
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGS BEVIS 

2019-06-12 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 12 juni 2019 kl. 13.00 - 16.35. 

Carl Lilliehöök (M), ordförande 
Ingrid Nygren (L), vice ordförande 
Tony Ivarsson (M), ledamot 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot 
Kenneth Larsson (C), ledamot 
Ingrid Edgarsdotter (BP), tjg. ers. för Kjell Stridh (BP) 
Haakon Böcker (BP), ledamot 

Catarina Fryland (L), ej tjänstgörande ersättare. 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Catharina Arehög, bygglovschef, del av mötet. 
Mårten Sällberg, tf. miljöchef. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Ingvar Bengtsson. Ersättare: Kenneth Larsson. 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 19 juni 2019 kl. 11.00. 

~, ~ 
= ~ Paragrafer 

~r--~~~~--r---~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t;;J"'~ 
Carl Lilliehöök 

'~,0/-62 _} 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2019-06-12 

Från och med 2019-06-20 till och med 2019-07-12 

Kommunkontmet i BO~ 

~ 7 
Henrik Andersson 

Sida 

1av24 

§§ 57-71 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

In nehå 1 lsförteckn i ng 

Myndighetsnämnden 2019-06-12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

MN § 57 Dnr MN 000007 /2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 58 Dnr MN 000008/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 59 Dnr MN 000032/2019 - 330 
Båstad 109:117 - Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus efter avstyckning 

MN § 60 Dnr MN 000020/2019 - 330 
Krogstorp 1:31 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 61 Dnr MN 000033/2019 - 330 
Båstad 109:88 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 62 Dnr MN 000034/2019 - 330 
Båstad 109:88 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 63 Dnr MN 000035/2019 - 330 
Rammsjö 4:13 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 64 Dnr MN 000036/2019 - 330 
Varan 8:51 - Bygglov för nybyggnad av 36 m hög monopole-mast samt två teknikbodar 

MN § 65 Dnr MN 000023/2019 - 330 
Olstorp 2:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

MN § 66 Dnr MN 000037 /2019 - 330 
Neptunus 6 - Bygglov för om- och tillbyggnad 

MN § 67 Dnr MN 000074/2018 - 900 
Delgivningar 

MN § 68 Dnr MN 000075/2018 - 900 
Anmälan av delegations beslut 

MN § 69 Dnr MN 000009 /2019 - 900 
Informationsärenden 

MN § 70 Dnr MN 000028/2019 - 800 
Baltic Express AB - vite 

MN § 71 Dnr MN 000038/2019 - 900 
Myndighetsnämndens augustisammanträde 2019 

Sida 

2 av24 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-06-12 3 av 24 

Beslut 

MN§ 57 Dnr MN 000007 /2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Ingvar Bengtsson. 

2. Som ersättare för justeraren utses Kenneth Larsson. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad onsdagen den 
19 juni 2019 kl. 11.00. 

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. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-06-12 

MN§ 58 Dnr MN 000008/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Extra ärende: Baltic Express AB - vite 

Sida 

4av24 

Extra ärende: Myndighetsnämndens augustisammanträde 2019 

Övriga informationsärenden: 

- Skoltomten i Grevie 

- Tillstånd för solceller 

- Torekovs hamn 

- Detaljplanering i Torekov 

- Hotell Båstad 

- Borgen i Båstad 

- Masten i Hemmeslöv 

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 

ftti! 
I 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2019-06-12 

MN § 59 Dnr MN 000032/2019 - 330 

Båstad 109:117 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus efter avstyckning 

5 av24 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kan ges 
för nybyggnad av enbostadshus på en del av fastigheten Båstad 109:117 
enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för förhandsbesked är 5 115 kronor i enlighet med fastställd taxa. 
Faktura skickas separat. 

Föreslagen byggnation bedöms inte vara förenlig med intentionerna i 
översiktsplanen (ÖP08) där nya byggnader ska undvika öppna landskap och 
söka stöd i större vegetations-partier eller placeras i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Den nya tomten med byggnader medför negativ inverkan på 
landskapets öppenhet och särdrag men bedöms inte hindra det rörliga 
friluftslivet nämnvärt. 

Vid avvägning mellan allmänna intressen att bevara öppna landskapen och 
jordbruksmarken samt anpassa nybebyggelse till befintliga förhållanden och 
enskilda intresset att stycka av en tomt och bebygga den med ett en bostadshus 
bedöms allmänna intresset väga tyngst. 

Aktuell lokalisering bedöms därmed vara olämplig enligt plan- och bygglagen, 
PBL, 2 kap och miljöbalken, MB, kap 3 och 4. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett en bostadshus samt 
avstyckning från fastigheten Båstad 109:117. Fastigheten ligger utanför 
detaljplanerat område och den föreslagna platsen utgörs av jordbruksmark. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja, daterad 2019-05-27, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L), Ingvar Bengtsson (S) och Haakon Böcker (BP): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2019-06-12 6av24 

Vid eventuell byggnation på tomten ska tillstånd av Länsstyreslen i Skåne län 
avseende landskapsbildskydd erhållas innan arbetena påbörjas. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). Åtgärden får 
påbörjas först när 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 fått laga 
kraft. 

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

Beslutet expedieras till Sökande 
Fastighetsägarna till fastigheten Båstad 109:117 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-05-27 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2019 - 000425 

• 

Tj ä nsteskrive I se 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Ärendet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus 
efter avstyckning BÅSTAD 109:117 (YDERHULTSVÄGEN 24), Bå
stads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kan ges för nybyggnad 
av enbostadshus på en del av fastigheten Båstad 109:117 enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för förhandsbesked är 5 115 kronor i enlighet med fastställd taxa. Faktura skickas 
separat. 

Skäl för beslut 
Föreslagen byggnation bedöms inte vara förenlig med intentionerna i översiktsplanen 
(ÖPOS) där nya byggnader ska undvika öppna landskap och söka stöd i större vegetations
partier eller placeras i anslutning till befintlig bebyggelse. Den nya tomten med byggnader 
medför negativ inverkan på landskapets öppenhet och särdrag men bedöms inte hindra 
det rörliga friluftslivet nämnvärt. 

Vid avvägning mellan allmänna intressen att bevara öppna landskapen och jordbruksmar
ken samt anpassa nybebyggelse till befintliga förhållanden och enskilda intresset att stycka 
av en tomt och bebygga den med ett en bostadshus bedöms allmänna intresset väga tyngst. 

Aktuell lokalisering bedöms därmed vara olämplig enligt plan- och bygglagen, PBL, 2 kap 
och miljöbalken, MB, kap 3 och 4. 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett en bostadshus samt avstyckning från 
fastigheten Båstad 109:117. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och den fö
reslagna platsen utgörs av jordbruksmark. 

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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Beskrivning av ärendet 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för avstyckning av en tomt samt uppförande av 
ett en bostadshus. Del av fastigheten som omfattas av ansökan ligger utanför detaljplanerat 
område och omfattas av följande regleringar och riksintressen: 

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

• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hal
landsås med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 

• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 1,4 §§ 
miljöbalken. 

