
ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

2019-08-05 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 5 augusti 2019 kl. 09.00 - 11.45. 

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

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

Kenneth Larsson. Ersättare: Anita Bäck. 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 12 augusti 2019 kl. 10.00. 

~'-""'"-------'=---=::___::_:-c;:::. _ _ ..,.,,~'----~--=-==-=-.c-=---=---------Paragtafer 
:sa;z,~ 
/~ 

Kenneth Larsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2019-08-05 

Från och med 2019-08-13 till och med 2019-09-04 

Henrik Andersson 

Sida 

1av11 

§§ 72-79 



/ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-08-05 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2019-08-05 

MN § 72 Dnr MN 000007 /2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 73 Dnr MN 000008/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 74 Dnr MN 000040/2019 - 330 
Grevie 25:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus efter avstyckning 

MN § 75 Dnr MN 000024/2019 - 330 
Olstorp 1:11 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 

MN § 76 Dnr MN 000048/2018 - 330 
Hillarp 4: 17 - Utvecklan av talan till mark- och miljö överdomstolen 

MN§ 77 
Delgivningar 

Dnr MN 000074/2018 - 900 

MN § 78 Dnr MN 000075/2018 - 900 
Anmälån av delegations beslut 

MN § 79 Dnr MN 000009/2019 - 900 
lnformationsärenden 

' ·-~ . 

Sida 

2av11 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



lnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-08-05 3 avll 

MN§ 72 Dnr MN 000007 /2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Kenneth Larsson. 

2. Som ersättare för justeraren utses Anita Bäck. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad måndagen den 12 augusti 
2019 kl. 10.00. 

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. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

{?j /~ 
l 



IJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-08-05 

MN § 73 Dnr MN 000008/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg under övriga 
informationsärenden: 

- Baltic Express: Lägesrapport 

- Alkoholtillstånd vid evenemang 

-Återvinningscentral : Lägesrapport 

- Nya tobakslagstiftningen 

- Telekommunikationsmasten i Hemmeslöv: Lägesrapport 

Sida 

4av 11 

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. 

)usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

C/J )~ 
'\,_.... 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2019-08-05 

MN§74 Dnr MN 000040/2019 - 330 

Grevie 25:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus efter avstyckning 

5av11 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kan ges för 
nybyggnad av två bostadshus på den föreslagna platsen enligt föreliggande 
handlingar. 

Åtgärdens lämplighet ska först prövas i detaljplan, i enlighet med plan- och 
bygglagen PBL 4 kap. 2 §, innan bygglov kan ges. 

Avgifter 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 
höjder samt söka stöd i större vegetationspartier eller placeras i anslutning till 
befintlig bebyggelse. De nya tomterna med byggnader medför negativ inverkan 
på landskapets öppenhet och särdrag men bedöms inte hindra det rörliga 
friluftslivet nämnvärt. ·· 

Del av fastigheten som avses att avstyckas utgörs av jordbruksmark. Enligt 
översiktsplanen samt vägledande domar ifrån överinstanser ska bevarande av 
odlingsbar jordbruksmark prioriteras över ianspråktagande av marken för 
bostadsbyggande. 
Fastigheten ligger nära detaljplanlagd mark för bostadsändamål i Grevie 
kyrkby. 

I översiktsplanen (ÖP 08) ges de övergripande riktlinjer för utformning av 
bebyggelse på landsbygden. Där anges det att bebyggelse ska söka stöd i 
landskapsformationer, befintlig bebyggelse eller större vegetationspartier samt 
att höjder och öppna landskap bör undvikas. Enligt riktlinjer ska ny bebyggelse 
lokaliseras utmed befintliga vägar och byggnader ska anpassas till det 
traditionella bebyggelseskicket i volym, material och karaktär. 

