
rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-03 

Sida 

1av23 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 3 december 2019 kl. 13.00 - 16.25. 

Carl Lilliehöök (M), ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGS BEVIS 

Ingrid Nygren (L), vice ordförande 
Tony Ivarsson (M), ledamot, jäv§ 121, Catarina Fryland (L) tjg. ers.§ 121 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot 
Kenneth Larsson (C), ledamot 
Haakon Böcker (BP), ledamot 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot 

Catarina Fryland (L), ej tjg. ers.§§ 118-120, 122-133. 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Tina Eriksson, miljöchef. 
Catharina Arehög, bygglovchef, del av mötet. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Haakon Böcker. Ersättare: Ingrid Edgarsdotter. 

Carl Lilliehöök 

lrW J<a~ bd~A- A 

Haakon Böcker 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2019-12-03 

Från och med 2019-12-11 till och med 2020-01-02 

7 
Henrik Andersson 

§§ 118-133 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2019-12-03 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-03 

MN § 118 Dnr MN 000007 /2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 119 Dnr MN 000008/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 120 Dnr MN 000059 /2019 - 330 
 - Tillsynsärende, olovliga skyltar på byggnaden 

MN § 121 Dnr MN 000060/2019 - 330 
 - Startat nybyggnad av lagerlokal utan startbesked 

MN § 122 Dnr MN 000061/2019 - 330 
 -Tillsynsärende, olovlig nybyggnad av mur 

MN § 123 Dnr MN 000062/2019 - 330 
Varan 9:49 - Förhandsbesked för nybyggnad av kontor 

MN § 124 Dnr MN 000063/2019 - 330 
Kvinnaböske 1:33 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 125 Dnr MN 000064/2019 - 330 
Slättaröd 6:4 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus efter avstyckning 

MN § 126 Dnr MN 000065/2019 - 330 
Troentorp 1:24 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

MN § 127 Dnr MN 000066/2019 - 800 

Sida 

2 av 23 

Kontroll- och tillsynsplan med behovsutredning enligt miljöbalken och livsmedelslagen m.fl. 
2020 

MN § 128 Dnr MN 000067 /2019 - 800 
Tillsynsplan med behovsutredning för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2020 

MN § 129 Dnr MN 000058/2019 - 900 
Intern kontrollplan 2020 för myndighetsnämnden 

MN § 130 Dnr MN 000052/2019 - 905 
Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 november 2019 

MN § 131 
Delgivningar 

Dnr MN 000074/2018 - 900 

MN § 132 Dnr MN 000075/2018 - 900 
Delegations beslut 

MN § 133 Dnr MN 000009/2019 - 900 
lnformationsärenden 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Lil:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-12-03 

MN § 118 Dnr MN 000007 /2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Haakon Böcker. 

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Ingrid Edgarsdotter. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad tisdagen den 
10 december 2019 kl. 10.00. 

3 av 23 

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. 

j usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

c ~ ~ b 
~ 



IJlJ BÅSTADS 
M KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-12-03 4av23 

MN § 119 Dnr MN 000008/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Information om räddningstjänstens uppdrag inom nämndens ansvarsområde 
utgår idag. 

Information om Vitlingen i Torekov: Kort tillbakablick och historik utgår idag. 

Extra information - Torekovs hamn 

Extra information - E-tjänster 

Extra information - Allmänna handlingar, mejl mm 

Extra information - Natur- och miljöboken 

Extra information - Utbyggnaden av området kring Linbastuan i Förslöv 

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 si naturer Utdra sbes rkande 



rJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl till beslut 

2019-12-03 5 av 23 

MN § 120 Dnr MN 000059 /2019 - 330 

Tillsynsärende, olovliga skyltar på byggnaden 

Med stöd av lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
12 §föreläggs fastighetsägarna till fastigheten  

 att snarast, dock senast den 31december2019, vidta rättelse genom att 
ta bort de två skyltarna (rama.se) från byggnaden. Om fastighetsägarna inte gör 
detta ska ett löpande vite av sammanlagt 25 000 kr per skylt och månad betalas 
solidariskt tills det är gjort, räknat från och med den 1 januari 2020. 

Detta beslut ska gälla omedelbart enligt§ 12 lagen med särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och skyltning trots att beslutet inte har vunnit laga kraft. 

Enligt 11 § lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning är kommunen den omedelbara tillsynsmyndigheten enligt denna lag. 

Enligt 12 §samma lag får kommunen (i det här fallet myndighetsnämnden) 
besluta om förelägganden eller förbud som behövs i enskilt fall samt förelägga 
med vite för att bestämmelser i lagen ska efterlevas. 

Enligt 46 §väglagen får inte skyltar inom ett avstånd på 50 meter ifrån 
vägområdet placeras utan tillstånd från länsstyrelsen. Då skyltarna är 
placerade närmare än 50 meter till vägområdet (vägområdet slutar vid 
vägdiket) bedöms de vara tillståndspliktiga. Något tillstånd från Länsstyrelsen 
i Skåne län finns inte. 

Beskrivning av ärendet Trafikverket har efter inventering av skyltarna utmed väg E6 gjort en anmälan 
om olovliga skyltar. Eftersom tillstånd från Länsstyrelsen för skyltar inte finns 
samt att fastighetsägarna inte har gjort rättelse genom att ta bort skyltarna 
utfärdas nu föreläggande att ta bort skyltar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja, daterad 2019-11-11, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2019-12-03 6 av 23 

Om föreläggandet (t.ex. att riva) inte följs får myndighetsnämnden med stöd av 
12 §lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det 
ska ske. 

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län. Om du är missnöjd med 
myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor från att du 
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 fastighetsbeteckning, ditt namn, adress 
och kontaktuppgifter. 

Frågor om utdömande av vite prövas förvaltningsdomstolen. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna (med mottagnings bevis) 

Kopia av beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten 

fusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

UK? 
C-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 
Datum 
2019-11-11 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 
hajrudin.caplja@bastad.se 

1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Föreläggande om borttagning av skyltar på 
fastigheten  - tjänsteskrivelse 

Diarienummer: B 2018 - 000156 

Förslag till beslut 

Med stöd av lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 12 §före
läggs fastighetsägarna till fastigheten 

 att snarast, dock senast den 31 
december 2019, vidta rättelse genom att ta bort de två skyltarna (rama.se) från byggna
den. Om fastighetsägarna inte gör detta ska ett löpande vite av sammanlagt 25 000 kronor 
per skylt och månad betalas solidariskt tills det är gjort, räknat från och med den 1 januari 
2020. 

