
[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Vice ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2020-05-13 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 13 maj 2020 kl. 13.00 - 16.20. 

Carl Lilliehöök (M), Ordförande 
Ingrid Nygren (L), Vice ordförande 
Tony Ivarsson (M), ledamot 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot. Deltar på distans. 
Kenneth Larsson (C), ledamot 
Christer Paulsson (BP), tjänstgörande ersättare för Haakon Böcker (BP) 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot 

Catarina Fryland (L), ej tjänstgörande ersättare. 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Catharina Arehög, bygglovchef. Deltar på distans. 
Michaela Sundström, miljöchef 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Kenneth Larsson. Ersättare: Christer Paulsson. 

Kommunk~ toret i Båstad, onsdagen den 20 maj 2020 kl. 11.00. 

Ingrid Nygren 

I 

" ~~ 
Kenneth Larsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvarings plats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2020-05-13 

Från och med 2020-05-21 till och med 2020-06-12 

Sida 

1av16 



Li1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

In nehå I lsförteckn i ng 

Myndighetsnämnden 2020-05-13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-13 

MN § 41 Dnr MN 000070/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 42 Dnr MN 000071/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 43 Dnr MN 000015/2020 - 330 
 - Tillsyn avseende tillbyggnad av komplementbyggnad 

samt uppförande av en ny komplementbyggnad utan bygglov och startbesked 

MN § 44 Dnr MN 000016/2020 - 330 
Ängels bäck 10:6 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus 

MN § 45 Dnr MN 000017 /2020 - 330 
Segeltorp 12:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 46 Dnr MN 000019/2020 - 330 
Salomonhög 3:5 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 47 Dnr MN 000013/2020 - 905 
Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 30 april 2020, delårsbokslut 
för första tertialen 2020 

MN§48 
Delgivningar 

Dnr MN 000068/2019 - 900 

MN § 49 Dnr MN 000072/2019 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

MN § 50 Dnr MN 000069/2019 - 900 
Informationsärenden 

MN § 51 Dnr MN 000020/2020 - 330 
Båstad 109:49 - Tidsbegränsat bygglov för ställplats för husbilar 

MN § 52 Dnr MN 000060/2019 - 330 
Yttrande över aktbilaga 1imålnrP1236-20 gällande byggsanktionsavgift för nybyggnad 
av lagerlokal utan startbesked på fastigheten Vistorp 7:101, Båstads kommun 
(Omedelbar justering, se separat protokoll) 

Sida 

2av16 

Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-05-13 3av16 

MN §41 Dnr MN 000070 /2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Ingrid Nygren och Kenneth Larsson. 

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Christer Paulsson. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad onsdagen den 20 maj 
2020 kl. 11.00. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en justerare. 
Justeringen ska ske samtidigt och på dag och tid som nämnden bestämmer vid 
varje sammanträde. 

Utdra sbes rkande 

/Cl!.< 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-05-13 4av16 

MN§42 Dnr MN 000071/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Malen 1:209 - Bygglov för ändring av komplementbyggnad till huvudbyggnad 
- ärendet utgår. 

Extra ärende - Båstad 109:49 - Tidsbegränsat bygglov för ställplats 
för husbilar. 

Extra information - Beslut från kommunstyrelsen den 12 maj: Besparing 1 % 
av budget 2020 exklusive intäkter, kapitalkostnader och lokalhyra. 

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. 

Utdra sbes rkande 



IJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-05-13 5av16 

MN§43 Dnr MN 000015/2020 - 330 

 - Tillsyn avseende tillbyggnad 
av komplementbyggnad samt uppförande av en ny 
komplementbyggnad utan bygglov och startbesked 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och 
bygglagen påföra fastighetsägarna  
och  en byggsanktionsavgift 
om totalt 17 406 kr (3 784 kr för tillbyggnad samt 13 622 kr för nybyggnad) 
för att utan bygglov och startbesked byggt till en komplementbyggnad med 7,2 
kvadratmeter samt uppfört en komplementbyggnad på 22,6 kvadratmeter. 

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 EU-förordning om krav på byggnadsverk eller produkter, 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12 §och 11kap41 § 
plan- och bygglagen). 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område vilket gör att tillbyggnad av 
komplementbyggnad samt uppförande av en komplementbyggnad kräver 
startbesked innan åtgärden påbörjas. Inga skäl har framkommit som föranleder 
att sanktionsavgiften ska reduceras. 

