
rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-13 

Sida 

1av15 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 13 december 2018 kl 13.00 - 15.40. 

Haakon Böcker (BP), tjg ers. för James Johnson (BP), ej § 128 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

Göran Klang (S), 1:e vice ordförande 
Kenneth Larsson (C), tjg. ers. för Rune Andersson (C) 
Claes Sundin (-) 
Karin Schmidt (BP), tjg. ers. för Kjell Stridh (BP) 
Ingrid Nygren (L) 
Marie-Louise Linden (M), tjg. ers. för Ingemar Nilsson (SO) 

Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Catharina Arehög, bygglovschef. 
Mårten Sällberg, tf. miljöchef. 
Joacim Nilsson, brandinspektör. 
Christina Breili, LIA-praktikant. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Carl Lilliehöök, tillträdande nämndsordförande 2019-2022. 

Kenneth Larsson. Ersättare: Claes Sundin. 

Kommun ontoret i Båstad, torsdagen den 20 december 2018 kl. 10.00. 

_"'_-~;e-~<-<_..,.~_-~~-r<~------------------Paragrafer 
Henrik Andersson 

~~ ld~,} 
Göran Klang 

Kenneth Larsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2018-12-13 

Från och med 2018-12-21 till och med 2019-01-12 

~to;2__ 
Henrik Andersson 

§§ 121-129 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2018-12-13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-13 

MN § 121 Dnr MN 000002/2018 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 122 Dnr MN 000003/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 123 Dnr MN 000005/2018 - 900 
Informationsärenden 

MN § 124 Dnr MN 000071/2018 - 300 
Bostadsanpassningsbidrag för ny plattformshiss 

MN § 125 Dnr MN 000072/2018 - 330 
Viarp 4:42 (Viarps Byaväg 60) - Förhandsbesked för enbostadshus 

MN § 126 Dnr MN 000073/2018 - 330 
Troentorp 2:40 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 127 Dnr MN 000113/2017 - 330 

Sida 

2av15 

Yttrande till mark- och miljööverdomstolen gällande aktbilaga 1-10 i mål nr P 9544-18 
gällande överklagan av Mark- och miljödomstolens vid Växjö tingsrätt dom angående 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malen 1:209 (Fylkeskungavägen 55), 
Båstads kommun 

MN § 128 
Delgivningar 

Dnr MN 000006/2018 - 903 

MN § 129 Dnr MN 000004/2018 - 900 
Anmälan av delegationsbeslut 

Justerandes signaturer Utdrae:sbestvrkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-12-13 

MN § 121 Dnr MN 000002/ 2018 - 900 

Va l av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Kenneth Larsson. 

2. Som ersättare för justeraren utses Claes Sundin. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad torsdagen 
den 20 december 2018 kl. 10.00. 

3av15 

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 

lJ!k I~ 



Liil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-12-13 4av15 

MN § 122 Dnr MN 000003/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Ärendet Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor hos Västra Bjäre pastorat 
utgår på grund av rättelse. Tas istället upp på dagens sammanträde som en 
muntlig information. 

Ny information§ 123 - Hemmeslöv 10:127 - Dom från mark- och 
miljödomstolen. 

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 

C} k: l?L 



fJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-12-13 

MN § 123 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). Ekonomisk uppföljning januari-november 2018 inkl. statistik 
(Roger Larsson). 

b). Kommande justeringar av nämndens reglemente i början av 2019 
(Roger Larsson). 

c). Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor hos Västra Bjäre pastorat 
(Joacim Nilsson). 

Sida 

5av15 

d). Hemmeslöv 10:127 - Dom från mark- och miljödomstolen (Roger Larsson). 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

lk 



ljlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2018-12-13 6av15 

MN § 124 Dnr MN 000071/2018 - 300 

Bostadsanpassningsbidrag för ny plattformshiss 

Myndighetsnämnden beviljar bidrag på högst 254 253 kronor för installation 
av ny plattformshiss samt nedmontering, bortforsling och skrotning av äldre 
plattformshiss. 

Bidraget beviljas enligt§ 5 lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag då 
åtgärden, ny plattformshiss, är nödvändig för att bostaden ska vara ändamåls
enlig som bostad för den funktionshindrade i den mening som avses i lagen. 

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara 
ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses 
med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30). 

Den hiss som sökanden fick 1993 gick sönder juni 2018. Hissföretaget har 
försökt leta och beställa nya reservdelar för att kunna reparera den utan 
resultat. Hissen är så pass gammal att inga reservdelar längre finns att få tag på. 