Detta beslut ska gälla omedelbart enligt§ 12 lagen med särskilda bestämmelser om gatu
renhållning och skyltning trots att beslutet inte har vunnit laga kraft. 

Skäl till beslut 

Enligt 11 § lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning är kom
munen den omedelbara tillsynsmyndigheten enligt denna lag. Enligt 12 § samma lag får 
kommunen (i det här fallet myndighetsnämnden) besluta om förelägganden eller förbud 
som behövs i enskilt fall samt förelägga med vite för att bestämmelser i lagen ska efterle
vas. 

Enligt 46 §väglagen får inte skyltar inom ett avstånd på 50 meter ifrån vägområdet place
ras utan tillstånd från länsstyrelsen. Då skyltarna är placerade närmare än 50 meter till 
vägområdet (vägområdet slutar vid vägdiket) bedöms de vara tillståndspliktiga. Något till
stånd från Länsstyrelsen i Skåne län finns inte. 

Sammanfattning 

Trafikverket har efter inventering av skyltarna utmed väg E6 gjort en anmälan om olovliga 
skyltar. Eftersom tillstånd från Länsstyrelsen för skyltar inte finns samt att fastighetsägar
na Inte har gjort rättelse genom att ta bort skyltarna utfärdas nu föreläggande att ta bort 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.04 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 
skyltar. 

Ärendebeskrivning 

2 (3) 

Trafikverket har under 2017 inventerat skyltarna utmed väg E6 i Skåne län. Anmälan om 
skyltar utan tillstånd på fastigheten  kom in till myndighetsnämnden den 1 
februari 2018. 

Den 17 maj 2018 har fastighetsägarna informerats om tillsynsärendet på fastigheten samt 
informerats att rättelse kan ske genom att söka tillstånd hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Förutom de två skyltarna (rama.se) som sitter på byggnaden omfattade anmälan från bör
jan även skyltar på släp samt skylt på tältbyggnaden (Jonsereds Hallbyggarna). 

Släpen och skyltar på släp har tagits bort och fastighetsägarna kom in med förklaring att 
skylten på det blå tältet har funnits sedan tälten uppfördes (1994). Då mer än tio år har 
gått sedan överträdelsen har gjorts kan inte myndighetsnämnden förelägga om rättelse i 
den delen av ärendet. Fastighetsägarna har även informerat att tillstånd för de två skyltar
na för rama.se kommer sökas hos länsstyrelsen. 

Undertecknad har den 1 oktober 2018 samt 20 februari 2019 ställt frågan till fastighetsä
garna om tillstånd har erhållits eller om skyltarna har tagits bort från byggnaden. Något 
svar från fastighetsägarna har inte kommit in och skyltarna har inte tagits bort. 

Upplysningar 

Om föreläggandet (t.ex. att riva) inte följs får myndighetsnämnden med stöd av 12 §lagen 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning besluta att åtgärden ska 
genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske. 

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län. Om du är missnöjd med myndig
hetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor från att du 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 ären
dets fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Frågor om utdömande av vite prövas förvaltningsdomstolen. 

Enligt delegation från myndighetsnämnden 

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 2016.11.04 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 
Hajrudin Caplja 
Bygglovhandläggare 

Bilagor 

1. Anmälan från Trafikverket (3 dokument) 
2. Foto från Google StreetView från april 2009 
3. Foto från Google StreetView från september 2010 

Kopia av beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten 

3 (3) 

Båstads kommun 

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

;J // samhal lsbyggnad@bastad.se c.,fl
0 

;J!!!;bastad.se rev2016.11.04 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2019-12-03 7 av 23 

MN § 121 Dnr MN 000060/2019 - 330 

- Startat nybyggnad av lagerlokal 
utan startbesked 

Myndighetsnämnden beslutar att påföra en 
byggsanktionsavgift om 220 875 kr för att ha påbörjat byggnationen innan 
tekniskt samråd ägt rum och myndighetsnämnden har gett startbesked. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i plan och bygglagens 16 kap. 2-10 §§eller mot en 
bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 §). 

Enligt PBL 11 kap 53 §ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Byggsanktionsavgiften tas ut av 
myndighetsnämnden i sin egen-skap av byggnadsnämnd. Bjäre Invest AB har 
upplysts om vad som gäller enligt PBL om att på-börja en byggnadsåtgärd 
innan startbesked har utfärdats samt informerats om möjligheten till att göra 
rättelse. 

Fastighetsägaren har bemött tjänsteskrivelsen den 25 november 2019. Inga 
skäl har framkommit som föranleder att sätta ned avgiften. 

Beskrivning av ärendet har ansökt om bygglov för nybyggnad av lagerlokal samt 
belysningsstolpar på fastigheten (benämns nu efter 
sammanslagning). Bygglov lämnades 21 februari 2019. Enligt bygglovet ska 
tekniskt samråd hållas innan startbesked kan lämnas. Byggnationen påbörjades 
utan att startbesked lämnats och är nu i sitt slutskede varpå sanktionsavgift ska 
tas ut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Leif Davidsson, daterad 2019-11-18, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Leif Davidsson föredrar ärendet. 

Jäv Tony Ivarsson (M) anmäler jäv. Catarina Fryland (L) går istället in på Tonys 
plats. 

usterandes si naturer 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Yrkanden 

Proposition 

Omröstningsresultat 

Upplysningar 

2019-12-03 8 av 23 

Ingrid Nygren (L) och Ingvar Bengtsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kenneth Larsson (C) och Haakon Böcker (BP): Byggsanktionsavgiften sätts ned 
till en fjärdedel. 

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

Myndighetsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till förvaltningens förslag. 
NEJ - Bifall till Kenneth Larssons m fl yrkande. 

Omröstningen utfaller med 4 JA-röster och 3 NEJ-röster. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Ingrid Nygren (L) X 

Catarina Fryland (L) X 

Ingvar Bengtsson (S) X 

Kenneth Larsson (C) X 

Ingrid Edgarsdotter (BP) X 

Haakon Böcker (BP) X 

Ordf. Carl Lilliehöök (M) X 

Summa: 4 3 

Ordföranden finner då att myndighetsnämnden beslutat att bifalla 
förvaltningens förslag. 

