföras, som tidvis kan upplåtas till elevhem. På mark 
som inte längre ägs av Apelrydsskolan, som därmed inte heller har någon legal rätt 
till byggnaden och hur den skall användas i framtiden. 

• Trafiksituationen i området kan idag beskrivas som komplicerad och farlig. Med 
ytterligare en utfart från hotellet, där ett 60-tal ungdomar/turister kommer att bo och 
ingen GC-bana längs vägen, kommer situationen att bli ännu värre. Att 
Kattegattleden passerar här förbättrar inte läget. Utfartsförbud här och samordnad 
p-plats med Apelrydsskolan vore naturligare och säkrare för eleverna. 

• Ordföranden bortsåg från att ett yrkande ställdes om att detta ärende inte skulle 
handläggas av några få politiker i Myndighetsnämnden utan föras upp till 
Kommunfullmäktiges politiker, som tog ett enhälligt beslut 2015 10 28 att inte 
exploatera detta område. 

Karin Schmidt 
Bjärepartiet 

Kjell Stridh 
Bjärepartiet 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-09-12 

Handläggare 
Leif Davidsson 

Dnr 
B 2018-000308 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av elevhem för Apelrydskolan och miljöhus 
samt murar SMÅRYD 1:26 (KA TTVI KSVÄGEN 238), Båstads kom
mun 

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

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

Avgiften för bygglovet är 95 94 7 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslut 
Bygglov ges då förslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan och med riks
intressena i området. Förslaget bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning 
av mark- och vatten- områden och uppfylla lämplighetskriteriema i PBL 2 kap samt mil
jöbalkens 3 och 4 kap. Förslaget bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintres
sena 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. För
slaget bedöms inte heller medföra någon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för uppförande av elevhem på fastigheten Småryd 1:26 som ligger 
utanför detaljplanerat område. Byggnaden ska tillgodose behovet av boende i anslutning 
till Apelrydsskolan. Enligt gällande översiktsplanen ingår fastigheten i området där ingen 
ny bebyggelse bör tillkomma, så kallat LA-område. Bygglov bedöms kunna ges då den en
skildes 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 be
tydande olägenhet för berörda sakägare. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 20 16.11.24 
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Beskrivning av ärendet 

Ärendet avser bygglovsansökan för uppförande av elevhem på fastigheten Småryd 1:26 
som ligger utanför detaljplanerat område. Byggnaden ska tillgodose behovet av boende i 
anslutning till Apelrydsskolan. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ingår inte i sammanhållen bebyg
gelse. Fastigheten omfattas av följande regleringar: 

• Landskapsbildsskydd Nvl § 19 Lst/Båstads Kommun 2017-09-29 
• Strandskydd Lst 2017-11-03 7 kap.§ 14-15 MB 
• Bevarandeprogram, KF 1997-06-25 
• Kulturmiljöstråk, Lst 2007 
• Kulturmiljöprogram Lst 2007 
• Kulturmiljövård, 3 kap 6§ miljöbalken 2016-11-26 
• Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2 § miljöbalken 
• Friluftliv, 3 kap 6 §miljöbalken, 2014-10-19 
• Högexploaterad kust, 4 kap 4 §miljöbalken, 2017-01-16 
• Kustzon, 4 kap 4 §miljöbalken 

Länsstyrelsen har lämnat tillstånd från landskapsbildsskyddet. Berörda grannar och myn
digheter har hörts i ärendet. Erinran har endast inkommit från Trafikverket som inte har 
några synpunkter på byggnadens placering. Däremot kommer Trafikverket inte acceptera 
en GC-anslutning förläggs inom vägområdet. Vidare krävs ett anslutningstillstånd till all
män väg. Sökande har efter erhållit yttrande reviderat förslaget där man tagit bort GC
anslutningen och även sökt anslutningstillstånd. Trafikverket har därefter beviljat tillstånd 
den 24 augusti 2018. 

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 LA-område där i princip ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Områden 
som ingår i LA-område ska enligt planinriktningen bevaras till karaktär och användning 
och skyddas mot förändringar som kan äventyra befintliga värden och vårdas aktivt så att 
dessa värden kvarstår. Den föreslagna byggnaden och dess placering bedöms inte äventyra 
platsens karaktär och användning. I avvägningen mellan den enskildes intresse av att be
bygga platsen och det allmänna intresset av att den inte bebyggs bedöms det enskilda in
tresset väga tyngst. Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte 
heller medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. 

l )( /f/c__ 

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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Upplysningar 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 

• Tillstånd krävs från Länsstyrelsen innan byggnadsarbetena får påbörjas gällande 
19 § naturvårdslagen för uppförande av en byggnad inom område med landskaps
bildskydd. 