Beskrivning av ärendet Den funktionshindrade, född -75, fick hissen med bostadsanpassningsbidrag 
1993. Den funktionshindrade bor i hus tillsammans med föräldrar. Har 
personlig assistans. Funktionsnedsättningen är varaktig som medför gravt 
nedsatt kraft och rörlighet i hela kroppen. Den funktionshindrade är helt 
rullstolsburen och har behov av hjälp vid alla förflyttningar. I juni 2018 gick 
hissen sönder och hissföretag kontaktades för reparation. Hissen är av äldre 
modell, från 1993, så efter mycket letande av hissföretaget fanns inga 
reservdelar att tillgå längre för den hissmodellen. Istället blir det tal om att byta 
ut plattformshissen för den funktionshindrade. Sökandes föräldrar tar även in 
offerter från andra hissföretag. Offert bifogas från Swede Lift. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från BAH-handläggare Christina Karlsson, daterad 
2018-12-05, med tillhörande bilagor. 

Föredragande BAS-handläggare Christina Karlsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

!ZL-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-12-05 

Handläggare 
Christina Karlsson 

Dnr 
2018-047 

Tjänsteskrivelse 

Myndighetsnämnden 

Bostadsanpassningsbidrag för ny plattformshiss 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beviljar bidrag på högst 254 253 kronor för installation av ny 
plattformshiss samt nedmontering, bortforsling och skrotning av äldre plattformshiss. 

Skäl för beslut 

Bidraget beviljas enligt§ 5 lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag då åtgärden, ny 
plattformshiss, är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den 
funktionshindrade i den mening som avses i lagen. 

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för 
sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av 
landstinget eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

Den hiss som sökanden fick 1993 gick sönder juni 2018. Hissföretaget har försökt leta och 
beställa nya reservdelar för att kunna reparera den utan resultat. Hissen är så pass 
gammal att inga reservdelar längre finns att få tag på. 

Sammanfattning 
Bostadsanpassningsbidragets syfte är att ge en funktionshindrad person möjlighet att 
genom anpassning av sin bostad leva ett självständigt liv i eget boende. Det är alltså fråga 
om individuell anpassning med hänsyn till den enskildes särskilda behov. 

Bidrag lämnas för åtgärder som behövs för att en funktionshindrad ska kunna utnyttja 
bostaden på ett ändamålsenligt sätt. Det är i första hand den funktionshindrades behov i 
bostaden av att kunna sova, vila, sköta sin hygien och laga mat samt förflytta sig som ska 
tillgodoses. 

Den funktionshindrade är i behov av en plattformshiss föra att kunna bo hemma och leva 
ett självständigt liv. 



Beskrivning av ärendet 

Den funktionshindrade, född -75, fick hissen med bostadsanpassningsbidrag 1993. Den 
funktionshindrade bor i hus tillsammans med föräldrar. Har personlig assistans. 
Funktionsnedsättningen är varaktig som medför gravt nedsatt kraft och rörlighet i hela 
kroppen. Den funktionshindrade är helt rullstolsburen och har behov av hjälp vid alla 
förflyttningar. 

I juni 2018 gick hissen sönder och hissföretag kontaktades för reparation. Hissen är av äldre 
modell, från 1993, så efter mycket letande av hissföretaget fanns inga reservdelar att tillgå 
längre för den hissmodellen. Istället blir det tal om att byta ut plattformshissen för den 
funktionshindrade. 
Sökandes föräldrar tar även in offerter från andra hissföretag. 

Offert bifogas från Swede Lift. 

Bedömning 

Då åtgärden avser en nyinstallation av plattformshiss på grund av att den gamla gått sönder 
och är så gammal att den inte längre finns reservdelar är bostadsanpassningsbidrag befogat 
för sökanden att kunna bo kvar hemma. De hissföretaget som skulle utföra reparationen har 
verkligen försökt allt de kunnat för att hitta reservdelar men inte lyckats med detta. 
Hissföretaget har varit på plats ett flertal gånger, både nu och vid tidigare tillfällen. 

Upplysningar 

Åtgärden är anmälningspliktig och får inte påbörjas förrän nämnden har lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Om byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked 
lämnas, tas en sanktionsavgift ut enligt plan- och bygglagen, PBL 11 kap och plan- och 
byggförordningen, PBF 9 kap. 

Samhällsbyggnad 

?hn r/lJu /rd;(,r1 tit/ 
Christina Karlsson 
BAB handläggare 

Beslutet ska expedieras till: Christina Karlsson, BAB handläggare 



IJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-12-13 

MN § 125 Dnr MN 000072/2018 - 330 

Viarp 4:42 (Viarps byaväg 60) - Förhandsbesked för 
en bostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för 
en bostadshus på fastigheten enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för beslutet är 7 736 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas 
separat. 