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

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom tre veckor från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
länsstyrelsen i Skåne 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. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska delges med besvärhänvisning till: 
Fastighetsägaren 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhäl Is byggnad 

Datum 
2019-11-18 

Handläggare 
Leif Davidsson 

Dnr 
B 2019-000881 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Startat nybyggnad av lagerlokal utan start
besked  Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att påföra  en byggsanktionsavgift om 220 875 
kronor för att ha påbörjat byggnationen innan tekniskt samråd ägt rum och myndighetsnämn
den har gett startbesked. 

Skäl för beslut 
Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller i föreskrifter eller 
beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i plan och bygglagens 16 kap. 
2-10 §§eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggpro
dukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 §). 

Enligt PBL 11 kap 53 § ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egen
skap av byggnadsnämnd. Bjäre Invest AB har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att på
börja en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt informerats om möjligheten till att 
göra rättelse. 

Fastighetsägaren har bemött tjänsteskrivelsen den 25 november 2019. Inga skäl har framkom
mit som föranleder att sätta ned avgiften. 

Sammanfattning 
har ansökt om bygglov för nybyggnad av lagerlokal samt belysningsstolpar på 

fastigheten (benämns nu efter sammanslagning). Bygglov lämnades 
21 februari 2019. Enligt bygglovet ska tekniskt samråd hållas innan startbesked kan lämnas. 
Byggnationen påbörjades utan att startbesked lämnats och är nu i sitt slutskede varpå sankt
ionsavgift ska tas ut. 

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 2019.10.17 
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Beskrivning av ärendet 
Bygglovsansökan ankom 11december2018 för fastigheten för nybyggnad av lager
lokal och belysningsstolpar. Vid samma tidpunkt ankom bygglovsansökan för nybyggnad av 2 st 
belysningsstolpar på fastigheten  Därefter har det skett en fastighetsreglering där  

har sammanslagits med  Bygglov har lämnats för båda bygglovsansökningarna den 
21februari2019, det vill säga två enskilda ärenden. 

 har själva den 22 oktober 2019 tillkännagivit att man missat att tekniskt samråd 
skulle ägt rum och först därefter erhålla startbesked innan byggnationen fick påbörjas. Byggna
den har nu uppförts utan att startbesked har erhållits och är dessutom i sitt slutskede. 

Även den kontrollansvarige (KA) har hört av sig och informerat om att han nyligen haft ett möte 
med fastighetsägaren på fastigheten och samtidigt gjort syn på arbetsplatsen. En
ligt KA ser allt bra ut på arbetsplatsen med pålitliga projektörer och entreprenörer. Efter ge
nomgång av kontrollplanen och handlingarna med KA har startbesked lämnats i efterhand den 
25 oktober 2019. 

har den 25 oktober 2019 fått information om att ett tillsynsärende registrerats 
gällande överträdelse genom att ha startat byggnation utan startbesked. har 
även fått information om att det härmed finns möjlighet att skicka in en skriftlig förklaring till 
varför byggnationen påbörjats utan startbesked och om avsikt finns för att vidta rättelse. 

Den 4 november 2019 ankom förklaring från  Där man förklarar att man levt 
med den övertygelsen att man endast hade att hantera fastigheten  med anledning 
av fastighetsregleringen. är medvetna om att det blivet fel, men med anledning 
av att överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, så hävdar man att det inte 
ska tas ut någon sanktionsavgift. 

Denna tjänsteskrivelse har kommunicerats med 

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

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till länsstyrelsen i Skåne men skickas skriftlig
en 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 

Leif Davidsson 
Bygglovhandläggare 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2019.10.17 
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Beslutet ska delges med besvärhänvisning till: 

Fastighetsägaren 

Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Sanktionsberäkning 
2. Begäran om förklaring 
3. Förklaring från fastighetsägaren 
4. Orienteringskarta 
5. Bemötande av tjänsteskrivelse 

3 (3) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2019-12-03 

MN § 122 Dnr MN 000061/2019 - 330 

-Tillsynsärende, olovlig nybyggnad 
av mur 

9 av 23 

Fastighetsägaren med organisationsnummer 
 påförs en byggsanktionsavgift om 10 462 kr för att utan bygglov 

och startbesked ha uppfört en 20 m lång mur på fastigheterna. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens (PBL) 8-10 kap. 
eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i PBL 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i 
EU-förordningen om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska 
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av PBL 16 kap. 12 § 
och 11kap41 §. 

Uppförande av murar inom detaljplanerat område kräver bygglov. Inga skäl 
har framkommit som föranleder att sätta ned avgiften. Då rättelse genom 
rivning inte har skett, dvs att muren inte tagits bort, ska en sanktionsavgift 
tas ut. 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägaren till ovanstående fastigheter har byggt en mur i 
fastighetsgränsen ut mot Littorinavägen utan att bygglov har beviljats. 
Då varken bygglov eller startbesked fanns när muren uppfördes ska 
sanktionsavgifter tas ut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Nina Leijon, daterad 2019-12-03, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Nina Leijon föredrar ärendet. 

Upplysningar 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. 

Beslutet expedieras till Beslutet skickas med besvärshänvisning till 
Fastighetsägaren (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 
Klagande: (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-12-03 

Handläggare 
Nina Leijon 

Dnr 
B 2019-000613 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Olovlig nybyggnad av mur på  
 Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta att påföra fastighetsägaren  
med organisationsnummer  en byggsanktionsavgift om 10 462 kr för att utan 
bygglov och startbesked ha uppfört en 20 m lång mur på fastigheterna. 

Skäl för beslut 
Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens (PBL) 8-10 kap. eller i föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i PBL 16 kap. 2-10 §§eller 
mot en bestämmelse i EU-förordningen om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska 
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av PBL 16 kap. 12 §och 11kap41 §. 

Uppförande av murar inom detaljplanerat område kräver bygglov. Inga skäl har framkommit 
som föranleder att sätta ned avgiften. Då rättelse genom rivning inte har skett, dvs att muren 
inte tagits bort, ska en sanktionsavgift tas ut. 

Sammanfattning 
Fastighetsägaren till ovanstående fastigheter har byggt en mur i fastighetsgränsen ut mot 
Littorinavägen utan att bygglov har beviljats. Då varken bygglov eller startbesked fanns när mu
ren uppfördes ska sanktionsavgifter tas ut. 