Vid avvägning mellan det allmänna intresset att bevara öppna landskapen och 
jordbruksmarken samt anpassa nybebyggelse till befintliga förhållanden och 
det enskilda intresset att stycka av två tomter och bebygga dem med 
bostadshus bedöms det allmänna intresset väga tyngst. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-08-05 6av11 

Med anledning av landskapets öppna karaktär samt att byggnader placeras 
avskilda ifrån övrig bebyggelse i området kan förslaget inte anses uppfylla 
lokaliseringskraven i plan- och bygglagen kap 2 § 6. Hushållning av mark och 
vatten bedöms inte ske på ett tillfredsställande sätt att förhandsbesked ska 
beviljas. 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 avstyckning av tomter samt uppförande av 
två bostadshus på en del av fastigheten Grevie 25 :2. Fastigheten ligger utanför 
detaljplanerat område och den föreslagna platsen utgörs av betesmark. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Hajrudin Caplja, med tillhörande 
bilagor. 

Föredragande Bygglovschef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L) med bifall från Tony Ivarsson (M), Ingvar Bengtsson (S), 
Kenneth Larsson (C), Anita Bäck (BP), Haakon Böcker (BP) och Carl 
Lilliehöök (M): Bifall till förvaltningens förslag, med följande tillägg: Ansökan 
avslås mot bakgrund av att ärendet först bör prövas i detaljplan, i enlighet med 
PBL 4 kap. 2 §. 

Propositionsordning Ordför:::nden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämr.den 
bifallit detta yrkande. 

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

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

/~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-08-06 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2019 - 000518 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av två en bostadshus efter avstyck
ning på fastigheten GREVIE 25:2 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kan ges för nybyggnad 
av två bostadshus på den föreslagna platsen enligt föreliggande handlingar. 

Avgifter för förhandsbesked är S 115 kronor i enlighet med fastställd taxa. Faktura skickas 
separat. 

Skäl för beslut 

Föreslagen byggnation bedöms inte vara förenlig med intentionerna i översiktsplanen 
(ÖPOB) där nya byggnader ska undvika öppna landskap och höjder samt söka stöd i större 
vegetationspartier eller placeras i anslutning till befintlig bebyggelse. De nya tomterna 
med byggnader medför negativ inverkan på landskapets öppenhet och särdrag men be
döms inte hindra det rörliga friluftslivet nämnvärt. 

Del av fastigheten som avses att avstyckas utgörs av jordbruksmark. Enligt översiktspla
nen samt vägledande domar ifrån överinstanser ska bevarande av odlingsbar jordbruks
mark prioriteras över ianspråktagande av marken för bostads byggande. 

I översiktsplanen (ÖP 08) ges de övergripande riktlinjer för utformning av bebyggelse på 
landsbyggden. Där anges det att bebyggelse ska söka stöd i landskapsformationer, befintlig 
bebyggelse eller större vegetationspartier samt att höjder och öppna landskap bör undvi
kas. Enligt riktlinjer ska ny bebyggelse lokaliseras utmed befintliga vägar och byggnader 
ska anpassas till det traditionella bebyggelseskicket i volym, material och karaktär. 

Vid avvägning mellan det allmänna intresset att bevara öppna landskapen och jordbruks
marken samt anpassa nybebyggelse till befintliga förhållanden och det enskilda intresset 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

sa mhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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att stycka av två tomter och bebygga dem med bostadshus bedöms det allmänna intresset 
väga tyngst. 

Med anledning av landskapets öppna karaktär samt att byggnader placeras avskilda ifrån 
övrig bebyggelse i området kan förslaget inte anses uppfylla lokaliseringskraven i plan-och 
bygglagen kap 2 § 6. Hushållning av mark och vatten bedöms inte ske på ett tillfredsstäl
lande sätt att förhandsbesked ska beviljas. 

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 avstyckning av tomter samt uppförande av två 
bostadshus på en del av fastigheten Grevie 25:2 . Fastigheten ligger utanför detaljplanerat 
område och den föreslagna platsen utgörs av betesmark. 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för avstyckning av två tomter samt uppförande 
av bostadshus på vardera tomt. Del av fastigheten som omfattas av ansökan ligger utanför 
detaljplanerat område och omfattas av följande riksintressen: 

• 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. 