7av15 

Skäl för beslutet Vid en bedömning av ombyggnation kan tillåtas på platsen ska en avvägning 
göras mellan fastighetsägarens enskilda intresse att få bygga nytt på föreslagen 
plats och de allmänna intressen som kan ta skada av byggnationen. Efter en 
avvägning av de enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 2 kap 
PBL, bedöms att de enskilda intressena överväga. Åtgärden bedöms vara 
förenlig med översiktsplanen och inte medföra någon betydande olägenhet 
för berörda sakägare. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av enbostadshus i ett plan med 
en byggnadsarea av ca 145 kvm efter rivning av befintligt bostadshus och 
befintlig komplementbyggnad enligt bifogad illustration. (OBS att måttsättning 
enligt handlingar till viss del är spegelvända). 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Fastigheten ligger område med sammanhållen bebyggelse men inte inom 
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp varför ansökan om 
enskilt avlopp ska sökas hor miljöavdelningen. 

Fastigheten ligger under bullermattan LFV 2007 enligt översiktsplan 08 under 
vilken nya bostäder inte ska tillåtas. Utbredningen av bullermattan har dock 
ändrats och byggnaden ersätter en befintlig bostadsbyggnad. 

Marken klassas som jordbruksmark klass 6 men är idag ianspråkstagen som 
tomtplats. Placering av byggnaden utanför skyddzon 12 m till Viarps byaväg 
innebär att en obetydlig del utanför nuvarande tomtplats avses att tas i bruk. 
Marken har de senaste åren brukats som vall. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2018-11-27, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ljlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-12-13 8av15 

Upplysningar •Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 
• 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 kungörelsen publicerats i Po!T, 
om beslutet inte överklagas. 
• Ansökan hos miljöavdelningen om anläggande av enskilt avlopp ska göras. 
• Intyg tjänligt färskvatten ska finnas. 
• Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnad. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-11-27 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2018-000945 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked enbostadshus VIARP 4:42 (Viarps Byaväg 60), Bå
stads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL att den sökta åt
gärden kan tillåtas på fastigheten. Vidare beaktas att lämplig grundläggning utföres i sam
råd med geotekniskt sakkunnig samt att marknivåer anpassas till platsen och prövas slut
ligt i bygglov. 

Avgift 

Avgiften för beslutet är 7736 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 
2011-04-27. Faktura skickas separat 

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

Yttranden 

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

Ärendet och förutsättningar 

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av en bostadshus i ett plan med en bygg
nadsarea av ca 145 kvm efter rivning av befintligt bostadshus och befintlig komplement-

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 



2 (3) 

byggnad enligt bifogad illustration. (OBS att måttsättning enligt handlingar till viss del är 
spegelvända). 

Fastigheten ligger område med sammanhållen bebyggelse men inte inom verksamhetsom
råde för kommunalt vatten och avlopp varför ansökan om enskilt avlopp skall sökas hor 
miljöavdelningen. 
Fastigheten ligger under bullermattan LFV 2007 enligt översiktsplan 08 under vilken nya 
bostäder inte ska tillåtas. Utbredningen av bullermattan har dock ändrats och byggnaden 
ersätter en befintlig bostads byggnad. 
Marken klassas som jordbruksmark klass 6 men är idag inspråkstagen som tomtplats. 
Placering av byggnaden utanför skyddzon 12m till Viarps byaväg innebär att en obetydlig 
del utanför nuvarande tomtplats avses att tas i bruk Marken har de senaste åren brukats 
som vall. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Då det i området och på fastigheten redan finns bostadsbebyggelse (sammanhållen bebyg
gelse) och endast en mindre del av befintlig jordbruksmark tas i anspråk bedöms att ett 
positiv förhandsbesked kan ges. 
Planerade byggnationer ska uppföras utanför detaljplan i direkt närhet till aktiv åkermark 
på egen fastighet. Eventuella olägenheter till närboende från lantbruksverksamhet får i 
viss mån tålas i en jordbruksbygd. Det kan emellertid aldrig uteslutas att närboende har 
synpunkter på verksamheten. Med hänsyn till de boendes hälsa kan detta leda till begräns
ningar för jordbruksverksamheten. Jordbruksmark är en icke förnyelsebar resurs som bör 
hushållas med och hänsyn bör tas utifrån att jordbruket kan behöva förändras och anpas
sas när det gäller brukningsmetoder, grödor och djurhållning. Beaktas särskilt även att 
plan och bygglagen innebär avsevärt begränsade möjligheter för myndigheter att reglera 
exploatering av redan befintliga huvudbyggnader och komplementbyggnader för en fastig
het med byggrätt utanför detaljplanelagt område. Ytterligare framtida byggnation och av
styckningar i området kan krav på att områdes skall detaljplaneläggas för att kunna reglera 
exploateringen i området. 

Upplysningar 

• Ansökan hos miljöavdelningen om anläggande av enskilt avlopp skall göras. 