Del av fastigheten som avses att avstyckas utgörs av jordbruksmark (klass 7, näst bästa i 
kommunen). Enligt översiktsplanen samt vägledande domar ifrån överinstanser ska beva
rande av odlingsbar jordbruksmark prioriteras över ianspråktagande av marken för bo
stads behov. Enligt satellitbilder från de senaste åren har marken brukats för betesmark 
och odlingsmark. 

Placeringen kommer skapa ytterligare s.k. lucktomter vilket gör att bebyggelsen kan i 
framiden ytterligare utökas på jordbruksmarkens bekostnad. 

Att fastigheten inte ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och av
lopp samt saknar tillgång till kollektivtrafiken är ytterligare skäl att inte bevilja byggnat
ionen. 

Med anledning av landskapets öppna karaktär kan förslaget inte anses uppfylla lokali
seringskraven i plan-och bygglagen kap 2 § 6. Hushållning av mark och vatten bedöms inte 
ske på ett tillfredsställande sätt att förhandsbesked ska beviljas. 

Upplysningar 

Vid eventuell byggnation på tomten ska tillstånd av Länsstyreslen i Skåne län avseende 
landskapsbildskydd erhållas innan arbetena påbörjas. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). Åtgärden får påbörjas 
först när myndighetsnämnden har lämnat bygglov och startbesked. Ombyggnadsarbetena 
påbörjas innan detta besked lämnas tas en byggsanktionsavgift ut. Förhandsbeskedet gäl
ler endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbe
sked fått laga kraft. 

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

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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Beslutet ska expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägarna till fastigheten Båstad 109:117 

Bilagor 
1. Situationsplan 
2. Planritning 
3. Fasadritningar 
4. Orienteringskarta 

3 (3) 

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 rev2016. 11.24 



w:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-06-12 

MN § 60 Dnr MN 000020/2019 - 330 

Krogstorp 1:31 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 

Med stöd av 4 kap 2§ 3a och 9 kap 31§ plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL bevilja ansökan enligt beskrivning. 

Avgift på 8 696 kronor tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 

Sida 

7 av 24 

Skäl för beslut Sökande har, efter samråd med förvaltningen och i enlighet med 
myndighetsnämndensbeslut från den 12 mars 2019 om återremittering av 
ärendet för en lämpligare placering valt att placera byggnaden längre österut 
närmare skogskanten och utanför området som klassas som högvärdig 
jordbruksmark klass 7, (klass 10 är den högsta) och den högsta klassningen för 
jordbruksmark i kommunen är klass 8. Föreslagen åtgärd bedöms därmed vara 
lämplig med hänsyn till landskaps bilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan. 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 en!. PBL 9 kap 31§. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av en ny huvudbyggnad i ett 
våningsplan med sadeltak. Föreslagen placering av enbostadshuset är strax 
öster om en platåhöjd ca 140-150 m norr om fastighetens brukscentra på, för 
brukscentrat, ej i anspråkstagen mark. Föreslagen tomtplats ligger i anslutning 
till, enligt översiktsplanen ÖP08, så kallat LA-område (bäckravin) dvs område 
där i princip ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Fastigheten saknar 
huvudbyggnad (bostadshus) och fastighetsägaren bedriver aktivt jordbruk med 
djurhållning och spannmålsodling. Föreslagen placering av nytt bostadshus 
strider mot riktlinjerna i översiktsplanen som anger att ny bostads bebyggelse 
ska vara placerad i direkt anslutning till befintligt brukscentra. Sökande har 
inkommit med redogörelse för framtida utveckling av verksamhet och 
byggnation på fastigheten och föreslagen plats bedöms som mest lämplig 
för ett enbostadshus. Se bilaga 2 och 3. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2019-05-16, med tillhörande bilagor. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Myndighetsnämnden 

Föredragande 

Upplysningar 

Beslutet expedieras till 

2019-06-12 8 av24 

Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

•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, 
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. Om ni är missnöjd med 
myndighetsnämndens beslut kan ni överklaga detta inom tre veckor från att ni 
fick beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen men skickas 
skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads 
kommun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, 
ärendets diarienummer, din egen och ärendets fastighets beteckning, ditt namn, 
adress och kontaktuppgifter. 

 
Samhällsbyggnad 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-05-16 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2019-000005 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus KROGSTORP 
1:31, Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta: 

med stöd av 4 kap 2§ 3a och 9 kap 31§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL bevilja ansö
kan enligt ovanstående beskrivning. 

att ta ut avgiften 8696 enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas sepa
rat. 

Skäl för beslut 
Sökande har, efter samråd med förvaltningen och i enlighet med myndighetsnämndens be
slut från den 12 mars 2019 om återremittering av ärendet för en lämpligare placering valt 
att placera byggnaden längre österut närmare skogskanten och utanför området som klas
sas som högvärdig jordbruksmark klass 7, (klass 10 är den högsta) och den högsta klass
ningen för jordbruksmark i kommunen är klass 8. Föreslagen åtgärd bedöms därmed vara 
lämplig med hänsyn till landskaps bilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan. Vid en bedömning av ombyggnation kan tillåtas på platsen ska en 
awägning göras mellan fastighetsägarens enskilda intresse att få bygga nytt på föreslagen 
plats och de allmänna intressen som kan ta skada av byggnationen. Efter en awägning 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 informat
ion kan meddelas enl. PBL 9 kap 31§ .. 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av en ny huvudbyggnad i ett våningsplan 
med sadeltak. Föreslagen placering av enbostadshuset är straxt öster om en platåhöjd ca 
140-150 m norr om fastighetens brukscentra på, för brukscentrat, ej i anspråkstagen mark 
Föreslagen tomtplats ligger i anslutning till, enligt översiktsplanen ÖP08, så kallat LA
område (bäckravin) dvs område där i princip ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Fastig
heten saknar huvudbyggnad (bostadshus) och fastighetsägaren bedriver aktivt jordbruk 
med djurhållning och spannmålsodling. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.1 1.24 
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Föreslagen placering av nytt bostadshus strider mot riktlinjerna i översiktsplanen som 
anger att ny bostads bebyggelse skall vara placerad i direkt anslutning till befintligt bruks
centra. Sökande har inkommit med redogörelse för framtida utveckling av verksamhet och 
byggnation på fastigheten och föreslagen plats bedöms som mest lämplig för ett en bo
stadshus. Se bilaga 2 och 3. 

Ärendet och förutsättningar 
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av nytt enfamiljshus med byggnadsarean ca 
230 kvm till fastigheten. Sökande driver gården, vars verksamhet är djurhållning och 
spannmålsodling, tillsammans med sin bror. Fastighetens tidigare huvudbyggnad har av
styckats till egen fastighet. Föreslagen placering av enbostadshuset är straxt öster om en 
platåhöjd ca 140-150 m norr om fastighetens brukscentra. 