Ärendebeskrivning 
Grannen har den 31 juli 2019 kommit in med en anmälan om att en mur uppförts på  

 Platsbesök gjordes av bygglovavdelningen 12 september 2019 och då konstatera
des att en mur uppförts i fastighetsgränsen ut mot Littorinavägen. Fastighetsägaren har gett en 
förklaring, han trodde att bygglov inte krävdes för murar under 180 cm. Samhällsbyggnad be
dömer att åtgärden är lovpliktig och att bygglov sannolikt kan ges i efterhand för en mur på 80 
cm likt den som redan finns på  Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig 
över tjänsteskrivelsen.  

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se et p·b,.,,,_,, ,~,,, . .,,., 
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Upplysningar 
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 vil
ket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets fastighets
beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhälls byggnad 

Nina Leijon 
Bygglovhandläggare 

Beslutet skickas med besvärshänvisning till 
Fastighetsägaren (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 
Klagande: (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 

Bilagor 

Bilaga 1. Sanktionsavgiftsberäkning 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se ffe' www.bastad.se rev2019.02.06 



1TiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-12-03 10 av 23 

MN § 123 Dnr MN 000062/2019 - 330 

Varan 9:49 - Förhandsbesked för nybyggnad av kontor 

Beslut Myndighetsnämnden ger som förhandsbesked att bygglov kan ges för åtgärden. 
Avgiften 7 417 kr tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura 
översänds separat. 

Skäl för beslut Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Ansökan anses uppfylla 
kraven i 2 och 8 kap PBL, och inte strida mot gällande riksintressen. Ansökan 
bedöms vara lämplig utifrån platsens natur/kulturvärden och landskapsbild. 
Förslaget bedöms inte medföra betydande olägenhet för grannar eller 
omgivning. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och 
getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Fastighetsägarna till  

har inkommit med erinran. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser nybyggnad av kontorshotell i två plan för fyra verksamheter 
inklusive lager och tillhörande parkering. Fastigheten är bebyggd småhusenhet 
och platsen för åtgärden är mellan hävdad tomtplats och Ängalagsvägen på 
mark som brukas som jordbruksmark/bete. Byggnaden ska placeras minst 12 
m från fastighetsgräns mot vägområdet och minst 4,5 m från övrig 
fastighetsgräns. Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god 
hushållning av mark- och vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i 
plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljö-balkens 3 och 4 kap. 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 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). 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Upplysningar 

Berörda sakägare/grannar har beretts att lämna synpunkter i ärendet. Vad de 
har anfört i ärendet leder inte till någon annan bedömning. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2019-12-03, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Fastigheten ska anslutas till kommunalt VA. Utfartstillstånd till Ängalagsvägen 
ska sökas hos trafikverket. 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. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-12-03 11av23 

Beslutet får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar, alternativt tre veckor efter delgivning via mottagnings bevis eller fem 
veckor vid förenklad delgivning under förutsättning att ingen överklagar. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom tre veckor från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
länsstyrelsen i Skåne 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. 

Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnad 

Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 
Fastighetsägarna till  
Trafikverket 

fusterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-12-03 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2019-000804 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av kontor VARAN 9:49 
(ÄNGALAGSVÄGEN 222), Båstads kommun 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden ger som förhandsbesked att bygglov kan ges för åtgärden. Avgiften 7 417 
kr tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Ansökan anses uppfylla kraven i 2 och 8 
kap PBL, och inte strida mot gällande riksintressen. Ansökan bedöms vara lämplig utifrån plat
sens natur-/kulturvärden och landskaps bild. Förslaget bedöms inte medföra betydande olägen
het för grannar eller omgivning. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och 
getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Fastighetsägarna till  har in
kommit med erinran. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av kontorshotell i två plan för fyra verksamheter inklusive lager och 
tillhörande parkering. Fastigheten är en bebyggd småhusenhet och platsen för åtgärden är mel
lan hävdad tomtplats och Ängalagsvägen på mark som brukas som jordbruksmark/bete. Fastig
heten är belägen utanför detaljplan, inom utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
avlopp, inom område med sammanhållen bebyggelse och omfattas av följande regleringar: 
Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hallandsåsen 
med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 
Område av riksintresse för kustzonen och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 §miljöbalken. 
Skyddszon 30 obebyggt område mot Ängalagsvägen 

Byggnaden skall placeras minst 12 m från fastighetsgräns mot vägområdet och minst 4,5 m från 
övrig fastighetsgräns. Byggnad och tomt skall tillgänglighetsanpassa. 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av kontorshotell i två plan för fyra verksamheter inklusive lager och 
tillhörande parkering. Fastigheten är bebyggd småhusenhet och platsen för åtgärden är mellan 
hävdad tomtplats och Ängalagsvägen på mark som brukas som jordbruksmark/bete. Byggnaden 
skall placeras minst 12 m från fastighetsgräns mot vägområdet och minst 4,5 m från övrig fas
tighetsgräns. Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 
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vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljö
balkens 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 ansö
kan 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 bygglagen. 
(PBL). 

Berörda sakägare/grannar har beretts att lämna synpunkter i ärendet. Vad de har anfört i ären
det leder inte till någon annan bedömning. 

Upplysningar 

Fastigheten skall anslutas till kommunalt VA. Utfartstillstånd till Ängalagsvägen skall sökas hos 
trafikverket. Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. För
handsbeskedet 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 får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, alter
nativt tre veckor efter delgivning via mottagnings bevis eller fem veckor vid förenklad delgivning 
under förutsättning att ingen överklagar. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till länsstyrelsen i Skåne men skickas skriftlig
en 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 
Marie Axberg fagerlind 

Beslutet ska expedieras till: 
 

Samhällsbyggnad 

Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 
Fastighetsägarna till  
Trafikverket 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Ansökan 
Situationsplan 
Förslag planlösning 
Verksamhetsbeskrivning 
Erinran granne 1 
Erinran granne 2 
Erinran trafikverket 
Yttrande Miljö 

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 rev2019.10.17 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-03 

Dnr MN 000063/2019 - 330 

Kvinnaböske 1:33 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

Beslut Ärendet utgår idag och tas upp på nytt nästa sammanträde då nämnden 
gjort syn på platsen. 