Tomterna placeras inte utmed befintliga vägar och åtgärden hade medfört anläggande av 
en ny väg som kommer vara cirka 150 meter lång. Med andra ord avgränsas inte omfatt
ningen av åtgärden till bara två nya tomter utan även ytterligare infrastruktur som följer 
med. Enligt satellitbilder från de senaste åren har marken aktivt använts inom som betes
mark. 

Tomten ligger utanför men i nära anslutning till det kommunala verksamhetsområdet för 
vatten samt utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp. 

Ett suterränghus i två plan med sin moderna utformning och kulör bedöms inte smälta in i 
övrig lågmäld bebyggelse. Dessutom kommer fastighetens höjdförhållanden göra att bygg
naderna blir även mer iögonfallande. Byggnadens utformning utgör dock inte den övervä
gande faktorn i bedömningen om platsen är lämplig för etablering av nya bostäder. 

Upplysningar 

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 förhands be-

Båstads kommun 

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

Samhälls byggnad 

Hajrudin Caplja 
Bygglovhandläggare 

Bilagor 
1. Ansökan 
2. Situationsplan 
3. Fasadritning/illustration 
4. Mejl med förklaring 
5. Orienteringskarta 

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 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2019-08-05 

MN § 75 Dnr MN 000024/2019 - 330 

Olstorp 1:11- Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 

7av11 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kan ges för 
nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Olstorp 1:11 enligt föreliggande 
handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 5 115 kr enligt fastställd taxa. Faktura och 
avgifts beräkning översänds separat. 

Föreslagen bebyggelse bedöms inte vara förenlig med intentionerna i 
översiktsplanen (ÖP08) där nya byggnader ska undvika höjder och söka stöd i 
större vegetationspartier. Stora tomter ska inte styckas av och den nya tomten 
med byggnader kommer att medföra en negativ inverkan på landskapets 
öppenhet och särdrag, men bedöms inte hindra det rörliga friluftslivet 
nämnvärt. 

Intentionen är att Förslöv ska växa inifrån samhället, förslaget med dess 
omfattning innebär en spridd bebyggelse vilket inte är lämpligt på platsen. Vid 
avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda intresset av att få bygga 
på plat~en bedöms det allmänna intresset med vyn över Förslövs ent;~-från 
Bokesliden och god hushållning av mark väga tyngst. Aktuell lokalisering 
bedöms därmed vara olämplig enligt plan- och bygglagen, PBL, 2 kap och 
miljöbalken, MB, kap 3 och 4. Omfattningen av föreslagen åtgärd bedöms delvis 
vara en olägenhet för berörd granne då åtgärden lokaliseras i direkt anslutning 
med insyn mot grannen. Inget typhus är presenterat och kan därmed inte 
bedömas. 

Beskrivning av ärendet Ett enbostadshus önskas byggas utanför detaljplanelagt område norr om 
Förslöv uppe på en höjd på befintlig parkering och betesmark. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovschef Catharina Arehög, daterad den 22 juli 2019, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovschef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L), Tony Ivarsson (M), Ingvar Bengtsson (S), Kenneth 
Larsson (C) och Haakon Böcker (BP): Bifall till förvaltningens förslag. 

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

Beslutet expedieras till Sökande 
Ägare till Olstorp 1:21  

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 
Datum 
2019-07-22 

Handläggare 
Catharina Arehög 

Dnr 
B 2019-000390 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus OLSTORP 1:11 
(Prästgårdsvägen 6), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kan ges för nybyggnad av ett 
enbostadshus på fastigheten Olstorp 1:11 enligt föreliggande handlingar. Avgiften för förhands
beskedet är 5 371 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgifts beräkning översänds separat. 