• Intyg tjänligt färskvatten skall finnas. 

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

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

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

• Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Poit) och berörda gran
nar 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 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 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 



Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga 1 Ansökan 
Bilaga 2 Illustration 
Bilaga 3 Tidigare positivt förhandsbesked 
Bilaga 4 Yttrande Miljö 
Bilaga 5 Yttrande trafikverket 

3 (3) 

Båstads kommun 

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



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2018-12-13 

MN § 126 Dnr MN 000073/2018 - 330 

Troentorp 2:40 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov ges för 
nybyggnad av en bostadshus. 

9av15 

Avgiften för bygglovet är 7 257 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas 
separat. 

Ansökan bedöms följa riktlinjer i inriktningsdokumentet för byggnation i 
Kattvik. De särskilda värden som ska skyddas enligt föreliggande riksintressen 
bedöms inte hindra uppförande av en till landskapet väl anpassad byggnad på 
den avsedda platsen. Föreslagen lokalisering i landskapet strider inte mot 
intentionerna i översiktsplanen/fördjupad översiktsplan (ÖP)/(FÖP) och 
medför ingen negativ inverkan på landskapets öppenhet och särdrag. Hindrar 
inte det rörliga friluftslivet. Åtgärd bedöms inte vara en betydande olägenhet 
för berörda sakägare. 

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

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förnyelse av tidigare positiv förhandsbesked (ärende 
B 2014-801). Det ärendet är överprövat av Mark- och miljödomstolen i Växjö. 
Sökande hänvisar i sin ansökan till handlingar i ursprungsärendet. Se bilaga 
6-8. Avstyckning från stamfastigheten har skett. Förvaltningens bedömning är 
att i sak har inget nytt tillförts ärendet utan nämnden föreslår därför samma 
beslutsförslag och skäl för beslutet som i ärende B 2014-801. 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 
samt i område med sammanhållen bebyggelse. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ J..k-



rJrl BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

2018-12-13 10av15 

Fastigheten omfattas av följande skydd och riksintressen: 
• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före 
1975, sk landskapsbildsskydd. 
• Område av intresse 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 angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 
• Område av riksintresse för kustzonen och högexploaterad kust enligt 4 kap 
4 §miljöbalken. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2018-11-29, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Karin Schmidt (BP): Avslag. 

Ingrid Nygren (L): Bifall. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit förvaltningens förslag. 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Karin Schmidt (BP), se bilaga. 

Upplysningar • Tillstånd krävs från länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd och 
strandskydd. 
•Fastigheten ska anslutas till det kommunala VA-nätet. 
• Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
•Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 
• Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Po!T) och 
berörda grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Po!T, 
om beslutet inte överklagas. 

Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnad 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

tf k IZL 



Reservation - Myndighetsnämnden 2018 12 13, ärende 7 

Troentorp 2:40 - förhandsbesked för nybygnad av enbostadshus 

Kattvik är ingen tätort. 

BÅSTADS KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Kattvik är inget utvecklingsområde för ytterligare bebyggelse pga alla riksintressen. 

Det råder högt bebyggelsetryck på kustzonen. Allteftersom mer och mer mark tas i 
anspråk till bebyggelse, riskeras de värden att skadas som riksintressena är till för 
att skydda. 

Skyddet mot exploatering formuleras specifikt i 3 kap 6 § och 4 kap 1 § miljöbalken 
(MB). 

Det aktuella ärendet är ingen byggnation som gynnar det rörliga friluftslivet och 
turismen. 

Kattvik har dåliga kommunikationer - bara biltrafik - det ger inget hållbart 
samhälle. 

Länsstyrelsen har vid upprepade tillfällen påpekat att ytterligare byggnation, inte 
ens förtätning, skall tillåtas i Kattvik. Endast kompletteringar till befintlig bebyggelse 
får komma till stånd. Således inga nya fastighetsbildningar. 

Det finns inga lagliga dokument som legaliserar den förvandling som nu pågår i 
Kattvik. De riktlinjer som kommunen hänvisar till har ingen status i PBL. 

I det program för fördjupad översiktsplan för Kattvik/Norrviken, som 
Kommunfullmäktige antagit 2015 10 28 § 196, har endast ett mindre antal 
lucktomter på södra sidan av Kattviksvägen godkänts och ingen övrig förtätning . 
Inget politiskt parti ville ha ytterligare exploatering i Kattvik. 

I avvaktan på att en fördjupad översiktsplan tas fram och därefter en detaljplan 
måste kommunen vara ytterst restriktiv och inte föregripa planprocessen. 

I den pågående revideringen av översiktsplanen föreslås att bostadsbebyggelsen 
ska tillkomma i centrala och kollektivtrafiknära lägen i tätorterna och Kattvik 
uppfyller inte kraven. Kattvik är ingen tätort. 