Tillfartsväg till platsen är en befintlig traktorväg tvärs igenom en djup ravin. 

Föreslagen tomtplats ligger i anslutning till enligt översiktsplanen ÖP08, så kallat LA
område (bäckravin) dvs område där i princip ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Planrikt
ningen för La-områden anger att områdena skall bevaras till karaktär och användning. De 
skall skyddas mot förändringar som kan äventyra befintliga värden, och helst vårdas aktivt 
så att dessa värden består. Endast sådan bebyggelse eller sådana anläggningar som behövs 
för att stödja områdenas nuvarande användning och som mycket återhållsamt stödjer na
tur-, kultur och/eller rekreationsintressen kan tillkomma. Riktlinjer enligt översiktsplanen 
för bebyggelsereglering på landsbygden innebär bland annat att ny bebyggelse skall und-

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
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vika höjdlägen som kan ge siluetter mot himlen och sådana öppna lägen där den nya be
byggelsen kommer att dominera landskapet i ett större område, att aktiva befintliga jord
bruksintressen somt.ex. skyddsavstånd runt djur skall beaktas, att nya bostadshus som 
tillkommer vid t.ex. generationsskiften skall placeras i direkt anslutning till befintliga 
gårds byggnader. Föreslagen placering bedöms dock vara lämplig utifrån befintliga mark
och byggnadsförhållanden på fastigheten. Se bilaga 2 och 3 

Fastigheten ligger inom område där kommunalt färskvatten finns, dock utanför kommu
nalt verksamhetsområde för VA, utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse. 

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

landskapsbildsskydd. 
• Område av intresse naturvård och för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen 

och Rönne å) enligt 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. 
• Kulturmiljöprogram LST 2007 

Tillstånd gällande landskapsbildsskydd krävs och har lämnats av Länsstyrelsen den 7 dec 
2018, se bilaga 12. 

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
enligt 9 kap. 25 § PBL. Synpunkter avseende byggnation på platsen har inkommit från NSR 
och från Miljö. Se bilagor 10, 11och14. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Föreslagen placering av nytt bostadshus bedöms vara lämplig och innebär inte stor synlig
het/ exponering i landskapet varmed ett positiv förhandsbesked enligt ansökan kan ges. 

Upplysningar 

• 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. Om 
ni är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan ni överklaga detta inom tre 
veckor från att ni fick beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen men 
skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads 
kommun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets di
arienummer, din egen och ärendets fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och kon
taktuppgifter. 

Båstads kommun 

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



Samhällsbyggnad 

Marie Axberg Fagerlind 
handläggare 

Beslutet ska expedieras till: 
 

Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga 1 Ansökan 
Bilaga 2 förtydligande från sök 
Bilaga 3 förtydligande från sök karta 
Bilaga 4 planritning 
Bilaga 5 perspektiv fasader 
Bilaga 6 fasader 
Bilaga 7 fasader 
Bilaga 8 situationsplan med nivåkurvor 
Bilaga 9 situationsplan klassad jordbruksmark 
Bilaga 10 Erinran NSR 
Bilaga 11 NSR-bilaga 
Bilaga 12 Beslut LST 
Bilaga 13 Yttrande räddningstjänst 
Bilaga 14 Yttrande miljö 
Bilaga 15 Tidigare beslut MN 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-06-12 9 av24 

Beslut 

MN§61 Dnr MN 000033/2019 - 330 

Båstad 109:88 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 

Förhandsbesked lämnas med stöd av 9 kap. 17 §plan- och bygglagen, PBL. 

Avgift på 6 394 kronor tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 

Skäl för beslut Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden och uppfyllalämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 
2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. Fastigheten ligger inom, enligt 
översiktsplanen, så kallat LA-område, dvs område där i princip ingen ny 
bebyggelse bör tillkomma. Planriktningen för LA-områden anger att områdena 
ska bevaras till karaktär och användning. De ska skyddas mot för-ändringar 
som kan äventyra befintliga värden, och helst vårdas aktivt så att dessa värden 
består. Endast sådan bebyggelse eller sådana anläggningar som behövs för att 
stödja områdenas nuvarande användning och som mycket återhållsamt stödjer 
natur-, kultur- och/eller rekreationsintressen kan tillkomma. Tomtplatsen för 
föreslagen åtgärd bedöms som en lucktomt och ett nytt enbostadshus 
återskapar fastighetens brukscentra. 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 en!. PBL 9 kap 31§. Föreslagen 
åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare 
som avses i plan- och bygglagen (PBL). Vad berörda sakägare har anfört i 
ärendet leder inte till någon annan bedömning. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av nytt enbostadshus på 
fastigheten med placering max 12 m från Tarravägen i anslutning till befintlig 
ekonomibyggnad. Fastigheten är belägen utanför detaljplan, inom 
sammanhållen bebyggelse, utanför verksamhetsområde kommunalt VA och 
inom landskapsbildsskydd. Fastigheten är bebyggd med en äldre 
ekonomibyggnad/stall. Fastigheten är dock taxerad som obebyggd 
lantbruksenhet. Då det i området redan finns bostads bebyggelse i direkt 
anslutning till fastigheten och inget anspråk på jordbruksmark avses bedöms 
att ett positiv förhandsbesked kan ges. Berörda sakägare/grannar har beretts 
att lämna synpunkter i ärendet. Fyra fastighetsägare har inkommit med 
erinran. Vad de anför föranleder inte någon annan bedömning än att positivt 
förhandsbesked kan ges. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2019-06-12, med tillhörande bilagor. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Föredragande 

Yrkande 

Upplysningar 

2019-06-12 10 av 24 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Haakon Böcker (BP) och Ingrid Nygren (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

• Tillstånd krävs från länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd. 
•Ansökan om enskilt avlopp ska göras till miljö. 
• 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 (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, 
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. 

Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnad 
Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 
Fastighetsägarna till Båstad 109:458 
Fastighetsägarna till Erikstorp 4: 11 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-06-12 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2019-000282 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus BÅSTAD 109:88, 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta 
att lämna förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 §plan- och bygglagen, PBL. 
att ta ut avgiften 6394:- enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenom
råden och uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbal
kens 3 och 4 kap. Fastigheten ligger inom, enligt översiktsplanen, så kallat LA-område, dvs 
område där i princip ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Planriktningen för La-områden 
anger att områdena skall bevaras till karaktär och användning. De skall skyddas mot för
ändringar som kan äventyra befintliga värden, och helst vårdas aktivt så att dessa värden 
består. Endast sådan bebyggelse eller sådana anläggningar som behövs för att stödja om
rådenas nuvarande användning och som mycket återhållsamt stödjer natur-, kultur 
och/eller rekreationsintressen kan tillkomma. Tomtplatsen för föreslagen åtgärd bedöms 
som en lucktomt och ett nytt enbostadshus återskapar fastighetens brukscentra. 
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 enl. PBL 9 kap 31§. Föreslagen åtgärd bedöms 
inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygg
lagen. (PBL). Vad berörda sakägare har anfört i ärendet leder inte till någon annan be
dömning. 

Yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
enligt 9 kap. 25 § PBL. Erinran har inkommit från fastighetsägarna till Båstad 109:458 
samt av fastighetsägarna till Erikstorp 4:11. 

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 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus med placering max 12 m 
från Tarravägen i anslutning till befintlig ekonomibyggnad/stall. 
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp men 
inom område med sammanhållen bebyggelse. Ansökan om enskilt avlopp skall göras hos 
miljöavdelningen i Båstads kommun samt fastigheten skall förses med godkänt färskvat
ten. Tomtplatsen enligt ansökan bedöms vara en så kallad lucktomt inom sammanhållen 
bebyggelse. Fastigheten är bebyggd med en äldre ekonomibyggnad/stall. Men är taxerad 
som obebyggd lantbruksenhet. Marken är inte klassad enligt jord eller skogsklassificering, 
LST 1974. 

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

landskapsbildsskydd. 
• 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. 
• Kulturmiljöstråk LST 2007 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked nybyggnad av nytt enbostadshus på fastigheten med pla
cering max 12 m från Tarravägen i anslutning till befintlig ekonomibyggnad. Fastigheten är 
belägen utanför detaljplan, inom sammanhållen bebyggelse, utanför verksamhetsområde 
kommunalt VA och inom landskapsbildsskydd. Fastigheten är bebyggd med en äldre eko
nomibyggnad/stall. Fastigheten är dock taxerad som obebyggd lantbruksenhet. Då det i 
området redan finns bostads bebyggelse i direkt anslutning till fastigheten och inget an
språk på jordbruksmark avses bedöms att ett positiv förhandsbesked kan ges. 
Berörda sakägare/grannar har beretts att lämna synpunkter i ärendet. Fyra fastighetsä
gare har inkommit med erinran. Vad de anför föranleder inte någon annan bedömning än 
att positivt förhandsbesked kan ges. 

Upplysningar 

• Tillstånd krävs från länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd. 

• Ansökan om enskilt avlopp skall göras till miljö. 

• 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 (Palt) och berörda gran
nar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga 
kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Palt, alternativt tre veckor efter 
delgivning via mottagnings bevis, om beslutet inte överklagas. Vid förenklad delgiv-

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
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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 

Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 
Fastighetsägarna till Båstad 109:458 
Fastighetsägarna till Erikstorp 4:11 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga 1 Ansökan 
Bilaga 2 AOl plan vån 1 
Bilaga 3 A02 plan vån 2 
Bilaga 4 A03 fasader 
Bilaga 5 A04 fasader 
Bilaga 6 A05 sektioner 
Bilaga 7 sitplan 
Bilaga 8 svar granne 4:11 
Bilaga 9 svar granne 4:11 
Bilaga 10 svar granne 109:458 
Bilaga 11 svar granne 109:458 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se Cd ?~ ""'°"·"·" 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-06-12 11av24 

Beslut 

MN § 62 Dnr MN 000034/2019 - 330 

Båstad 109:88 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

Förhandsbesked lämnas med stöd av 9 kap. 17 §plan- och bygglagen, PBL. 

Avgift på 6 394 kronor tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 

Skäl för beslut Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden och uppfyllalämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 
2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. Fastigheten ligger inom, enligt 
översiktsplanen, så kallat LA-område, dvs område där i princip ingen ny 
bebyggelse bör tillkomma. Planriktningen för LA-områden anger att områdena 
ska bevaras till karaktär och användning. De ska skyddas mot för-ändringar 
som kan äventyra befintliga värden, och helst vårdas aktivt så att dessa värden 
består. Endast sådan bebyggelse eller sådana anläggningar som behövs för att 
stödja områdenas nuvarande användning och som mycket återhållsamt stödjer 
natur-, kultur- och/eller rekreationsintressen kan tillkomma. Tomtplatsen för 
föreslagen åtgärd bedöms som en lucktomt och ett nytt en bostadshus 
återskapar fastighetens brukscentra. 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 en!. PBL 9 kap 31§. Föreslagen 
åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare 
som avses i plan- och bygglagen (PBL). Vad berörda sakägare har anfört i 
ärendet leder inte till någon annan bedömning. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av nytt enbostadshus på 
fastigheten med placering max 12 m från Tarravägen i anslutning till befintlig 
ekonomibyggnad. Fastigheten är belägen utanför detaljplan, inom 
sammanhållen bebyggelse, utanför verksamhetsområde kommunalt VA och 
inom landskapsbildsskydd. Fastigheten är bebyggd med en äldre 
ekonomibyggnad/stall. Fastigheten är dock taxerad som obebyggd 
lantbruksenhet. Då det i området redan finns bostads bebyggelse i direkt 
anslutning till fastigheten och inget anspråk på jordbruksmark avses bedöms 
att ett positiv förhandsbesked kan ges. Berörda sakägare/grannar har beretts 
att lämna synpunkter i ärendet. Fyra fastighetsägare har inkommit med 
erinran. Vad de anför föranleder inte någon annan bedömning än att positivt 
förhandsbesked kan ges. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2019-06-12, med tillhörande bilagor. 

)usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

1) ft, 
-



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-06-12 12 av 24 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Yrkande Haakon Böcker (BP) och Ingrid Nygren (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

Upplysningar •Tillstånd krävs från länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd. 
•Ansökan om enskilt avlopp ska göras till miljö. 
•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 (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, 
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. 

Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnad 
Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 
Fastighetsägarna till Båstad 109:458 
Fastighetsägarna till Erikstorp 4:11 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-06-12 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2019-000440 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus BÅSTAD 109:88, 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta 
att lämna förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 §plan- och bygglagen, PBL. 
att ta ut avgiften 6394:- enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenom
råden och uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbal
kens 3 och 4 kap. Fastigheten ligger inom, enligt översiktsplanen, så kallat LA-område, dvs 
område där i princip ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Planriktningen för La-områden 
anger att områdena skall bevaras till karaktär och användning. De skall skyddas mot för
ändringar som kan äventyra befintliga värden, och helst vårdas aktivt så att dessa värden 
består. Endast sådan bebyggelse eller sådana anläggningar som behövs för att stödja om
rådenas nuvarande användning och som mycket återhållsamt stödjer natur-, kultur 
och/eller rekreationsintressen kan tillkomma. Tomtplatsen för föreslagen åtgärd bedöms 
som en lucktomt och ett nytt en bostadshus återskapar fastighetens brukscentra. 
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 enl. PBL 9 kap 31§. Föreslagen åtgärd bedöms 
inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygg
lagen. (PBL) . Vad berörda sakägare har anfört i ärendet leder inte till någon annan be
dömning. 

Yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
enligt 9 kap. 25 § PBL. Erinran har inkommit från fastighetsägarna till Båstad 109:458 
samt av fastighetsägarna till Erikstorp 4:11. 

