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Plats och tid: 
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Utses att justera: 
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Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2018-10-25 1 av9 

• 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 25 oktober 2018 kl 13.00 - 14.10. 

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 (-) 
Kjell Stridh (BP) 
Ingrid Nygren (L) 
Karin Schmidt (BP), tjg. ers. Ingemar Nilsson (SD) 

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

Kjell Stridh. Ersättare: Claes Sundin. 

rnntoret i Båstad, torsdagen den 1 november 2018 kl. 10.00. 

----~-~-=/;-~~--------------Paragrafer §§ 103-108 
Henrik Andersson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. · 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2018-10-25 

Från och med 2018-11-02 till och med 2018-11-24 

Henrik Andersson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

In nehå I lsförteckn i ng 

Myndighetsnämnden 2018-10-25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-25 

MN § 103 Dnr MN 000002/2018 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 104 Dnr MN 000003/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 105 Dnr MN 000005/2018 - 900 
Informationsärenden 

MN § 106 Dnr MN 000061/2018 - 330 
Torekov 98:31(Tunbyvägen40) - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
på del av fastigheten 

MN § 107 Dnr MN 000006/2018 - 903 
Delgivningar 

MN § 108 Dnr MN 000004/2018 - 900 
Anmälan av delegationsbeslut 

MN § 109 Dnr MN 000060/2018 - 800 
Väckt ärende - Dispensansökan avseende miljötaxa för lantbrukare 
(Omedelbar justering, se separat protokoll) 

Sida 

2 av9 

Utdra sbes rkande 



IJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-10-25 

MN § 103 Dnr MN 000002/2018 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Kjell Stridh. 

2. Som ersättare för justeraren utses Claes Sundin. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad torsdagen 
den 1 november 2018 kl. 10.00. 

3 av 9 

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 si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-10-25 

Beslut 

MN § 104 Dnr MN 000003/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Varan 8:56 - Startat byggnation av komplementbyggnad utan bygglov 
eller startbesked - utgår idag. 

Information: Apelrydsskolan - Överklagat ärende. 

Sida 

4av9 

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 si naturer Utdra sbes rkande 
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MN § 105 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). Ejdern 11 i Torekov - Skrivelse från fastighetsägaren till nämnden (Roger) . 

b). Inflygning av passagerarplan till Ängelholms flygplats som medför en risk 
för boende i Förslöv (Mårten). 

c). Personalförändringar på Samhällsbyggnad (Mårten). 

d). Apelrydsskolan - Överklagat ärende (Roger) . 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Myndighetsnämnden 2018-10-25 6 av9 

Beslut 

MN § 106 Dnr MN 000061/2018 - 330 

Torekov 98:31(Tunbyvägen40) - Förhandsbesked för 
nybyggnad av en bostadshus på del av fastigheten 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av enbostadhus på del av fastigheten Torekov 98:31 
enligt föreliggande handlingar. 

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

Skäl för beslutet Den aktuella platsen utgör del av gårdstomt och mindre dunge som är omgiven 
av åkermark. Marken norr och öster om platsen är utpekad i översiktsplan 
2008 som planerad bostads bebyggelse. Åtgärden bedöms vara förenlig med 
kommunens översiktsplan om att ny bebyggelse kan få tillkomma invid 
brukningscentrat på en jordbruksfastighet 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 Torekov 98:31 har lämnats in till nämnden. Platsen är del av 
gårdstomt med boningshus och ekonomibyggnader varav en ekonomibyggnad 
inretts för bostadsändamål. Enligt kommunens översiktsplan från 2008 utgör 
detta ett Le-område och de generella riktlinjerna bedöms uppfyllas för hur nya 
byggnader ska utformas och placeras i landskapet (ÖP 2008 sid 152-157). 
Berörda sakägare har hörts i ärendet och inga 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 myndighetsnämnden 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. 

Utdra sbes rkande 
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Vatten och avlopp ska anslutas till allmänna ledningar. 

Sida 
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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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2018-10-15, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande Haakon Böcker (BP), Karin Schmidt (BP) och Kjell Stridh (BP): Bifall. 

Beslutet expedieras till  
 
 

 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2018-10-15 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2018-621 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastighet
en Torekov 98:31, Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges för 
nybyggnad av enbostadhus på del av fastigheten Torekov 98:31 enligt föreliggande hand
lingar. 