• Anslutningstillstånd från Trafikverket för ny till- och utfart till allmänväg. 

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. 

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. 

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). 

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

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

Samhällsbyggnad 

Leif Davidsson 
Bygglovshandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 

Sökande och fastighetsägare 
Kontrollansvarig 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Handlingar som ingår i beslutet (enligt nedan) 
2. Yttrande från Trafikverket 
3. Beslut från Trafikverket 

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 



Handlingar som ligger till grund för beslutet: 

Ansökan 
Situationsplan L-01-0-1001 rev C 
Situationsplan A303-00 
Planritning A303-01 
Planritning A303-02 
Planritning A303-03 
Planritning A303-04 
Fasadritning A303-06 
Fasadritning A303-07 
Sektionsritning A303-05 
Huvudritning A303-08 Fasad o sektion Miljöbyggnad 
Markplaneringsritning L-01-0-1001 rev B sit.plan o marksektion 
Yttrande Trafikverket (nr 1) 
Yttrande Trafikverket (nr 2) 
Beslut från trafikverket 
Bilagor karta 
Bilagor föreskrifter 

Handlingar som ska expedieras till sökande: 

1. Handlingar som ingår i beslutet (enligt ovan) 
2. Kallelse till tekniskt samråd 
3. Information om utsättning och lägeskontroll 
4. Information om NSVA 
5. Anmälan om färdigställande 
6. Hur man överklagar 

2018-03-16 
2018-08-14 
2018-06-01 
2018-06-01 
2018-06-01 
2018-06-01 
2018-06-01 
2018-06-01 
2018-06-01 
2018-06-01 
2018-06-01 
2018-06-20 
2018-07-31 
2018-08-20 
2018-08-27 
2018-08-27 
2018-08-27 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
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Telefon: 0431-770 00 vx 
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fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2018-09-27 

MN §97 Dnr MN 000057 /2018 - 330 

 - Olovlig nybyggnad 
av komplementbyggnad 

13av19 

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

 och   (pers.nr.  solidariskt en 
byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 6 § 2 p om 
113 7 5 kronor för att utan bygglov och startbesked uppfört en 
komplementbyggnad med byggnadsarean 14 kvm. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller 
i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i plan- och bygglagens 16 kap. 2-10 §§eller mot en 
bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 
kap. 12 § (PBL 11 kap 51 §).En byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet (PBL 11 kap 53 §). 
Se bilaga 1 för beräkning av byggsanktionsavgift för att utan bygglov och 
startbesked uppföra en komplement- byggnad med byggnadsarean 14 kvm. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Fastighetsägaren har upplysts om vad som gäller enligt 
PBL om att utföra anmälningspliktiga eller bygglovpliktiga åtgärder innan 
startbesked utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 
Förklaring till byggnationen har inkommit från fastighetsägarna den 20 mars 
2017, se bilaga 2 och 3. Inga skäl har framkommit som föranleder att sätta ned 
avgiften. 

Beskrivning av ärendet Vid ett rutinbesök på fastigheten den 30 januari 2017 upptäckte 
samhällsbyggnad att en komplementbyggnad byggts utan varken bygglov eller 
startbesked, se bilder i bilaga 4 från platsbesöket. Fastighetsägarna gavs 
möjlighet till förklaring och att vidta rättelse i ett brev den 13 februari 2017. 
Förklaring inkom den 20 mars 2017 från   och  

 se bilaga 2 och 3. De menar att den tidigare så kallade friggeboden, 
se bilaga 5, som fungerade som poolhus, var i så dåligt skick att den revs helt 
och byggdes upp på nytt. Samhällsbyggnad kan också konstatera att byggnaden 
blivit större än den ursprungliga, se jämförande bilder från 2016 och 2017 i 
bilaga 6. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2018-09-27 14av19 