Då rättelse genom rivning inte har skett dvs. att det olovliga inte har tagits bort 
ska en sanktionsavgift tas ut. 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägare till fastigheten  har någon gång 
mellan april 2014 och våren 2016 byggt till en komplementbyggnad med ett 
uterum samt uppfört en komplementbyggnad. Eftersom bygglov för åtgärden 
inte har sökts samt att startbesked inte har meddelats ska en 
byggsanktionsavgift tas ut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-05-04, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

Utdra sbes rkande 



l]lJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-13 

Sida 

6av16 

Upplysningar 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 
fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägare (mottagningsbevis) 

Utdra sbes rkande 

/~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-05-04 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
8 2018 - 000715 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende tillbyggnad av komplementbyggnad samt 
uppförande av en ny komplementbyggnad utan bygglov och 
startbesked på fastigheter  
Båstads kommun 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-och bygglagen 
påföra fastighetsägarna 

en byggsanktionsavgift om totalt 17 406 kronor (3 784 kronor för 
tillbyggnad samt 13 622 kronor för nybyggnad) för att utan bygglov och startbesked byggt till en 
komplementbyggnad med 7,2 kvadratmeter samt uppfört en komplementbyggnad på 22,6 
kvadratmeter. 

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 EU-förordning om krav på byggnadsverk eller produkter, 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap 12 §och 11kap41 §plan-och bygglagen). 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område vilket gör att tillbyggnad av komplementbyggnad 
samt uppförande av en komplementbyggnad kräver startbesked innan åtgärden påbörjas. Inga 
skäl har framkommit som föranleder att sanktionsavgiften ska reduceras. 

Då rättelse genom rivning inte har skett dvs. att det olovliga inte har tagits bort ska en sankt
ionsavgift tas ut. 

Sammanfattning 
Fastighetsägare till fastigheten  har någon gång mellan april 2014 och 
våren 2016 byggt till en komplementbyggnad med ett uterum samt uppfört en komplement
byggnad. Eftersom bygglov för åtgärden inte har sökts samt att startbesked inte har meddelats 
ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbvggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2019.10.17 
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Beskrivning av ärendet 
I juli 2018 har myndighetsnämnden genom kommunens kartavdelning fått en anmälan om att 
fastigheten har bebyggts utan att bygglov eller startbesked har meddelats. Därefter har fastig
hetsägarna beretts möjlighet att komma in med förklaring varför bygglov för åtgärden inte har 
sökts. Något skriftligt svar från fastighetsägarna har inte erhållits. 

Den 1 oktober 2018 har undertecknad tillsammans med en annan inspektör gjort ett plats besök 
varvid det kunde konstaterats att en befintlig komplementbyggnad har byggts till med ett ute
rum på 7,2 kvadratmeter samt att en ny komplementbyggnad på 22,6 har uppförts. Den sist
nämnda komplementbyggnaden har uppförts ovanpå en markupphöjning med stödmurar som 
enligt fastighetsägarna har funnits där när fastigheten förvärvades i mitten av 2014. Vid platsbe
söket noterades även att en bygglovs befriad komplementbyggnad (s.k. friggebod) har samman
byggts med den befintliga komplementbyggnaden med ett skärmtak. 

Fastigheter  ägs av samma personer och används som en och 
samma tomt. 

I november 2019 har fastighetsägarna besökt bygglovskontoret. Vid mötet kom man överens att 
bygglov ska sökas för tillbyggnaden och den fristående komplementbyggnaden samt att frigge
boden ska separeras från den befintliga komplementbyggnaden. 

I februari 2020 har fastighetsägarna skickat in bygglovsansökan i efterhand för tillbyggnad och 
stödmurar samt anmälan i efterhand för komplementbyggnad. Komplementbyggnaden ska alltså 
legaliseras med stöd av plan-och bygglagen 9 kap 4a§ dvs. som ett attefallshus. 

Bygglov i efterhand har beviljats i mars 2020 och startbesked i efterhand har getts i april 2020 
efter att fastighetsägarna har kompletterat sin anmälan. 

Eftersom myndighetsnämnden kan bevisa att tillbyggnaden och komplementbyggnaden uppför
des för mindre än fem år sedan ska sanktionsavgiften tas ut. Motsvarande bevis saknas för mu
rar vilket gör att sanktionsavgiften för den delen inte ska tas ut. 

Upplysningar 

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 
Hajrudin Caplja 

Beslutet ska expedieras till: 
Fastighetsägare (mottagnings bevis) 

Båstads kommun 

Samhäl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2019.10.17 



Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 

3 (3) 

Redovisning av beräkning av sanktionsavgifter för tillbyggnad 
Redovisning av beräkning av sanktionsavgifter för komplementbyggnad 
Orienteringskarta som visar den olovliga byggnationen 

/~ 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2019.10.17 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-05-13 

MN§44 Dnr MN 000016/2020 - 330 

Ängelsbäck 10:6 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av tre stycken enbostadshus · 

7av16 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att avstyckning kan ske 
och bygglov kan ges för nybyggnad av tre enbostadshus 'med tillhörande 
komplementbyggnader på, enligt a:nsöknirtgshandling;;irna, avgränsade och 
lägesbestämda tomtplatser om ca 1000 kvm vardera på fastighetens östra del 
mot Grimmes väg. Avgiften för förhandsbeskedet är 7 544 kr enligt fastställd 
taxa. Faktura översänds separat. 