Sida 

12 av 23 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av nytt enbostadshus samt en 
komplementbyggnad för generationsskifte. Fastigheten är en obebyggd lantbruksenhet 
med odlingsbar åkermark i väster och en mindre skogsdunge bevuxen med lövträd och 
sly i öster och mot Skeadalsvägen. Fastigheten ligger inom område där kommunalt 
färskvatten finns, dock utanför kommunalt verksamhetsområde för VA, utanför 
detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse. Ansökan innebär att jordbruksmark 
kommer att tas i anspråk. Enligt 3 kap. 4 §miljöbalken får brukningsvärd 
jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Föreslagen åtgärd kan varken anses vara 
lämplig med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller 
intresset av en god helhetsverkan. Då föreslagen placering av nytt bostadshus strider 
bl.a. mot riktlinjerna i översiktsplanen som anger att ny bostadsbebyggelse ska vara 
placerad i direkt anslutning till befintligt brukscentra (saknas i detta fall) samt att 
jordbruksmark kommer att tas i anspråk bedöms att ett positiv förhandsbesked enligt 
ansökan inte kan ges. Det miljöproblem som sökande anfört i sitt bemötande gällande en 
alternativ placering, i skogsdungen i den sydöstra delen av fastigheten föranleder ingen 
annan bedömning. Då fastigheten är obebyggd bedöms att byggnation av ett nytt 
brukscentra (bostadshus och komplementbyggnad) med placering i skogsdungen i den 
sydöstra delen av fastigheten kan prövas i nytt förhandsbesked alternativt direkt i 
bygglov. Nuvarande miljöproblem med avloppsvatten på området ska åtgärdas och 
bedöms inte vara ett hinder för nybyggnation på platsen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2019-12-03, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i ett par minuter. 

Yrkande Haakon Böcker (BP): Ärendet utgår idag och tas upp på nytt nästa 
sammanträde då nämnden gjort syn på platsen. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
beslutat i enlighet med detta yrkande. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-12-03 

MN § 125 Dnr MN 000064/2019 - 330 

Slättaröd 6:4 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus efter avstyckning 

13 av 23 

Beslut Myndighetsnämnden ger som förhandsbesked att bygglov kan ges för åtgärden. 
Avgiften 7 417 kr tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura 
översänds separat. 

Skäl för beslut Åtgärden följer gällande översiktsplan, ÖPOS, i vilken området pekats ut som 
lämpligt för småhusbebyggelse, bedöms ur allmän synpunkt medföra en god 
hushållning av mark- och vatten-områden 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 avstyckning av två fastigheter om ca 1000 
kvm vardera för nybyggnad av enbostadshus och tillhörande 
komplementbyggnader. Fastigheten är en obebyggd jordbruksfastighet belägen 
utanför detaljplan, inom sammanhållen bebyggelse och inom verk
samhetsområde kommunalt VA. Området är i gällande översiktsplan, ÖPOS, 
utpekat som lämpligt för småhusbebyggelse och 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 hän
visning 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). 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Berörda sakägare/grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. 

Utformning, och placering av byggnader prövas inte i ett förhandsbesked utan i 
en framtida ansökan om bygglov. I ett förhandsbesked prövas om 
lokaliseringen (platsen) är lämplig för sökt typ av byggnation, i detta fall två 
stycken en bostadshus med tillhörande komplementbyggnad. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2019-11-22, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2019-12-03 

Fastigheterna ska anslutas till kommunalt VA. 
Tillstånd avseende landskapsbildsskydd ska sökas hos länsstyrelsens 
na turvårdsenh et. 

14 av 23 

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 får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar, alternativt tre veckor efter delgivning via mottagnings bevis eller fem 
veckor vid förenklad delgivning under förutsättning att ingen överklagar. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom tre veckor från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
länsstyrelsen i Skåne 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. 

Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnad 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-11-22 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2019-000782 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus efter av
styckning SLÄTT ARÖD 6:4, Båstads kommun 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden ger som förhandsbesked att bygglov kan ges för åtgärden. Avgiften 7 417 
kr tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden följer gällande översiktsplan, ÖPOB, i vilken området pekats ut som lämpligt för små
husbebyggelse, bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vatten
områden 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 bygglagen. 
(PBL). 

Yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 
9 kap. 25 § PBL. Ingen erinran har inkommit. Arrendatorn till markområdet har inkommit med 
ett yttrande i vilket han informerar att marken inte brukats på flera år då den bedöms orationell 
med hänsyn till dagens maskinpark. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av två fastigheter om ca 1000 kvm vardera för ny
byggnad av enbostadshus och tillhörande komplementbyggnader. Huvudbyggnader skall vara place
rade minst 4,5 m från fastighetsgräns. Fastigheten, obebyggd lantbruksenhet, är belägen utanför de
taljplan, inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp, inom område med sammanhållen 
bebyggelse och omfattas av följande regleringar: 
Område med landskapsbildsskydd en! Nvl §19 
Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hallandsåsen 
med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 
Område av riksintresse för kustzonen och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § miljöbalken. 

Vt!P 

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 2019.10.17 
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Föreslaget område är norr om Källs Vångaväg i direkt anslutning till befintlig småhusbebyggelse 
på mark som inte bedöms, i en rationell jordbruksverksamhet, som brukningsbar jordbruks
mark då det är ett mindre rektangulärt stycke mellan befintlig bebyggelse, Källs Vångaväg och 
ett dräneringsdike. Bedöms som lämplig för småhusbebyggelse då den är i direkt anslutning till 
befintlig sammanhållen bebyggelse, på cykel och promenadavstånd (ca 2,5 km) från Torekovs 
centrala delar vilket möjliggör klimatsmart kommunikation till tätorten och kommunal service. 
Platsen är utpekad i gällande översiktsplan ÖP08 som lämplig för småhusbebyggelse. 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av två fastigheter om ca 1000 kvm vardera för 
nybyggnad av en bostadshus och tillhörande komplementbyggnader. Fastigheten är en obebyggd 
jordbruksfastighet belägen utanför detaljplan, inom sammanhållen bebyggelse och inom verk
samhetsområde kommunalt VA. Området är i gällande översiktsplan, ÖP08, utpekat som lämp
ligt för småhusbebyggelse och 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 hän
visning till 2 kap PBL, bedöms att de enskilda intressena överväger och att förhandsbesked en
ligt 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 
bygglagen. (PBL). Berörda sakägare/grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. 

Utformning, och placering av byggnader prövas inte i ett förhandsbesked utan i en framtida an
sökan om bygglov. I ett förhandsbesked prövas om lokaliseringen (platsen) är lämplig för sökt 
typ av byggnation, i detta fall två stycken en bostadshus med tillhörande komplementbyggnad. 