Skäl för beslut 
Föreslagen bebyggelse bedöms inte vara förenlig med intentionerna i översiktsplanen (ÖPOS) 
där nya byggnader ska undvika höjder och söka stöd i större vegetationspartier. Stora tomter 
ska inte styckas av och den nya tomten med byggnader kommer att medföra en negativ inverkan 
på landskapets öppenhet och särdrag men bedöms inte hindra det rörliga friluftslivet nämnvärt. 
Intentionen är att Förslöv ska växa inifrån samhället, förslaget med dess omfattning innebär en 
spridd bebyggelse vilket inte är lämpligt på platsen. Vid avvägning mellan allmänna intressen 
och det enskilda intresset av att få bygga på platsen bedöms det allmänna intresset med vyn 
över Förslövs entre från Bokesliden och god hushållning av mark väga tyngst. Aktuell lokali
sering bedöms därmed vara olämplig enligt plan- och bygglagen, PBL, 2 kap och miljöbalken, 
MB, kap 3 och 4. Omfattningen av föreslagen åtgärd bedöms delvis vara en olägenhet för berörd 
granne då åtgärden lokaliseras i direkt anslutning med insyn mot grannen. Inget typhus är pre
senterat och kan därmed inte bedömas. 

Sammanfattning 

Ett enbostadshus önskas byggas utanför detaljplanelagt område norr om Förs löv uppe 
på en höjd på befintlig parkering och betesmark. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för bygglov av ett en bostadshus utanför planlagt område. 
Fastigheten omfattas av följande skydd eller riksintressen: 

• Område av riksintresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne å) en
ligt 3 kap 6 §miljöbalken. 

• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kulla berg och Halland
sås med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 

• Område av intresse för naturvården (Hallandsås) enligt 3 kap 6 §miljöbalken. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Förhandsbesked för fyra eller två enbostadshus på fastigheten nekades av myndighetsnämn
den varpå denna ansökan om ett enbostadshus inkom. Om fastighetsägaren bekostar ledning
arna och anslutningen finns det möjlighet att koppla på kommunalt VA och tillfaiisväg finns. 

Föreslagen åtgärd ligger enligt översiktsplanen inom Lb-område där ny bebyggelse inte ska 
placeras på höjder. I inriktningsdokumentet för Förslöv finns riktlinjer för placering och höjd 
samt att stora tomter inte ska styckas om det påverkar kulturmiljön negativt. Kullen ovanför 
Prästgårdsområdet omnämns som särskilt intressant naturmiljö. Samtliga rågrannar är hörda i 
ärendet. Ägaren till fastigheten Olstorp 1 :21, benämns grannen, yrkar avslag för all ytterligare 
byggnation på rubricerad fastighet och trycker på att huset som byggdes 2004 inte passar in i 
området, begränsar det rörliga friluftslivet, ökar trafiken, inte följer översiktsplanen och att det 
finns färdiga tomter i andra delar av Förslöv som är lämpligare att bebygga. 

Upplysningar 
Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). Åtgärden får påbötjas först 
när myndighetsnämnden har lämnat bygglov och staiibesked. Ombyggnadsarbetena 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 ska expedieras till: 
Sökande 
Ägare till Olstorp 1:21  

Bilagor 
Bilaga 1 Orienteringskarta 
Bilaga 2 Situationsplan 
Bilaga 3 Ansökan om förhandsbesked 
Bilaga 4 Beskrivning ansökan 
Bilaga 5 Svar på komplettering av hustyp 

Båstads kommun 

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



[llJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-05 

Dnr MN 000048/2018 - 330 

Hillarp 4:17 - Utvecklan av talan till Mark- och 
miljööverdomstolen 

Sida 

8av11 

Beslut Myndighetsnämnden i Båstads kommun översänder förvaltningens 
tjänsteskrivelse som sin utvecklan av talan till Mark- och miljööverdomstolen 
och yrkar att mark- och miljödomstolens dom upphävs och att nämndens 
beslut om bygglov fastställs. 