Där framförs också att vi ska värna om vår unika natur och kultur och vid avvägning 
mellan olika samhällsintressen skall natur och kultur prioriteras högt. 

Alltså är det aktuella projektet inte förenligt med den pågående översiktsplanens 
intentioner. 

*** 

Reservation av Karin Schmidt, Bjärepartiet 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2018-11-29 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2018-001028 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus TROENTORP 2:40, 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, 
PBL, att bygglov kan lämnas för den sökta åtgärden kan tillåtas på platsen. 

Vidare beaktas att lämplig grundläggning ska utföras i samråd med geotekniskt sakkunnig 
samt att marknivåer anpassas till platsen och prövas slutligt i kommande bygglov. 

Avgift 

Avgiften för bygglovet är 7257 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 
2011-04-27. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslut 
Ansökan bedöms följa riktlinjer i inriktningsdokumentet för byggnation i Kattvik. De sär
skilda värden som ska skyddas enligt föreliggande riksintressen bedöms inte hindra upp
förande av en till landskapet väl anpassad byggnad på den avsedda platsen. 
Föreslagen lokalisering i landskapet strider inte mot intentionerna i översiktspla
nen/fördjupad översiktsplan (ÖP)/(FÖP) och medför ingen negativ inverkan på landskap
ets öppenhet och särdrag. Hindrar inte det rörliga friluftslivet. Åtgärd bedöms inte vara en 
sådan betydande olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen. (PBL) 

Vid en bedömning av ombyggnation kan tillåtas på platsen ska en avvägning göras mellan 
fastighetsägarens enskilda intresse att få bygga nytt på föreslagen plats och de allmänna 
intressen som kan ta skada av byggnationen. Efter en avvägning av de enskilda och all
männa intressena med hänvisning till 2 kap PBL, bedöms att de enskilda intressena över
väger och att förhandsbesked enligt ansökan och tillhandahållen information kan medde
las enl. PBL 9 kap 31§. 

Yttranden 

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

/k 

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 



2 (3) 

Ärendet och förutsättningar 

Ansökan avser förnyelse av tidigare positiv förhandsbesked (ärende B2014-801). Det 
ärendet är överprövat av Mark- och Miljödomstolen i Växjö. Sökande hänvisar i sin ansö
kan till handlingar i ursprungsärendet. Se bilaga 6-8. Avstyckning från stamfastigheten har 
skett. Förvaltningens bedömning är att i sak har inget nytt tillförts ärendet utan samhälls
byggnad föreslår därför samma beslutsförslag och skäl för beslutet som i ärende B2014-
801. 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp samt i om
råde med sammanhållen bebyggelse .. 

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

landskapsbildsskydd. 
• Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne å) en

ligt 3 kap 6 §miljöbalken. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hall

andsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 
• Område av riksintresse för kustzonen och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § mil

jöbalken. 

Upplysningar 

• Tillstånd krävs från länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd och strandskydd. 

• Fastigheten skall anslutas till det kommunala VA-nätet 

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

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

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

• Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Polt) och berörda gran
nar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga 
kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Polt, 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. 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

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 



Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga 1 Ansökan 
Bilaga 2 Situationsplan 
Bilaga 3 foto tomt 
Bilaga 4 sektion tomt 
Bilaga 5 foto tomt och sitplan 
Bilaga 6 beslut MMD tidigare förhandsbesked 
Bilaga 7 exempel byggnad 
Bilaga 8 beskrivning byggnad 
Bilaga 9 inriktningsdokument byggnation i Kattvik 
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Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 1111 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 



Li1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för yrkandet 

2018-12-13 11av15 

MN § 127 Dnr MN 000113/ 2017 - 330 

Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen gällande 
aktbilaga 1-10 i mål nr P 9544-18 gällande överklagan av 
Mark- och miljödomstolens vid Växjö tingsrätt dom angående 
bygglov för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten 
Malen 1:209 (Fylkeskungavägen 55), Båstads kommun 

Myndighetsnämnden motsätter sig de klagandes yrkande om ändring och 
yrkar att mark- och miljödomstolens dom fastställs. 

Generellt innehåller aktbilagorna 2-5 en mängd invektiv och påstående 
om   som person vilket nämnden väljer att inte uttala sig om. 

Aktbilaga 1 är en formell överklagan utan någon utvecklan av talan, 
aktbilagorna 7-10 är underinstansernas tidigare dom, beslut och 
tjänsteskrivelse. Dessa aktbilagor lämnas utan yttrande. 

Bemötande av aktbilaga 2-6: 
Aktbilaga 2: Nämnden motsätter sig det som framförs i aktbilagan. Inga sakskäl 
framförs. Den enskildes motiv och skäl för att söka bygglov vägs inte in 
nämndens bedömning. 