Båstads kommun 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med placering max 12 m 
från Tarravägen i anslutning till befintlig ekonomibyggnad/stall. 
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp men 
inom område med sammanhållen bebyggelse. Ansökan om enskilt avlopp skall göras hos 
miljöavdelningen i Båstads kommun samt fastigheten skall förses med godkänt färskvat
ten. Tomtplatsen enligt ansökan bedöms vara en så kallad lucktomt inom sammanhållen 
bebyggelse. Fastigheten är bebyggd med en äldre ekonomibyggnad/stall. Men är taxerad 
som obebyggd lantbruksenhet. Marken är inte klassad enligt jord eller skogsklassificering, 
LST 1974. 

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

landskapsbildsskydd. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kulla berg och Hall

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

jöbalken. 
• Kulturmiljöstråk LST 2007 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked nybyggnad av nytt enbostadshus på fastigheten med pla
cering max 12 m från Tarravägen i anslutning till befintlig ekonomibyggnad. Fastigheten är 
belägen utanför detaljplan, inom sammanhållen bebyggelse, utanför verksamhetsområde 
kommunalt VA och inom landskapsbildsskydd. Fastigheten är bebyggd med en äldre eko
nomibyggnad/stall. Fastigheten är dock taxerad som obebyggd lantbruksenhet. Då det i 
området redan finns bostads bebyggelse i direkt anslutning till fastigheten och inget an
språk på jordbruksmark avses bedöms att ett positiv förhandsbesked kan ges. 
Berörda sakägare/grannar har beretts att lämna synpunkter i ärendet. Fyra fastighetsä
gare har inkommit med erinran. Vad de anför föranleder inte någon annan bedömning än 
att positivt förhandsbesked kan ges. 

Upplysningar 

• Tillstånd krävs från länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd. 

• Ansökan om enskilt avlopp skall göras till miljö. 

• 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-

Båstads kommun 

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



3 (3) 

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 

Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 
Fastighetsägarna till Båstad 109:458 
Fastighetsägarna till Erikstorp 4:11 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga 1 Ansökan 
Bilaga 2 Situationsplan förslag placering ny bgd 
Bilaga 3 Situationsplan 
Bilaga 4 förslag ny bgd 
Bilaga 5 foto bef bgd 
Bilaga 6 svar granne 109:458 
Bilaga 7 svar granne 109:458 
Bilaga 8 svar granne 4:11 
Bilaga 9 svar granne 4:11 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
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WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2019-06-12 

MN § 63 Dnr MN 000035/2019 - 330 

Rammsjö 4:13- Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

13 av 24 

Förhandsbesked lämnas med stöd av 9 kap. 17 §plan- och bygglagen, PBL. 

Avgift på 7 417 kronor tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Åtgärden 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. 

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 en!. PBL 9 kap 
31§. Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet för 
berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen (PBL). 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av nytt enbostadshus efter 
avstyckning av norra delen av fastigheten. Blivande fastighetsareal ca 800 kvm. 
Befintliga byggnaden på fastigheten är en före detta livsmedelsbutik och 
platsen för ny byggnad har varit parkering och varumottagning till butiken. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplan, inom samman-hållen bebyggelse, 
inom verksamhetsområde kommunalt VA och inom skyddsområde för 
vattentäkt. Då det i området redan finns bostads bebyggelse i direkt anslutning 
till fastigheten och inget anspråk på jordbruksmark avses bedöms att ett positiv 
förhandsbesked kan ges. Berörda sakägare/grannar har beretts att lämna 
synpunkter i ärendet. Ingen erinran har inkommit. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2019-06-12, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2019-06-12 14 av 24 

• Fastigheten ska 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 (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, 
alternativt tre veckor efter delgivning via mottagningsbevis, om beslutet inte 
överklagas. Vid förenklad delgivning tar det fem veckor efter att beslutet 
skickats tills det har vunnit laga kraft. 

Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnad 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-06-12 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2019-000333 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Rammsjö 4:13, Bå
stads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta 
att lämna förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL. 
att ta ut avgiften 7 417 :- enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenom
råden och uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbal
kens 3 och 4 kap. 

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 enl. PBL 9 kap 31§. Föreslagen åtgärd bedöms 
inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygg
lagen. (PBL). 

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 nybyggnad av nytt en bostadshus efter avstyckning av 
ca 800 kvm från norra delen av fastigheten. Fastigheten ligger inom verksamhetsområde 
för kommunalt vatten och avlopp samt i område med sammanhållen bebyggelse och inom 
skyddsområde för vattentäkt. Befintliga byggnaden på fastigheten är en före detta livsme
delsbutik och platsen för ny byggnad har varit parkering och varumottagning till butiken. 

Fastigheten omfattas av följande regleringar: 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se f!lt ~· ·~"""" 
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• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kulla berg och Hall
andsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 

• Område av riksintresse för kustzonen och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § mil
jöbalken. 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av nytt enbostadshus efter avstyckning av 
norra delen av fastigheten. Blivande fastighetsareal ca 800 kvm. Befintliga byggnaden på 
fastigheten är en före detta livsmedelsbutik och platsen för ny byggnad har varit parkering 
och varumottagning till butiken. Fastigheten är belägen utanför detaljplan, inom samman
hållen bebyggelse, inom verksamhetsområde kommunalt VA och inom skyddsområde för 
vattentäkt. Då det i området redan finns bostads bebyggelse i direkt anslutning till fastig
heten och inget anspråk på jordbruksmark avses bedöms att ett positiv förhandsbesked 
kan ges. 
Berörda sakägare/grannar har beretts att lämna synpunkter i ärendet. Ingen erinran har 
inkommit. 

Upplysningar 

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

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 Situationsplan 

Båstads kommun 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-06-12 15 av 24 

Beslut 

MN § 64 Dnr MN 000036/2019 - 330 

Varan 8:51- Bygglov för nybyggnad av 36 m hög 
monopole-mast samt två teknikbodar 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen, PBL. Startbesked ges 
med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Avgiften är 25 652 kronor enligt taxa fastställd 
av kommunfullmäktige. 

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Staffan Lundriksson. 
Kontrollplanen fastställs. Flyghinderanalys ska göras och tillstånd från 
landskapsbildsskyddet ska ges före den sökta åtgärden får verkställas. Den 
sökta åtgärden ska avslutas med slutbesked. Följande handlingar ska lämnas till 
nämnden som underlag för slutbesked: 
• Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap 11 §punkt 6 PBL. 
• Signerad kontrollplan. 
• Intyg om utförd lägeskontroll. 

Skäl för beslut Att tillgodose telekommunikation är ett allmänt intresse. Den valda placeringen 
bedöms urallmän synpunkt vara en lämplig placering i landskapet. Masten är 
utformad som en monopoleliknande, en lyktstolpe för att minska det visuella 
intrycket. Åtgärden bedöms vara förenligt med befintlig samt kommande 
översiktsplan då masten inte syns så mycket som en byggnad. Riksintressen 
eller andra skydd på platsen bedöms inte nämnvärt påverkas. Inga erinringar 
har kommit in från remissinstanser men från ett antal sakägare. Det allmänna 
intresset att få täckning i området bedöms väga tyngre än det enskilda 
intresset. 