Eftersom byggnaden är placerad närmre fastighetgräns mot allmän platsmark 
(ca 1 m från gräns) är det inte en bygglovbefriad åtgärd, så kallad friggebod. 
Att det tidigare stått en byggnad som saknat bygglov på delvis samma placering 
föranleder ingen annan bedömning. Myndighetsnämndens bedömning är att 
det inte heller går att lämna bygglov för åtgärden då den i sin helhet är placerad 
på prickad mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. På fastigheten finns 
ytterligare en byggnad som i sin helhet är placerad på prickad mark och även 
en liten del av huvudbyggnaden är placerad på prickad mark. Dessa avvikelser 
från detaljplanen kan tillsammans med det nya förslaget inte betraktas som en 
liten avvikelse. Fastighetsägaren har ändå beretts möjlighet att ansöka om 
bygglov men avböjt, se bilaga 7. 

Entreprenören som byggt komplementbyggnaden har haft önskemål om 
att lämna in en förklaring till byggnationen, se bilaga 8. 

Samhällsbyggnad har jämfört tillgängliga foton på fastigheten och kommit fram 
till att den tidigare, mindre byggnaden som uppförts utan bygglov har rivits 
helt, i enlighet med fastighetsägarnas förklaring. En ny, större byggnad har 
uppförts utan bygglov eller startbesked närmre fastighetsgräns än 4,5 m 
mot allmän platsmark. 

Fastighetsägaren har upplysts om att rättelse kan ske och att en 
byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion 
eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 
sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 54 §.Att göra rättelse 
innebär ta bort den olovligt uppförda komplementbyggnaden. 
Rättelse har inte gjorts. 

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

Enligt PBL 11 kap 61 §ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader 
efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. 
Faktura översänds separat. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Gunilla Kriström, daterad 
2018-08-27, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Beslutet delges med besvärshänvisning till: 
  och   

Kopia till: Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 

c, I< 
~ 

;Je_ 

Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 

2018-08-27 

Handläggare 

Gunilla Kriström 

Dnr 

B 2017-000116 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Startat byggnation av komplementbyggnad utan bygg
lov eller startbesked  Båstads 

kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 5 7 §§plan- och bygglagen 
(PBL) påföra fastighetsägarna    (pers.nr  och 

  (pers.nr ) solidariskt en byggsanktionsavgift enligt plan
och byggförordningen (PBF) 9 kap 6 § 2 p om 11375 kronor för att utan bygglov och 
startbesked uppfört en komplementbyggnad med byggnadsarean 14 kvm. 

Skäl för beslut 
Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller i föreskrif
ter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i plan och 
bygglagens 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på 
byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.12 § 
(PBL 11 kap 51 §). En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet (PBL 11 kap 53 §).Se bilaga 1 för beräkning av 
byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked uppföra en komplement
byggnad med byggnadsarean 14 kvm. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Fastighetsägaren har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att utföra anmälningsplik
tiga eller bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts möjlighet att 
lämna in en skriftlig förklaring. Förklaring till byggnationen har inkommit från fastighetsä
garna den 20 mars 2017, se bilaga 2 och 3. Inga skäl har framkommit som föranleder att 
sätta ned avgiften. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Bakgrund 
Vid ett rutinbesök på fastigheten den 30 januari 2017 upptäckte samhällsbyggnad att en 
komplementbyggnad byggts utan varken bygglov eller startbesked, se bilder i bilaga 4 från 
plats besöket. Fastighetsägarna gavs möjlighet till förklaring och att vidta rättelse i ett brev 
den 13 februari 2017. Förklaring inkom den 20 mars 2017 från    och 

 se bilaga 2 och 3. De menar att den tidigare så kallade friggeboden, se bilaga 5, 
som fungerade som poolhus, var i så dåligt skick att den revs helt och byggdes upp på nytt. 
Samhällsbyggnad kan också konstatera att byggnaden blivit stötTe än den ursprnngliga, se 
jämförande bilder från 2016 och 2017 i bilaga 6. 

Eftersom byggnaden är placerad nätmre fastighetgräns mot allmän platsmark (ca 1 m från gräns) 
är det inte en bygglovbefriad åtgärd, så kallad friggebod. Att det tidigare stått en byggnad som 
saknat bygglov på delvis samma placering föranleder ingen annan bedömning. Samhällsbyggnads 
bedömning är att det inte heller går att lämna bygglov för åtgärden då den i sin helhet är placerad 
på prickad mark som enligt detaljplan inte :far bebyggas. På fastigheten finns ytterligare en bygg
nad som i sin helhet är placerad på prickad mark och även en liten del av huvudbyggnaden är pla
cerad på prickad mark. Dessa avvikelser från detaljplanen kan tillsammans med det nya förslaget 
inte betraktas som en liten avvikelse. Fastighetsägaren har ändå beretts möjlighet att ansöka om 
bygglov men avböjt, se bilaga 7. 