Aktbilaga 3: Nämnden motsätter sig det som framförs i aktbilagan.  
 har inte varit anställd av byggnadsnämnden.   har tidigare 

varit för-troendevald och satt som ledamot i dåvarande miljö- och 
byggnadsnämnden 2003-2006. Senaste förtroendeuppdraget var som ersättare 
i kommunfullmäktige 2007. Det är ansökan från 2017 som är föremål för 
överprövning och inte tidigare beslut på fastigheten. Den enskildes motiv och 
skäl för att söka bygglov vägs inte in nämndens bedömning. Det råder inget 
byggförbud i området utan enligt översiktsplanen ska det råda stor 
restriktivitet mot ny bebyggelse. Nämnden har bedömt att en nybyggnad av ett 
enbostadshus på Malen 1:209 inte har en så stor omgivningspåverkan att den 
behöver prövas i detaljplan enligt plan- och bygglagen, PBL, 4 kap 2 § 3a. 

Aktbilaga 4: Nämnden motsätter sig det som framförs i aktbilagan. Berörda 
sakägare har hörts i ärendet, ägare och skrivna på sammanlagt sju (7) 
fastigheter. Den som inte lämnar några synpunkter bedöms samtycka till 
åtgärden, så kallat tyst medgivande. Båstads kommun i sin egenskap som 
fastighetsägare är inte sakägare i ärendet. 

Aktbilaga 5: Nämnden motsätter sig det som framförs i aktbilagan. Inga sakskäl 
framförs. Den enskildes motiv och skäl för att söka bygglov vägs inte in 
nämndens bedömning. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

C]k ),2,L 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-12-13 12av15 

Aktbilaga 6: Nämnden motsätter sig det som framförs i aktbilagan. Avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen är till stor del en politisk bedömning 
där nämndens ledamöter kan göra andra avvägningar än förvaltningen. 
Nämnden delar inte förvaltningens bedömning om avvägningen mellan de 
allmänna intressena och den enskildes intresse eller behovet av planläggning. 
Länsstyrelsens naturprövningsenhet har också gjort bedömningen att 
åtgärdens påverkan på de allmänna intressena i form av landskapsbildsskydd 
och riksintressen är underordnad den enskildes intresse av att bygga på 
platsen. 

Översiktsplanen är inte bindande utan vägledande. Nämnden har även vägt in 
att tidigare nämnder gett bygglov för åtgärden och inga nya omständigheter av 
vikt tillförts åtgärden. Nämnden är visserligen inte juridiskt bunden av tidigare 
beslut utan mer moraliskt. 

Nämnden har prövat aktuell ansökan om bygglov och kan inte väga in 
eventuellt kommande ansökningar på fastigheten eller i närområdet. Aktuellt 
ärende är unikt med hänsyn till tidigare givna bygglov på samma plats och 
någon prejudicerande effekt bedöms inte uppstå med hänsyn till det bygglov 
som nämnden gav den 23 november 2017. 

Beskrivning av ärendet Mark- och miljööverdomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads 
kommun att yttra sig över aktbilaga 1-10 senast den 13 december 2018. 
Anstånd med yttrandet har lämnats till den 21 december. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Myndighetsnämnden lämnade den 23 november 2017 bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus på fastigheten Malen 1:209. Länsstyrelsen i Skåne län 
upphävde nämndens beslut den 15 februari 2018. Mark- och miljödomstolen 
vid Växjö tingsrätt upphävde den 26 september 2018 länsstyrelsens beslut och 
fastställde nämndens beslut. Mark- och miljööverdomstolen har den 29 
november 2018 meddelat prövningstillstånd. Nämnden motsätter sig de 
klagandes yrkanden och yrkar att mark- och miljödomstolens dom fastställs. 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2018-12-10, med tillhörande bilagor. 

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Haakon Böcker (BP), Claes Sundin (-)och Marie-Louise Linden (M): Bifall. 

Ingrid Nygren (L): Bifall till svaret, med följande tillägg: En byggnation på den 
sökta platsen är olämplig. Den strider mot Båstads kommuns Översiktsplan då 
den skulle annonsera sig tydligt i landskapet. En exploatering här får också en 
prejudicerande verkan; bebyggelsetrycket är stort i Båstads kommun. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

{f.. J 2e,, 
I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-13 

Sida 

13av15 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit förvaltningens förslag. 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Karin Schmidt (BP), se bilaga. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljööverdomstolen (via mejl). 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

q f- /~ 



BÅSTADS KOMMUN 
Myndighets nämnden 

Reservation - Myndighetsnämnden 2018 12 13, ärende 8 2018 -12- 1-3 
Malen 1 :209 - yttrande över föreläggande från Svea Hovrätt, Mark- oc'bnrM..~.9..?.f?.ll.$./.!.~{t 
miljööverdomstolen B.J.d?./.'t.:::-.'.!..f?..<?..':i:.<?..~ 