Beskrivning av ärendet Ärendet avser bygglov för en 36 m hög monopole-telekommunikationsmast 
med två teknikbodar, utanför detaljplanelagt område. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovchef Catharina Arehög, daterad 2019-05-29, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Upplysningar Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag som beslutet fått laga kraft. Åtgärden får verkställas 
först fyra veckor efter beslutet har kungjorts även om det inte fått laga kraft. 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad, fastighetsägaren, sökande, kontrollansvarig, klagande 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-05-29 

Handläggare 
Catharina Arehög 

Dnr 
B 2019-000445 

Tjänsteskrivelse 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av 36 m hög monopole-mast samt två 
teknikbodar på fastigheten VARAN 8:51, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen, PBL. Startbesked ges med stöd av 10 
kap. 23 § PBL. Avgiften är 25 652 kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Staffan Lundriksson. Kontrollplanen fastställs. 
Flyghinderanalys ska göras och tillstånd från landskapsbildsskyddet ska ges före den sökta 
åtgärden får verkställas. Den sökta åtgärden ska avslutas med slutbesked. 
Följande handlingar ska lämnas till nämnden som underlag för slutbesked: 

• Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap 11§punkt6 PBL. 
• Signerad kontrollplan 
• Intyg om utförd lägeskontroll 

Skäl för beslut 
Att tillgodose telekommunikation är ett allmänt intresse. Den valda placeringen bedöms ur 
allmän synpunkt vara en lämplig placering i landskapet. Mastens är utformad som en monopole 
liknande en lyktstolpe för att minska det visuella intrycket. Åtgärden bedöms vara förenligt med 
befintlig samt kommande översiktsplan då masten inte syns så mycket som en byggnad. Riksin
tressen eller andra skydd på platsen bedöms inte nämnvärt påverkas. Inga erinringar har kom
mit in från remissinstanser men från ett antal sakägare. Det allmänna intresset att få täckning i 
området bedöms väga tyngre än det enskilda intresset. 

Sammanfattning 

Ärendet avser bygglov för en 36 m hög monopole-telekommunikationsmast med två 
teknikbodar, utanför detaljplanelagt område. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten omfattas av följande skydd och riksintressen: 
• Landskaps bildsskydd (ev. tillstånd söks hos Länsstyrelsen) 
• Friluftsliv, 3 kap. 6 §miljöbalken 
• Rörligt friluftsliv, 4 kap. 2 §miljöbalken 
• Kustzon/ högexploaterad kust, 4 kap. 4 § miljöbalken 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

26980BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 
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• Värdekärnor kustzon 
Landskaps bilden, kulturmiljön, brukandet av jorden och det rörliga friluftslivet bedöms 
inte påverkas nämnvärt. Den sökande sak ansöka om tillstånd från landskapsbildsskydd 
och anmält ärendet för samråd till Länsstyrelsen om det behövs för åtgärden. 

Ärendet har remitterats till miljöavdelningen, länsstyrelsen, Räddningstjänsten, 
Försvarsmakten, Luftfartsverket, Ängelholms och Halmstads flygplats. Remissinstanser
na tillstyrker att lov ges med förutsättning att dess synpunkter beaktas. Ärendet har 
även remitterats till kända sakägare genom annons i tidningen HD och brev till samtliga 
fastighetsägare inom ca 200 m från mastens tänkta placering. Erinringar har kommit in 
med huvudsaklig oro om att masten stör den fina utsikten eller oro om strålningsrisk. 

Den sökande förmedlar att forskning visar att det inte finns någon nämnvärd risk för 
strålning utanför 6-8 m avstånd från mastens antenn uppe på 36 m höjd. Sökande anser 
också att platsen är den mest lämpliga då de har krav på sig från Post- och telestyrelsen 
att täckningen i området måste förbättras. Fiber räcker inte då även turister och 
samhällshjälp behöver använda mobilnätet. 

Upplysningar 
Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 
från den dag som beslutet fått laga kraft. Åtgärden får verkställas först fyra veckor efter beslutet 
har kungjorts även om det inte fått laga kraft. Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, fastighetsägaren, sökande, kontrollansvarig, klagande 

Bilagor 
- Orienteringskarta 
- Situationspla n 
-Ansökan 
- Ritningar monopole och teknikbad 
- Remissyttranden och erinringar från de klagande 

- Kontrollplan 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se I} www.bastad.se rev 20 16.11.24 
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ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2019-06-12 16 av 24 

MN § 65 Dnr MN 000023/2019 - 330 

Olstorp 2:1- Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

Myndighetsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på rubricerad fastighet enligt föreliggande handlingar. Avgiften togs 
ut i samband med tidigare beslut. 

Krav på att angörning av tomtmarken ska ske genom den servitutsväg som 
används idag. Ingen ny väg får anläggas söderifrån. Nämnden noterar att 
länsstyrelsen över huvud taget inte beaktat vägfrågan. 

Den i ärendet aktuella fastigheten ligger inom det som i översiktsplanen 
benämns Lb-område, där stor restriktivitet gäller för ny bebyggelse. Föreslagen 
bebyggelse bedöms inte gynna allmänna intressen och därmed inte vara helt 
förenlig med översiktsplanen (ÖPOS) men delvis då nya byggnader ska undvika 
höjder och söka stöd i större vegetationspartier. Byggnaden medför ingen 
större negativ inverkan på landskapets särdrag och hindrar inte det rörliga 
friluftslivet. 

Fastigheten är taxerad som småhusenhet och utgör enligt praxis därför inte 
jordbruksmark. De särskilda värden som ska skyddas enligt riksintressena för 
området bedöms inte hindrauppförande av en till landskapet väl anpassad 
byggnad, undanskymd på den avgränsade och lägesbestämda platsen på 
norrsluttningen vid Hallandsåsens sydsluttning. 