Upplysningar 

Fastigheterna skall anslutas till kommunalt VA. 
Tillstånd avseende landskapsbildsskydd skall sökas hos länsstyrelsens naturvårdsenhet. 
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 får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, alter
nativt tre veckor efter delgivning via mottagnings bevis eller fem veckor vid förenklad delgivning 
under förutsättning att ingen överklagar. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till länsstyrelsen i Skåne men skickas skriftlig
en 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 
Marie Axberg Fagerlind 

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 2019.10.17 



Beslutet ska expedieras till: 
 

Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Ansökan 
situationspla n 
Yttrande arrendator 

Båstads kommun 

Samhäl Is byggnad 
26980BÅSTAD 
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Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
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ll1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-12-03 

MN § 126 Dnr MN 000065/2019 - 330 

Troentorp 1:24 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus 

15 av 23 

Beslut Myndighetsnämnden ger som förhandsbesked att bygglov kan ges för åtgärden. 
Avgiften 7 417 kr tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura 
översänds separat. 

Skäl för beslut Åtgärden följer gällande översiktsplan, ÖP08, bedöms utgöra en så kallad 
lucktomt, 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). Åtgärden är sådan att berörda har 
underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. 
Erinran har inkommit av fastighetsägaren till som har 
synpunkter på byggnadens avstånd till gräns. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för delning av fastigheten i två med vardera 
ungefärlig lika storlek för nybyggnad av två stycken enbostadshus och 
tillhörande komplementbyggnader. Huvudbyggnader ska vara placerade söder 
om Kattviksvägen med sina norra fasadliv i liv med en tänkt gräns 12 m från 
fastighetsgräns mot Kattviksvägen. Området för placering av nybyggnation 
efter rivning av befintliga byggnader bedöms utgöra så kallade lucktomter 
enligt gällande översiktsplan, ÖP08. Föreslagen typ av byggnation bedöms följa 
riktlinjer för byggnation i Katt-vik, fördjupad översiktsplan. 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). Berörda sakägare/grannar har beretts att lämna synpunkter 
i ärendet. Vad grannen påtalar föranleder inte någon annan bedömning i 
ärendet än att positivt förhandsbesked kan lämnas. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Upplysningar 

2019-12-03 16 av 23 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2019-12-03, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

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

Fastigheterna ska anslutas till kommunalt VA. Utfartstillstånd till Kattviksvägen 
ska sökas hos trafikverket. Tillstånd avseende landskapsbildsskydd ska sökas 
hos länsstyrelsens naturvårds-enhet. Förhandsbesked innebär inte att åtgärden 
får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. Förhands-beskedet 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 får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar, alternativt tre veckor efter delgivning via mottagnings bevis eller fem 
veckor vid förenklad delgivning under förutsättning att ingen överklagar. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom tre veckor från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
länsstyrelsen i Skåne 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. 

Beslutet expedieras till  
Fastighetsägaren 
Samhällsbyggnad 

Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 
Fastighetsägaren till  

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-12-03 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2019-000880 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 
TROENTORP 1:24 (KATTVIKSVÄGEN 531), Båstads kommun 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden ger som förhandsbesked att bygglov kan ges för åtgärden. Avgiften 7 417 
kr tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden följer gällande översiktsplan, ÖP08, bedöms utgöra en så kallad lucktomt, bedöms ur 
allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och uppfylla lämp
lighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. Efter en av
vägning 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 in
formation kan meddelas enl. PBL 9 kap 31§. Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en sådan bety
dande olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen. (PBL). Åtgärden är sådan 
att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. 
Erinran har inkommit av fastighetsägaren till som har synpunkter på byggna
dens avstånd till gräns. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för delning av fastigheten i två med vardera ungefärlig lika stor
lek för nybyggnad av två stycken enbostadshus och tillhörande komplementbyggnader. Huvud
byggnader skall vara placerade söder om Kattviksvägen med sina norra fasadliv i liv med en 
tänkt gräns 12 m från fastighetsgräns mot Kattviksvägen. Fastigheten är en bebyggd småhusfas
tighet om 11721 kvm fördelad med ca en tredjedel av fastigheten norr om Kattviksvägen och 
bebyggelse söder om densamma. Befintliga byggnader är starkt eftersatta och ej i bevaransvärt 
skick. Området för placering av nybyggnation efter rivning av befintliga byggnader bedöms ut
göra så kallade lucktomter enligt gällande översiktsplan, ÖP08. Föreslagen typ av byggnation 
bedöms följa riktlinjer för byggnation i Kattvik, fördjupad översiktsplan. Fastigheten är belägen 
utanför detaljplan, inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp, inom område 
med sammanhållen bebyggelse och omfattas av följande regleringar: 
Område med landskapsbildsskydd enl Nvl §19 
Strandskydd, norr om Kattviksvägen, enligt 7 kap 14-15 §§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 rev2019.10.17 
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Område av riksintresse för friluftsliv, 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 § miljöbalken. 
Skyddszon byggnadsfritt avstånd med 12 m mot Kattviksvägen. 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för delning av fastigheten i två med vardera ungefärlig lika stor
lek för nybyggnad av två stycken enbostadshus och tillhörande komplementbyggnader. Huvud
byggnader skall vara placerade söder om Kattviksvägen med sina norra fasadliv i liv med en 
tänkt gräns 12 m från fastighetsgräns mot Kattviksvägen. Området för placering av ny byggnat
ion efter rivning av befintliga byggnader bedöms utgöra så kallade lucktomter enligt gällande 
översiktsplan, ÖPOS. Föreslagen typ av byggnation bedöms följa riktlinjer för byggnation i Katt
vik, fördjupad översiktsplan. 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 förhandsbe
sked enligt ansökan och tillhandahållen information kan meddelas enl. PBL 9 kap 31§. Föresla
gen åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare som avses i 
plan- och bygglagen. (PBL). 
Berörda sakägare/grannar har beretts att lämna synpunkter i ärendet. Vad grannen påtalar 
föranleder inte någon annan bedömning i ärendet än att positivt förhandsbesked kan lämnas. 

Upplysningar 

Fastigheterna skall anslutas till kommunalt VA. Utfartstillstånd till Kattviksvägen skall sökas hos 
trafikverket. Tillstånd avseende landskapsbildsskydd skall sökas hos länsstyrelsens naturvårds
enhet. Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. Förhands
beskedet 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 får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, alter
nativt tre veckor efter delgivning via mottagnings bevis eller fem veckor vid förenklad delgivning 
under förutsättning att ingen överklagar. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till länsstyrelsen i Skåne men skickas skriftlig
en 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. 