I tjänsteskrivelsen tillhörande ärendet avslås ansökan med stöd av 4 kap 2§ 3a och 
9 kap 31§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL: 

"Skäl för beslut 
Ansökan kan varken anses vara lämplig med hänsyn till landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen eller intresset av en god helhetsverkan. Den är heller ej förenlig 
med gällande översiktsplan för området. Vid den avvägning mellan allmänna intressen och 
det enskilda intresset av att få bygga på platsen, som ska göras, bedöms det allmänna 
intresset vara störst. Det råder stor efterfrågan i området för bebyggelse varför områdets 
lämplighet för bebyggelse och bebyggelsemiljöns utformning skall prövas i detaljplan enligt 
plan- och bygglagen 4 kap 2§ 3a: 
Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för 
bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov 
eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap 4a§, och 
a) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder 
stor efterfrågan för bebyggande," 
samt 
"Samhällsbyggnads bedömning: 
Att tillåta byggnation i detta och liknande områden kan få till följd att det uppstår en 
kumulativ effekt som kan komma att medföra påtaglig skada på riksintresset för naturvård 
och innebär att förordnandet enl. 19§ dåvarande naturvårdslagen om landskapsbildsskydd 
urholkas. Beaktande svaren som kommit in i grannehörandet samt tidigare och pågående 
ansökningar i området kan förväntas en våg av nya ansökningar om förhandsbesked och 
bygglov i detta område. Området är högt beläget på norra åskanten med vid utsikt över 
tätorten Båstad, hamnen, Laholmsbukten och Hallandsslätten. I området finns flera gamla 
avstyckade mindre fastigheter som saknar byggrätt. Lägena innebär även vid synlighet 
från ovan nämnda utsikter. Att hävda begränsning av utsikt och synlighet på grund av 
befintlig vegetation är inte ett hållbart argument då ve}etation inte är beständig. Avverkning 
är inte tillståndspliktig enligt PBL (kan vara tillståndspliktig med avverkningsplan hos 
Skogsstyrelsen). Utsikt betingar ett högt värde framförallt i Båstads kommun och är starkt 
eftertraktat. Ett positivt bygglovsbeslut i detta ärende utan föregående planläggning skulle 
medföra en prejudicerande effekt genom likabehandlingsprincipen i området. Beaktas 
särskilt även att plan- och bygglagen innebär avsevärt pegränsade möjligheter för 
myndigheter att reglera exploatering av redan befintliga huvudbyggnader och 
komplementbyggnader för en fastighet med bygg rätt utanför detaljplanelagt område. 
Bygglov och förhandsbesked i området skall avslås. Om framtida byggnation skall tillåtas i 
området skall detaljplan upprättas för att kunna reglera exploateringen i området. 

Utformningen med placering av tillkommande bostadshus möjliggör framtida avstyckning 
till ytterligare fastighet med beviljad byggrätt vilket strider mot planriktningen i 
översiktsplanen för LA-områden. Fastighetsägaren visar via sina ansökningar hos LST, om 
avstyckning och nyetablering av ytterligare bostadshus i området, sin intention att 
omfattande exploatera i området vilket också strider mot planinriktningen i översiktsplanen 
för LA-området." 

Jag instämmer helt med ovanstående och reserverar mig mot Myndighetsnämndens 
beslut. I Karin Schmidt, Bjärepartiet 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-12-10 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2017-000500 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Yttrande till mark- och miljööverdomstolen gällande aktbilaga 1-10 
i mål nr P 9544-18 gällande överklagan av Mark- och miljödom
stolens vid Växjö tingsrätt dom angående bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Malen 1:209 (Fylkeskungavägen 55), 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden motsätter sig de klagandes yrkande om ändring och yrkar att 
mark- och miljödomstolens dom fastställs. 

Skäl för yrkandet 

Generellt innehåller aktbilagorna 2-5 en mängd invektiv och påstående om  
 som person vilket nämnden väljer att inte uttala sig om. 

Aktbilaga 1 är en formell överklagan utan någon utvecklan av talan, aktbilagorna 7-
10 är underinstansernas tidigare dom, beslut och tjänsteskrivelse. Dessa aktbilagor 
lämnas utan yttrande. 

Bemötande av aktbilaga 2-6 

Aktbilaga 2: Nämnden motsätter sig det som framförs i aktbilagan. Inga sakskäl 
framförs. Den enskildes motiv och skäl för att söka bygglov vägs inte in nämndens 
bedömning. 