Beskrivning av ärendet Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har i dom den 19 juni 2019 
fastställt Länsstyrelsens i Skåne län beslut om att upphäva nämndens beslut om 
bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hillarp 4:17. Nämnden har 
den 20 juni 2019 genom ordföranden överklagat domen och begärt 
prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen, MÖD. MÖD har gett 
nämnden anstånd till den 13 augusti med att utveckla talan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad den 29 juli 
2019, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föred~ar ärendet. 

Yrkande Haakon Böcker (BP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljööverdomstolen (mejl) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-07-29 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2018-254 

Tjänsteskrivelse 

Myndighetsnämnden 

Utvecklan av talan gällande överklagan av Mark- och miljödomsto
lens vid Växjö tingsrätt dom den 19 juni 2019 i mål nr P 1662-19 gäl
lande upphävt bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Hillarp 4:17, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun översänder förvaltningens tjänsteskri
velse som sin utvecklan av talan till Mark- och miljööverdomstolen och yrkar att 
mark- och miljödomstolens dom upphävs och att nämndens beslut om bygglov 
fastställs. 

Sammanfattning 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har i dom den 19 juni 2019 fastställt 
Länsstyrelsens i Skåne län beslut om att upphäva nämndens beslut om bygglov för 
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hillarp 4:17. Nämnden har den 20 juni 2019 
genom ordföranden överklagat domen och begärt prövningstillstånd hos Mark- och 
miljööverdomstolen, MÖD. MÖD har gett nämnden anstånd till den 13 augusti med 
att utveckla talan. 

Utvecklan av talan 

Nämnden anser att det i första hand ankommer på kommunen att styra över be
byggelseutvecklingen i kommunen. Kommunen har genom sin översiktsplan från 
2008 en mycket restriktiv hållning till ny bebyggelse på landsbygden. Detta för att 
tillgodose att de stora allmänna intressena i form av värdefull jordbruksmark, na
tur- och kulturmiljövärden med mera. 

Mark- och miljödomstolen har i sin dom på sidan 4, femte stycket, skrivit att nämn
den yrkat att nämndens beslut om bygglov upphävs. Detta är felaktigt. Nämnden 
har yrkat att nämndens beslut om bygglov fastställs. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
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Telefon: 0431-770 OOvx 
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Fastigheten Hillarp 4:17 ingår i ett i översiktsplanen utpekat område med högsta 
skyddsklass, ett så kallat La-område. Fastigheten utgör ett avstyckat före detta 
brukningscentrum, nedan kallat gårdstomten. 

Hillarp 4:17, ortofoto juni 2018 

Nämnden har i sin bedömning vägt in översiktsplanens stora restriktivitet inom La
områden om att ny bebyggelse i princip inte ska få förekomma gentemot den en
skildes önskan om att få uppföra ett fritidshus på den hävdade gårdstomten. Ingen 
jordbruksmark tas i anspråk för byggnationen. Nämnden har bedömt att åtgärden 
är förenlig med översiktsplanen då fritidshuset kompletterar befintliga hus på tom
ten och inte medför någon dominerande eller störande påverkan på natur- och kul
turmiljövärdena i området. Den nya byggnaden bedöms inte påverka siktlinjen från 
Hovshallavägen ut över Laholmsbukten och Hallands Väderö negativt även om den 
högre vegetationen i framtiden skulle huggas ner. 

Mark- och miljödomstolen, MMD, har i sin motivering om att åtgärden påverkar det 
känsliga landskapet negativt och därmed strider mot översiktsplanen hänvisat till 
två domar i MÖD, 16 oktober 2018 i mål nr. M 140-18 och den 26 januari 2015 i 
mål nr. P 8162-14. 

Mål nr. M 140-18 är ett mål som avser påverkan på landskapsbilden enligt den nu
mera upphävda 19 §i naturvårdslagen (1964:822) i dess lydelse före 1975. Den 
prövningen motsvarar inte den prövning av påverkan på landskaps bilden som ska 
göras enligt 2 kap. 6 §plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Domen är inte lämplig 
att hänvisa till då den inte avser en prövning av påverkan på landskaps bilden enligt 
PBL. Kommunen har inte varit delaktig i prövningen av ärendet. 