Samhäl Is byggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Beslutet ska expedieras till: 
 

fastighetsägaren 
Samhällsbyggnad 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se ek ~ www.b.,todse ~'°"·'°·" 



Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 
Fastighetsägaren till  

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Ansökan 
Situationsplan 
Fasad-typhus 
Erinran granne 
Erinran granne sitplan 

3 (3) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se c tt F www.b .... , ... ... ,,,,,,,, 



1j1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-12-03 

MN § 127 Dnr MN 000066/2019 - 800 

Kontroll- och tillsynsplan med behovsutredning enligt 
miljöbalken och livsmedelslagen m.fl. 2020 

17 av 23 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att anta upprättad kontroll- och tillsynsplan 
med behovsutredning enligt miljöbalken och livsmedelslagen för Båstads 
kommun 2020. 

Beskrivning av ärendet Miljöavdelningen har upprättat ett förslag till en kontroll- och tillsynsplan för 
miljöbalken och livsmedelslagen m.fl. för Båstads kommun 2020. Kontroll
och tillsynsplanen beskriver den verksamhet som miljöavdelningen planerar 
att bedriva inom området under året. 

Avsikten med en kontroll- och tillsynsplanen är att kommunen (den operativa 
tillsynsmyndigheten) för varje verksamhetsår ska säkerställa syftet med 
miljöbalken, livsmedelslagen m.fl. samt de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av dessa lagar. 

Som underlag för tillsynsplanen har en behovsutredning tagits fram. I 
utredningen listas tillsynsbehovet utifrån vilka verksamheter som finns i 
kommunen och vilket tillsyns behov dessa har samt övriga händelsestyrda 
ärenden som behandlas av verksamheten. Utredningen omfattar också vilka 
resurser som finns för detta arbete. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad 2019-11-21, med 
tillhörande bilaga. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Miljöavdelningen 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-21 

Handläggare: Tina Eriksson 

Dnr: 2019-1076 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Myndighetsnämnden 

Kontroll- och tillsynsplan med behovsutredning enligt miljöbalken och 
livsmedelslagen m.fl. för Båstads kommun 2020 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att anta upprättad kontroll- och tillsynsplan med 
behovsutredning enligt miljöbalken och livsmedelslagen för Båstads kommun 2020. 

Bakgrund 
Miljöavdelningen har upprättat ett förslag till en kontroll- och tillsynsplan för miljöbalken och 
livsmedelslagen m.fl. för Båstads kommun 2020. Kontroll- och tillsynsplanen beskriver den 
verksamhet som miljöavdelningen planerar att bedriva inom området under året. 

Avsikten med en kontroll- och tillsynsplanen är att kommunen (den operativa 
tillsynsmyndigheten) för varje verksamhetsår ska säkerställa syftet med miljöbalken, 
livsmedelslagen m.fl. samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar. 

Som underlag för tillsynsplanen har en behovsutredning tagits fram. I utredningen listas 
tillsyns behovet utifrån vilka verksamheter som finns i kommunen och vilket tillsyns behov 
dessa har samt övriga händelsestyrda ärenden som behandlas av verksamheten. Utredningen 
omfattar också vilka resurser som finns för detta arbete. 

Samhälls byggnad 

Tina Eriksson 
Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har dä1för ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Miljöavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kontroll- och tillsynsplan med behovsutredning enligt miljöbalken och livsmedelslagen m.fl. 
för Båstads kommun 2020 



lilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-12-03 

MN § 128 Dnr MN 000067 /2019 - 800 

Tillsynsplan med behovsutredning för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 2020 

18 av 23 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att anta upprättad tillsynsplan med 
behovsutredning för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för Båstads 
kommun 2020. 

Beskrivning av ärendet Miljöavdelningen har upprättat ett förslag till tillsynsplan för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel för Båstads kommun 2020. Tillsynsplanen beskriver den 
verksamhet som miljöavdelningen planerar att bedriva inom området under 
året. 

Enligt 9 kap. 2§ alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som 
redogör kommunens hantering av tillsyns- och tillståndsfrågor gällande 
alkoholservering samt försäljning av folköl. Något sådant krav finns inte i lagen 
om tobak och liknande produkter eller i lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel, men dessa tas ändå upp i denna plan då ansvaraet ligger på samma 
handläggare. Tillsynsplanen ska efter antagande skickas till länsstyrelsen. 

Tillsynsplanen ska innehålla hur kommunen tänkt arbeta förebyggande, hur 
inre, yttre och samordnad tillsyn ska bedrivas. Kommunen ska ange hur 
omfattande tillsynen ska vara och om några särskilda områden ska prioriteras. 
Upprättad tillsynsplan tar även upp det utvecklingsarbete som planeras att 
genomföras under 2020 inom verksamheten. 

Som underlag för tillsynsplanen 2020 har en behovsutredning tagits fram. I 
utredningen listas tillsynsbehovet utifrån antalet serveringstillstånd, 
tobakstillstånd samt hur många försäljningsställen som finns i kommunen för 
folköl samt receptfria läkemedel. Behovsutredningen visar den sammanlagda 
planerade tillsynstiden samt övriga händelsestyrda händelser som behandlas 
av verksamheten inom området. Enligt utredningen bedöms de personella 
resurserna för alkohol, tobak och receptfria läkemedel vara tillräckliga 2020. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad 2019-11-18, med 
tillhörande bilaga. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Miljöavdelningen 
Länsstyrelsen 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-18 

Handläggare: Tina Eriksson 

Dnr: 2019-1077 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Myndighetsnämnden 

Tillsynsplan med behovsutredning för alkohol, tobak och receptfria lä
kemedel, Båstads kommun 2020 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att anta upprättad tillsynsplan med behovsutredning för alko
hol, tobak och receptfria läkemedel för Båstads kommun 2020. 

Bakgrund 
Miljöavdelningen har upprättat ett förslag till tillsynsplan för alkohol, tobak och receptfria lä
kemedel för Båstads kommun 2020. Tillsynsplanen beskriver den verksamhet som miljöavdel
ningen planerar att bedriva inom området under året. 