Vid avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda intresset av att få 
bygga på platsen bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Föreslagen åtgärd 
bedöms inte vara en betydande olägenhet eftersom gångstigen för friluftslivet 
leds om förbi huset enligt stråkets tidigare dragning och infartsvägen är på 
behörigt avstånd från angränsande byggnader. Vad berörda grannar anfört 
leder inte till någon annan bedömning. 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen upphävde myndighetsnämndens beslut om att lämna negativt 
förhandsbesked. Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. 
Den aktuella platsen ligger på en norrsluttning som är svårbrukbar betesmark 
intill en bokskog inom utpekat Lb-område. De generella riktlinjerna bedöms 
uppfyllas för hur nya byggnader ska utformas och placeras i landskapet och det 
enskilda intresset väger tyngre än det allmänna. Berörda sakägare har hörts. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovchef Catharina Arehög, daterad 2019-05-24, 
med tillhörande bilagor. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Sida 

17 av 24 

Yrkande Ingrid Nygren (L) med bifall från Tony Ivarsson (M), Ingvar Bengtsson (S), 
Kenneth Larsson (C), Ingrid Edgarsdotter (BP), Haakon Böcker (BP) och 
Carl Lilliehöök (M): Länsstyrelsen tvingar nämnden att ge ett positivt 
förhandsbesked. Yrkandet från en enig nämnd blir då att ge ett positivt 
förhandsbesked, med krav på att angörning av tomtmarken ska ske genom 
den servitutsväg som används idag. Ingen ny väg får anläggas söderifrån. 
Nämnden noterar att länsstyrelsen över huvud taget inte beaktat vägfrågan. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). Trots 
förhandsbesked får åtgärden 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 fått laga kraft. 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. Dispens från 
biotopskydd söks hos Länsstyrelsen vid väg genom stengärdsgården. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna 
Ägare till  

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-05-24 

Handläggare 
Catharina Arehög 

Dnr 
B 2018-001169 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighets nämnden 

Förhandsbesked nybyggnad av fritidshus på fastigheten OLSTORP 
2:1 (Bokesliden 82), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på rubricerad 
fastighet enligt föreliggande handlingar. Avgiften togs ut i samband med tidigare beslut. 

Skäl för beslut 
Den i ärendet aktuella fastigheten ligger inom det som i översiktsplanen benämns Lb-område, 
där stor restriktivitet gäller för ny bebyggelse. Föreslagen bebyggelse bedöms inte gynna 
allmänna intressen och därmed inte vara helt förenlig med översiktsplanen (ÖPOB) men delvis 
då nya byggnader ska undvika höjder och söka stöd i större vegetationspartier. Byggnaden 
medför ingen större negativ inverkan på landskapets särdrag och hindrar inte det rörliga 
friluftslivet. 

Fastigheten är taxerad som småhusenhet och utgör enligt praxis därför inte jordbruksmark. De 
särskilda värden som ska skyddas enligt riksintressena för området bedöms inte hindra 
uppförande av en till landskapet väl anpassad byggnad, undanskymd på den 
avgränsade och lägesbestämda platsen på norrsluttningen vid Hallandsåsens sydsluttning. 

Vid avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda intresset av att få bygga på platsen 
bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en betydande 
olägenhet eftersom gångstigen för friluftslivet leds om förbi huset enligt stråkets tidigare 
dragning och infartsvägen är på behörigt avstånd från angränsande byggnader. Vad berörda 
grannar anfört leder inte till någon annan bedömning. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen upphävde myndighetsnämndens beslut om att lämna negativt förhandsbesked. 
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Den aktuella platsen ligger på en 
norrsluttning som är svårbrukbar betesmark intill en bokskog inom utpekat Lb-område. De 
generella riktlinjerna bedöms uppfyllas för hur nya byggnader ska utformas och placeras i 
landskapet och det enskilda intresset väger tyngre än det allmänna. Berörda sakägare har hörts. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för bygglov av fritidshus med en byggnadsarea om 216 kvm 

Dokumentet är elektroniskt signerat 
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utanför planlagt område eller sammanhållen bebyggelse. Stadsarkitekten och bygglovschefen 
gjorde plats besök den 8 januari 2019 och konstaterade att befintligt bostadshus står oanvänt 
sedan 70-talet och är i mycket dåligt tekniskt skick. Ny placering i dalgången är inte lämpligt 
med tanke på bäck, strandskydd, kraftig norrsluttning utan sol, stor avrinning från backen, 
fuktproblem, dålig svårframkomlig tillfartsväg och brant terräng. Den föreslagna åtgärden 
placeras precis söder om strandskyddat område på en norrsluttning så långt norrut i dalen som 
sol-
förhållandena tillåter. Byggnaden har god arkitektur väl anpassad till landskaps bilden så att 
dess material sedumtak, naturfärgat trä och tegelsockel smälter in i naturen. Det kommer inte 
att anläggas någon tomt i anslutning till byggnaden utan hagen förblir ängsmark och trädgården 
vid det befintliga huset fortsätter att användas. Kommunalt vatten finns och ev. ansluts även 
avloppet annars anläggs enskilt. 

Fastigheten omfattas av följande skydd och allmänna intressen: 
• Område av riksintresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsås och Rönne å) enligt 

3 kap 6 §miljöbalken. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kulla berg och 

Hallandsås med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 
• Område av intresse för naturvården (Hallandsås) enligt 3 kap 6 §miljöbalken. 

Området är i översiktsplanen utpekat som Lb-område med stark reservation mot ny bebyggelse. 
Ny bebyggelse skall söka stöd i landskapsformationer, befintlig bebyggelse eller större 
vegetationspartier. Höjder och öppna landskap bör undvikas. Ny bebyggelse bör placeras utmed 
befintliga vägar och byggnader anpassas till det traditionella bebyggelseskicket i volym, 
material och karaktär . Föreslagen placering är i anslutning till befintlig bebyggelse nedanför 
en befintlig höjd med fri siktlinje från grannens tomt (bilaga 3). I ÖP08 anges området som 
Landsbygd "Områden som ytmässigt främst används för areella näringar och andra 
landsbygdsanknutna verksamheter, men där också bostads bebyggelse och obrukad mark kan 
förekomma. Småorter, fritidshusområden och bybildningar kan redovisas som del av 
landsbygden." 

Samtliga rågrannar är hörda i ärendet. Ägaren till fastigheten Olstorp 1:21, benämns 
grannen, yrkar avslag för all ytterligare byggnation på rubricerad fastighet (bilaga 5). 
Grannen trycker på att den befintliga västra tillfartsvägen över äppelodlingen ska 
användas istället för att en ny väg byggs öster om dennes fastighet med störande trafik 
och 
utsikt. Dispens från biotopskydd för att ta hål i stengärdsgården ska ges före hål tas 
upp i muren till den nya infarten till fritidshuset. Grannen anser även att byggnationen 
begränsar det rörliga friluftslivet, inte följer översiktsplanen och att huset ska placeras 
längre nordväst närmre befintligt bostadshus. Det finns även ett yttrande från en 
förslövsbo och en namninsamling från 124 personer som värnar om naturen och 
promenadstråken och motsätter sig byggnationen. 

Upplysningar 
Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). Trots förhandsbesked får 
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åtgärden 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 fått laga kraft. 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 PolT, om beslutet inte överklagas. 
Dispens från biotopskydd söks hos Länsstyrelsen vid väg genom stengärdsgården. 

Beslutet ska expedieras till: 
Fastighetsägarna 
Ägare till  

Bilagor 
Bilaga 1 Orienteringskarta 
Bilaga 2 Ansökan om förhandsbesked 
Bilaga 3 Siktlinje, fotomontage, förklaring 
Bilaga 4 Situationsplan 
Bilaga 5 Granneyttrande 
Bilaga 6 Länsstyrelsens beslut 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-06-12 

MN§66 Dnr MN 000037 /2019 - 330 

Neptunus 6 - Bygglov för om- och tillbyggnad 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Bygglovchefen får i uppdrag att bevilja bygglov för om- och tillbyggnad på 
fastigheten Neptunus 6 när reviderade handlingar som följer kraven på 
tillgänglighet och grannars önskemål kommit in. 