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

Skäl för beslut 
Den aktuella platsen utgör del av gårdstomt och mindre dunge som är omgiven av åker
mark. Marken norr och öster om platsen är utpekad i översiktsplan 2008 som planerad bo
stadsbebyggelse. Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan om att ny 
bebyggelse kan få tillkomma invid brukningscentrat på en jordbruksfastighet 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. Åt
gärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. I avväg
ningen 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 hel
ler medföra någon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

Sammanfattning 
En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten To
rekov 98:31 har lämnats in till nämnden. Platsen är del av gårdstomt med boningshus och 
ekonomibyggnader varav en ekonomibyggnad inretts för bostadsändamål. Enligt kommu
nens översiktsplan från 2008 utgör detta ett Le-område och de generella riktlinj erna be
döms uppfyllas för hur nya byggnader ska utformas och placeras i landskapet (ÖP 2008 sid . 
152-157). Berörda sakägare har hörts i ärendet och inga negativa synpunkter har lämnats 
in. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016. 11.24 



2 (3) 

Beskrivning av ärendet 
En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten To
rekov 98:31 har lämnats in till nämnden. Platsen är del av gårdstomt med boningshus och 
ekonomibyggnader varav en ekonomibyggnad inretts för bostadsändamål. Den föreslagna 
byggnaden är ett enklare utformat bostadshus på cirka 100 kvadratmeter med flackt sadel
tak. Enligt kommunens översiktsplan från 2008 utgör detta ett Le-område och de generella 
riktlinjerna bedöms uppfyllas för hur nya byggnader ska utformas och placeras i landskap
et (ÖP 2008 sid 152-157). 

Fastigheten är norr och öster om gårdscentrat utpekat som framtida bostadsmark i över
siktsplanen från 2008. Fastigheten ligger utom verksamhatsområde för vatten och avlopp, 
men sökanden har angett i ansökan att det nya bostadshuset ska anslutas till kommunalt 
VA-nät. Anslutningspunkter finns i fastighetsgränsen vid Tunbyvägen. Boningshuset och 
del av ekonomibyggnaderna är utpekade som byggnader av mindre kulturhistoriskt värde 
(klass III, stöttande) i kulturmiljöprogrammet från 1990. Några formella skydd finns inte 
för fastigheten. 

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

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

ken. 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och inga negativa synpunkter har 
lämnats in. Miljöavdelningen har ingen erinran under vissa förutsättningar. NSVA har inte 
svarat på remissen. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

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

Upplysningar 

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

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

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

Vatten och avlopp ska anslutas till allmänna ledningar. 

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

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

 
 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 
Orienteringskarta 
Situationsplan, flygfoto 
Situationsplan 
Planritning 
Fasadskiss 
Yttrande från miljöavdelningen 

2018-06-14 
2018-06-14 
2017-06-14 
2018-06-14 
2018-09-04 
2018-09-04 
2018-09-11 

Båstads kommun 

Samhäl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 
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MN § 107 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). Ydrehall 9 - Bygglov för tillbyggnad - Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. 

b). Axelstorp 3:3 - Beslut från länsstyrelsen - Överklagande av beslut om 
påförande av avgift för tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet. 

c). Malen 1:209 - Dom från Mark- och miljödomstolen - Bygglov för nybyggnad 
av en bostadshus. Mark- och miljödomstolen avslår yrkandena om syn. Mark
och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut och fastställer därmed 
myndighetsnämndens beslut. 

d). Malen 1:233 - Överklagande av beslut enligt miljöbalken angående luft
och ljusföroreningar. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

e). Månadsrapport september 2018 från Nordvästskånes kustvattenkommitte. 

f). Dispens från reservatsföreskrifter samt samråd enligt 12 kap 6 §miljöbalken 
beträffande verksamhet inom Natura 2000-område för genomförande av 
tävlingen Kullamannen inom Höganäs, Ängelholms och Båstads kommuner. 

Utdra sbes rkande 
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MN § 108 Dnr MN 000004/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegations beslut: 

Sida 
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a). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag - 2018-09-01 - 2018-09-30 

b). Delegationslista - Bygglov- 2018-09-01 - 2018-09-30 

c). Delegationslista - Miljöavdelningen - 2018-09-01 - 2018-09-30 

d). Delegationslista - Räddningstjänsten - 2018-09-25 - 2018-10-09 

e). Delegationsbeslut- Skorstensfejarmästaren 2018-10-08 

Utdra sbes rkande 