Enligt 9 kap. 2§ alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som redogör 
kommunens hantering av tillsyns- och tillståndsfrågor gällande alkoholservering samt försälj
ning av folköl. Något sådant krav finns inte i lagen om tobak och liknande produkter eller i la
gen om handel med vissa receptfria läkemedel, men dessa tas ändå upp i denna plan då an
svaraet ligger på samma handläggare. Tillsynsplanen ska efter antagande skickas till länssty
relsen. 

Tillsynsplanen ska innehålla hur kommunen tänkt arbeta förebyggande, hur inre, yttre och 
samordnad tillsyn ska bedrivas. Kommunen ska ange hur omfattande tillsynen ska vara och om 
några särskilda områden ska prioriteras. Upprättad tillsynsplan tar även upp det utvecklings
arbete som planeras att genomföras under 2020 inom verksamheten. 

Som underlag för tillsynsplanen 2020 har en behovsutredning tagits fram. I utredningen listas 
tillsyns behovet utifrån antalet serveringstillstånd, tobakstillstånd samt hur många försälj
ningsställen som finns i kommunen för folköl samt receptfria läkemedel. Behovsutredningen 
visar den sammanlagda planerade tillsynstiden samt övriga händelsestyrda händelser som 
behandlas av verksamheten inom området. Enligt utredningen bedöms de personella resur
serna för alkohol, tobak och receptfria läkemedel vara tillräckliga 2020. 

Samhällsbyggnad 

Tina Eriksson 
Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har dä1för ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Miljöavdelningen 
Länsstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tillsynsplan med behovsutredning för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för Båstads 
kommun 2020. 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-12-03 19 av 23 

MN § 129 Dnr MN 000058/2019 - 900 

Intern kontr'ollplan 2020 för myndighetsnämnden 

Beslut Förslag till intern kontrollplan för myndighetsnämnden 2020 godkänns. 

Beskrivning av ärendet I reglementet för intern kontroll (KF § 209/2014) stadgas att respektive nämnd 
och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
respektive verksamheter. Myndighetsnämnden har därför att varje år anta en 
intern kontrollplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde för det 
kommande året. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till intern kontrollplan för 
myndighetsnämndens ansvarsområde för 2020. 

Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare års interna kontrollplaner, vilket 
innebär att det finns en kontinuitet i kontrollerna som ska göras. Varje 
verksamhetsområde har i uppdrag att se över och göra uppdateringar av 
kontrollmoment för den verksamhet som faller under respektive nämnds 
ansvarsområde. 

Myndighetsnämndens plan för intern kontroll 2020 är upprättad i enlighet med 
kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar för intern kontroll (KS § 
285/2014). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-11-19, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad, kansliet, teknik och service, kommunstyrelsen, 
kommunrevisionen 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-11-19 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2019-000960 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Intern kontrollplan 2020 för myndighetsnämnden 

Förslag till beslut 

Förslag till intern kontrollplan för myndighetsnämnden 2020 godkänns. 

Sammanfattning 
I reglementet för intern kontroll (KF § 209/2014) stadgas att respektive nämnd och sty
relse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksam
heter. Myndighetsnämnden har därför att varje år anta en intern kontrollplan för verk
samheten inom sitt ansvarsområde för det kommande året. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till intern kontrollplan för myndighetsnämndens 
ansvarsområde för 2020. 

Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare års interna kontrollplaner, vilket innebär att 
det finns en kontinuitet i kontrollerna som ska göras. Varje verksamhetsområde har i upp
drag att se över och göra uppdateringar av kontrollmoment för den verksamhet som faller 
under respektive nämnds ansvarsområde. 

Myndighetsnämndens plan för intern kontroll 2020 är upprättad i enlighet med kommun
styrelsens tillämpningsanvisningar för intern kontroll (KS § 285/2014). 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 

samhälls byggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

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 

ek_JJ? 



2 (2) 

Beslutet expedieras till: samhällsbyggnad, kansliet, teknik och service, kommunstyrel
sen, kommunrevisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan 2020 för myndighetsnämnden 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.1 1.24 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-03 

Dnr MN 000052/2019 - 905 

Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 november 2019 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den 
till kommunstyrelsen. 

Sida 

20 av 23 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för 
att följa upp hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser 
föreslå åtgärder och på så sätt professionellt visa på god ekonomisk 
hushållning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till 
omprioriteringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-11-21, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen, samhällsbyggnad 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-11-21 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2019-843 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Myndighetsnämnden 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 30 november 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för att följa upp 
hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser föreslå åtgärder och på så 
sätt professionellt visa på god ekonomisk hushållning, konkreta förbättringsförslag och 
tydliga möjligheter till omprioriteringar. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning ekonomiskt utfall med prognos (delas ut på sammanträdet) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samha llsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-12-03 

MN § 131 Dnr MN 000074/2018 - 900 

Delgivningar 

Beslut Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Båstad 109:349 - Överklagande av beslut om förhandsbesked. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

b). Troentorp 1:91 - Överklagande av kommunens beslut om bygglov. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Sida 

21av23 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-03 

Dnr MN 000075/2018 - 900 

Delegationsbeslut 

Beslut Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

Sida 

22 av 23 

a). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag 2019-10-01 - 2019-10-31 

b). Delegationslista - Bygglovsavdelningen 2019-10-01- 2019-10-31 

c). Delegationslista - Miljöavdelningen 2019-10-01 - 2019-10-31 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-12-03 

MN § 133 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). Personalförändringar på Samhällsbyggnad: 
Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 
Yvonne Mollet-Bengtsson, livsmedelsinspektör 
Inas Dakhil, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Nina Leijon, bygglovhandläggare 

Sida 

23 av 23 

b). Information om kommunens nya översiktsplan (Klara Harmark-Peters) 

c) . Rekrytering av ny miljöchef: Lägesrapport (Roger Larsson) 

d). Verksamhetsplan för Samhällsbyggnad 2020 (Roger Larsson) 

e). Projektet "Tänd i toppen" (Tina Eriksson) 

f). Tobakstillstånd (Tina Eriksson) 

g). Fickaskkopp (Tina Eriksson) 

h) . Baltic Express AB: Senaste nytt (Tina Eriksson) 

i). Torekovs hamn 

j). E-tjänster (Catharina Arehög) 

k) . Allmänna handlingar, mejl mm (Roger Larsson) 

1). Natur- och miljöboken (Tina Eriksson) 

m) . Utbyggnaden av området kring Linbastuan i Förslöv 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