Aktbilaga 3: Nämnden motsätter sig det som framförs i aktbilagan.   
har inte varit anställd av byggnadsnämnden.   har tidigare varit för
troendevald och satt som ledamot i dåvarande miljö- och byggnadsnämnden 2003-
2006. Senaste förtroendeuppdraget var som ersättare i kommunfullmäktige 2007. 
Det är ansökan från 2017 som är föremål för överprövning och inte tidigare beslut 
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på fastigheten. Den enskildes motiv och skäl för att söka bygglov vägs inte in 
nämndens bedömning. Det råder inget byggförbud i området utan enligt översikts
planen ska det råda stor restriktivitet mot ny bebyggelse. Nämnden har bedömt att 
en nybyggnad av ett enbostadshus på Malen 1:209 inte har en så stor omgivnings
påverkan att den behöver prövas i detaljplan enligt plan- och bygglagen, PBL, 4 kap 
2 § 3a. 

Aktbilaga 4: Nämnden motsätter sig det som framförs i aktbilagan. Berörda sakä
gare har hörts i ärendet, ägare och skrivna på sammanlagt sju (7) fastigheter. Den 
som inte lämnar några synpunkter bedöms samtycka till åtgärden, så kallat tyst 
medgivande. Båstad kommun i sin egenskap som fastighetsägare är inte sakägare i 
ärendet. 

Aktbilaga 5: Nämnden motsätter sig det som framförs i aktbilagan. Inga sakskäl 
framförs. Den enskildes motiv och skäl för att söka bygglov vägs inte in nämndens 
bedömning. 

Aktbilaga 6: Nämnden motsätter sig det som framförs i aktbilagan. Avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen är till stor del en politisk bedömning där 
nämndens ledamöter kan göra andra avvägningar än förvaltningen. Nämnden delar 
inte förvaltningens bedömning om avvägningen mellan de allmänna intressena och 
den enskildes intresse eller behovet av planläggning. Länsstyrelsens naturpröv
ningsenhet har också gjort bedömningen att åtgärdens påverkan på de allmänna 
intressena i form av landskapsbildsskydd och riksintressen är underordnad den 
enskildes intresse av att bygga på platsen. 

Översiktsplanen är inte bindande utan vägledande. Nämnden har även vägt in att 
tidigare nämnder gett bygglov för åtgärden och inga nya omständigheter av vikt 
tillförts åtgärden. Nämnden är visserligen inte juridiskt bunden av tidigare beslut 
utan mer moraliskt. 

Nämnden har prövat aktuell ansökan om bygglov och kan inte väga in eventuellt 
kommande ansökningar på fastigheten eller i närområdet. Aktuellt ärende är unikt 
med hänsyn till tidigare givna bygglov på samma plats och någon prejudicerande 
effekt bedöms inte uppstå med hänsyn till det bygglov som nämnden gav den 23 
november 2017. 

Sammanfattning 

Mark- och miljööverdomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads kom
mun att yttra sig över aktbilaga 1-10 senast den 13 december 2018. Anstånd med 
yttrandet har lämnats till den 21 december. 

Myndighetsnämnden lämnade den 23 november 2017 bygglov för nybyggnad av 
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enbostadshus på fastigheten Malen 1:209. Länsstyrelsen i Skåne län upphävde 
nämndens beslut den 15 februari 2018. Mark- och miljödomstolen vid Växjö 
tingsrätt upphävde den 26 september 2018 länsstyrelsens beslut och fastställde 
nämndens beslut. Mark- och miljööverdomstolen har den 29 november 2018 
meddelat prövningstillstånd. Nämnden motsätter sig de klagandes yrkanden och 
yrkar att mark- och miljödomstolens dom fastställs. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
samhälls byggnads chef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Mark- och miljööverdomstolen (mejl) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Föreläggande från MÖD med aktbilagor 1-10 och 13 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-12-13 14av15 

MN § 128 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). Segelstorp 3:66 - Dom från mark- och miljödomstolen -Avvisning av 
överklagande om bygglov för glasväggar runt padelbana samt ansökan om 
återställande av försutten tid. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
Mark- och miljödomstolen överlämnar ansökan om återställande av försutten 
tid till Mark- och miljööverdomstolen. 

b). Glimminge 20:24 - Beslut om tillstånd till ingrepp i under mark 
dold fornlämning. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~( !«._ 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-12-13 

MN § 129 Dnr MN 000004/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

Sida 

15av15 

a). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag- 2018-11-01 - 2018-11-30. 

b). Delegationslista - Bygglovsavdelningen - 2018-11-01 - 2018-11-30. 

c). Delegationslista - Miljöavdelningen - 2018-11-01- 2018-11-30. 

d). Delegationslista - Räddningstjänsten - 2018-11-19 - 2018-11-29. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~k J<t-