Mål nr. P 8162-14 styrker det som tidigare anförts om att det i första hand ankom
mer på kommunen att styra över bebyggelseutvecklingen i kommunen. I målet 
hade kommunen avslagit bygglovansökan med hänvisning till den negativa påver-

Båstads kommun 
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Org.nummer: 212000-0944 
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kan på landskaps bilden. Länsstyrelsen avslog överklagan, medan MMD upphävde 
länsstyrelsens beslut och ansåg med hänsyn till att tillstånd fanns från landskaps
bildsskyddet enligt 19 § naturvårdslagen var påverkan på landskapsbilden avgjord. 
MÖD ändrade MMD:s dom och fastställde länsstyrelsens beslut. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
Samhälls byggnads chef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Bilagor: 
MMD:s dom 19 juni 2019 
MN:s överklagan 20 juni 2019 
MÖD:s anståndsbeslut 1 juli 2019 

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

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
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Telefon: 0431-770 00 vx 
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Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-08-05 9av11 

MN§77 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). Båstad 109:578 - Dom från mark-och miljödomstolen. Bygglov för 
nybyggnad av tvåbostadshus och garage. Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. 

b). Underrättelse om samråd- Detaljplan för Västra Karup 1:36 (Prästgården). 

c). Killebäckstorp 14:23 - Överklagande av kommunens beslut om bygglov. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

d). Rammsjö 22: 1 - Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift avseende 
påbörjad rivning och nybyggnad utan startbesked. Länsstyrelsen beslutar om 
ändring av myndighetsnämndens beslut och fastställer en ny 
byggsanktionsavgift. 

e ). Månadsrapport juni 2019- N ordvästskånes kustvattenkommitte. 

f). Ingelstorp 3:16 - Överklagande av beslut om bygglov för 
komplementbyggnad efter rivning av befintlig byggnad på fastigheten. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

g). Ejdern 11 - Överklagande av beslut om bygglov på fastigheten. Länsstyrelsen 
upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till 
myndighetsnämnden för fortsatt handläggning. 

h). Hillarp 4:17 - Dom från mark- och miljödomstolen. Bygglov för 
nybyggnation av fritidshus på fastigheten. Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. 

i). Ydrehall 9 - Dom från Mark-och miljööverdomstolen. Bygglov för tillbyggnad 
på fastigheten. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandena. 

j). Ekonomirapport januari-maj 2019 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

c 



IJil BÅSTADS 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-08-05 

MN §78 Dnr MN 000075/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

a). Delegationslista - Miljöavdelningen - 2019-04-01- 2019-06-30 

b). Delegationslista - Bygglovsavdelningen - 2019-06-01 - 2019-06-30 

Sida 

10av11 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-08-05 

MN § 79 Dnr MN 000009/2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a). Överklagan Rammsjö 22:1, ordföranden har överklagat länsstyrelsens 
beslut. 

b) . Hallands Väderö - remiss för marint reservat 

c) . Vattenförsörjning på Bjäre - NSVA (Sven-Inge Granlund, tillförordnad 
avdelningschef för dricksvatten på NSVA deltar under denna 
informationspunkt) 

d). Avfallshantering på Bjäre - NSR 

e). Torekovs reningsverk- lukt 

f). Sunnan 10 - Lägesrapport 

g) . Lyktstolpar - skötsel/belysning 

h). Gödselbrunnar - skötsel 

i). Y drehall - skötsel grindar/ staket 

i). Övriga frågor: 
- Baltic Express: Lägesrapport 
- Alkoholtillstånd vid evenemang 
- Återvinningscentral: Lägesrapport 
- Nya tobakslagstiftningen 
- Telekommunikationsmasten i Hemmeslöv: Lägesrapport 

Sida 

11av11 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 