Sida 

18 av 24 

Skäl för beslut Bygglov ges då avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med 
planens syfte. Åtgärden bedöms uppfylla kraven på byggnader i PBL 2 och 8 
kap. och inte vara till någon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

Beskrivning av ärendet Före detta pensionat med två lägenheter utökas med ytterligare en i 
huvudbyggnaden och fyra nya lägenheter i tillbyggnaden. Stadsarkitekten har 
godkänt färgsättning och utformning. Åtgärden strider mot detaljplanen genom 
att del av tillbyggnaden placeras på korsprickad mark och överskrider 
våningsantal. Fastighetsägarna till Neptunus 5, Skagen 17 och 23 har godkänt 
åtgärden med förbehållet att infart, parkering och sophämtning sker från 
Agardhsgatan och inte flyttas till Hamngatan. Nockhöjden är även sänkt efter 
grannars önskemål. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovschef Catharina Arehög, daterad 2019-06-12, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson och bygglovchef Catharina Arehög 
föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-06-12 

Handläggare 
Catharina Arehög 

Dnr 
B 2019-000361 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för om- och tillbyggnad på NEPTUNUS 6 (Hamngatan 22), 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden föreslås besluta 
att ge bygglovchefen i uppdrag att bevilja bygglov för om- och tillbyggnad på fastigheten 
Neptunus 6 när reviderade handlingar som följer kraven på tillgänglighet och grannars 
önskemål kommit in. 

Skäl för beslut 

Bygglov ges då avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med planens syfte. 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven på byggnader i PBL 2 och 8 kap. och inte vara till någon 
betydande olägenhet för berörda sakägare. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 

Ansökan 2019-04-28 
Situationsplan 2019-06-10 
Sektionsritningar 2019-06-10 
Fasadritningar 2019-06-10 
Planritningar 1, 4 2019-06-10 
Planritningar 2-3 revideras 
Markplaneringsritning revideras 

Beskrivning av ärendet 

Före detta pensionat med två lägenheter utökas med ytterligare en i huvudbyggnaden 
och fyra nya lägenheter i tillbyggnaden. Stadsarkitekten har godkänt färgsättning och 
utformning. Åtgärden strider mot detaljplanen genom att del av tillbyggnaden placeras 
på korsprickad mark och överskrider våningsantal. 

Fastighetsägarna till Neptunus 5, Skagen 17 och 23 har godkänt åtgärden med 
förbehållet att infart, parkering och sophämtning sker från Agardhsgatan och inte flyttas 
till Hamngatan. Nockhöjden är även sänkt efter grannars önskemål. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-06-12 19 av 24 

MN § 67 Dnr MN 000074/2018 - 900 

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). Vistorp 7:111- Överklagande av kommuns beslut om tidsbegränsat 
bygglov. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

b). Hemmeslöv 10:127 - Överklagande av beslut om nekat bygglov för 
enbostadshus. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar 
ärendet åter till kommunen för fortsatt handläggning. 

c). Olstorp 2:1 - Överklagande av kommunens beslut om förhandsbesked. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar det till 
nämnden för förnyad handläggning. 

d). Underrättelse om samråd - Detaljplan för del av Båstad 109:2, Vretvägen
Oleborgsvägen-Lyavägen. 

e). Segeltorp 3:5 - Dom från mark- och miljödomstolen - Förhandsbesked. 
Mark- och miljö-domstolen upphäver Myndighetsnämnden i Båstad kommuns 
beslut den 22 mars 2018, MN § 41, och Länsstyrelsen i Skåne läns beslut den 5 
juni 2018, och beviljar positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
med komplementbyggnad. 

f). Hålarp 4:177 - Överklagande av kommuns beslut om bygglov. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

g). Vitlingen 2 och 3 - Dom från mark- och miljödomstolen. Bygglov för 
komplementbyggnad. Domslut: 1. Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet 
om syn. 2. Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut den 21 
december 2018 och fastställer myndighetsnämndens beslut den 15 oktober 
2018 att bevilja bygglov för komplementbyggnad. 

h). Storahult 6:175 - Beslut om byggsanktionsavgift för att ha uppfört en mur 
utan startbesked. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-06-12 20 av 24 

i). Påarp 4:33 - Överklagande av kommunens beslut om bygglov för nybyggnad 
av fritidshus. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

j). Underrättelse om samråd - Detaljplan för Hemmeslöv 6:2 m fl - Petersberg 
och Hemmeslöv. 

k). Underrättelse om granskning - Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 m fl. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-06-12 

MN § 68 Dnr MN 000075/2018 - 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 delegations beslut: 

a). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag 2019-04-01 - 2019-05-31 

b ). Delegationslista - Bygglovsavdelningen 2019-04-01 - 2019-05-31 

Sida 

21av24 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-06-12 22 av 24 

MN§ 69 Dnr MN 000009/2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a). Personalförändringar på Samhällsbyggnad. Nya miljöinspektören Alma Ceric 
presenterar sig kort. Övriga som nämns är handläggare Nina Leijon, 
bygglovhandläggare Tobias Österling och översiktsplanerare 
Klara Harmark. 

b). 30-visualisering (Camilla Nermark och Annika Jern). 

c). Målstyrning och Agenda 2030 (Roger Larsson). 

d). Övriga informationsärenden: 
- Skoltomten i Grevie 
- Tillstånd för solceller 
- Torekovs hamn 
- Detaljplanering i Torekov 
- Hotell Båstad 
- Borgen i Båstad 
- Masten i Hemmeslöv 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-06-12 

MN § 70 Dnr MN 000028/2019 - 800 

Baltic Express AB - vite 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Uppdra åt nämndens ordförande att begära vitets utdömande enligt 
nämndsbeslut MN § 43/2019. 

Sida 

23 av 24 

Beskrivning av ärendet Miljöavdelningen har nyligen genomfört tillsyn i verksamheten där det 
konstaterades att det kvarstår stora problem med märkning av livsmedel. 
Miljöavdelningen kommer därför att gå vidare med ett beslut om vite enligt 
tidigare nämndsbeslut. 

Beslutet expedieras till Myndighetsnämndens ordförande 
Miljöavdelningen 

j usterandes si aturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-06-12 

Beslut 

MN§71 Dnr MN 000038/2019 - 900 

Myndighetsnämndens augustisammanträde 2019 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Myndighetsnämndens augustisammanträde 2019 flyttas från tisdagen 
den 6 augusti till måndagen den 5 augusti, med start klockan 09.00. 

Beskrivning av ärendet Ordföranden föreslår att tid och datum för myndighetsnämndens 
augustisammanträde ändras. 

Beslutet expedieras till Myndighetsnämnden 
Samhällsbyggnad 
Kansli 

Sida 

24 av 24 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 