Entreprenören som byggt komplementbyggnaden har haft önskemål om att lämna in en 
förklaring till byggnationen, se bilaga 8. 

Samhällsbyggnad har jämfört tillgängliga foton på fastigheten och kommit fram till att den 
tidigare, mindre byggnaden som uppförts utan bygglov har rivits helt, i enlighet med fas 
tighetsägarnas förklaring. En ny, större byggnad har uppförts utan bygglov eller startbe
sked närmre fastighetsgräns än 4,5 m mot allmän platsmark. 

Fastighetsägaren har upplysts om att rättelse kan ske och att en byggsanktionsavgift inte 
ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel 
har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 
54 §. Att göra rättelse innebär ta bort den olovligt uppförda komplementbyggnaden. 

Upplysningar 

Enligt PBL 11 kap 61 §ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det 
att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura översänds 
separat. 

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

Samhällsbyggnad 

Gunilla Kriström 
Bygglov handläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 
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Beslutet ska delges med besvärshänvisning till: 
 

 
 

Kopia till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Beräkning av sanktionsavgifter 
2. Fastighetsägarnas förklaring 
3. Bilaga till fastighetsägarnas förklaring ( 4 sidor) 
4. Bilder från plats besök 2017-01-30 (9 sidor) 
5. Foto från google maps oktober 2010 
6. Foto från 2016 och 2017 
7. Mejl från fastighetsägaren (2018-03-26) 
8. Förklaring från entreprenör ( dat. 2018-06-29) 
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IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-09-27 

MN § 98 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). Båstad 109:578 - Protokoll från mark- och miljööverdomstolen 
- Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. 

b ). Öllöv 15:59 - Överklagande av beslut enligt miljöbalken. Länsstyrelsen 
avskriver ärendet från vidare handläggning. 

c). Slättaröd 11:7 - Beslut om tillstånd för uppförande av nya byggnader 
inom område med förordnande om landskapsbildsskydd. 

d). Beslut från länsstyrelsen om förändrade rutiner gällande generellt 
biotopskydd inom detaljplanerat område. 

e). Nordvästskånes kustvattenkommitte - Förslag till budget samt 
verksamhetsplan mm 2019-2020. 

f) . Hallavara 5:49 - Tillstånd för uppförande av tillbyggnad inom område 
med förordnande om landskapsbildsskydd. 

Sida 

15av19 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

fjk /d( 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-09-27 

MN§99 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 delegationsbeslut: 

Sida 

16av19 

a). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag - 2018-08-01-2018-08-31 

b) . Delegationslista - Bygglov- 2018-08-01-2018-08-31 

c). Delegationslista - Strandskydd - 2018-08-01-2018-08-31 

d). Delegationslista - Miljöavdelningen - 2018-08-01-2018-08-31 

e). Delegationslista - Räddningstjänsten - 2018-04-12-2018-06-26 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~k /...JL-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-27 

Dnr MN 000058/2018 - 300 

Sida 

17av19 

Väckt ärende - Inventering av mark för placering av telemaster 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Beskrivning av ärendet Ordföranden väcker ett nytt ärende på sammanträdet: att kommunen föreslår 
lämplig mark för telemaster. Inventeringen bör ta stor hänsyn till bebyggelsen 
och annat skyddsvärde. Att detta ärende väcks föranleds av de överklaganden 
som skett nyligen i Hemmeslöv angående telemast och teknikbod samt att i 
framtiden minimera ärendegången. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 

)usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-09-27 

Beslut 

MN § 101 Dnr MN 000059/2018 - 800 

Väckt ärende -Avrinning av dagvatten på nyasfalterade 
småvägar 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väcks på sammanträdet av Ingrid Nygren (L). 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 

Sida 

18av19 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-09-27 

MN § 102 Dnr MN 000060/2018 - 800 

Väckt ärende - Dispensansökan avseende miljötaxa 
för lantbrukare 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väcks på sammanträdet av Kenneth Larsson (C) . 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 

Sida 

19av19 

j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 