Husens utformning ska anpassas efter befintlig miljö så att bykänslan kan 
bibehållas och takhöjder ska matchas gentemot befintliga hus. 

Skäl för beslut Åtgärden följer gällande översiktsplan, ÖP08. Tomtplatserna bedöms utgöra så 
kallade lucktomter, 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 enl. 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 nybyggnad av tre enbostadshus i ett och ett halvt plan och 
tillhörande komplementbyggnader på avgränsade och lägesbestämda 
tomtplatser om ca 1 000 kvm vardera på fastighetens östra del gränsande mot 
Grimmes väg. Förslaget följer gällande översiktsplan, ÖP08, bedöms ur allmän 
synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och upp
fylla 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 
enl. 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 Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-04-30, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög och samhällsbyggnadschef Roger Larsson 
föredrar ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

w /~ 



IJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Yrkande 

Propositionsordning 

Notering 

Upplysningar 

2020-05-13 8av16 

Carl Lilliehöök (M): Bifall med följande tillägg: Husens utformning ska anpassas 
efter befintlig miljö så att bykänslan kan bibehållas och takhöjder ska matchas 
gentemot befintliga hus. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Myndighetsnämnden noterar att tomtstorlekarna inte kan vara rätt angivna 
i tjänsteskrivelsen: tomterna om ca 3 300 kvm vardera är istället cirka 
1000 kvm. 

Beslutet upphör att gälla om bygglov för åtgärden inte sökts inom två år från 
laga kraft. 
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. 
Anslutningstillstånd till Grimmes väg krävs. Ska sökas hos trafikverket. 
Anslutning till kommunalt VA-nät krävs. 

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. 
Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts. 
Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft. Lovet upphör att gälla om 
åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 
då be-slutet fick laga kraft (PBL 9:43) . Observera att åtgärden inte får påbörjas 
före nämnden har utfärdat startbesked eller börja användas före utfärdat 
slutbesked (PBL 10:4). Följs inte detta ska sanktionsavgift tas ut. 

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 
fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Sökande 
NSR 
Samhällsbyggnad 

fusterandes signaturer 

?rY I~ 
Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-04-30 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2020-000293 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av tre stenbostadshus 
ÄNGELSBÄCK 10:6, Båstads kommun 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att avstyckning kan ske och bygglov kan ges 
för nybyggnad av tre enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader på, enligt ansök
ningshandlingarna, avgränsade och lägesbestämda tomtplatser om ca 3300 kvm vardera på fas
tighetens östra del mot Grimmes väg. 
Avgiften för förhandsbeskedet är 7 544 kr enligt fastställd taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden följer gällande översiktsplan, ÖP08. Tomtplatserna bedöms utgöra så kallade lucktom
ter, 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, be
döms att de enskilda intressena överväger och att förhandsbesked enligt ansökan och tillhanda
hållen 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. NSR har påtalat att tillfartsväg och vändplan skall anordnas i erforderligt utfö
rande för att eliminera backning med renhållningsfordon. 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av tre enbostadshus i ett och ett halvt plan och tillhörande komple
mentbyggnader på avgränsade och lägesbestämda tomtplatser om ca 3300 kvm vardera på fas
tighetens östra del gränsande mot Grimmes väg. Förslaget följer gällande översiktsplan, ÖP08, 
bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och upp
fylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. Ef
ter 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 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbvggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2019.10.17 
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information kan meddelas enl. PBL 9 kap 31§. Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en sådan be
tydande olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen. (PBL). 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av tre en bostadshus i ett och ett halvt plan och tillhörande komple
mentbyggnader på avgränsade och läges bestämda tomtplatser om ca 3300 kvm vardera på fas
tighetens östra del gränsande mot Grimmes väg. Gemensam anslutning till Grimmes väg med 
vänd plan tillräcklig för räddningsfordon och renhållningsfordon avses att anläggas söder om 
den södra tomtplatsen med sträckning norrut väster om samtliga tomtplatser. Föreslagna tomt
platser ligger inom sammanhållen bebyggelse och inom verksamhetsområde kommunalt VA. 
Föreslagen tomtplats omfattas av följande regleringar: 

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

• Område med riksintresse för kustzon och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 §miljöbal
ken. 

• Utpekat i ÖP08 som lämpligt för småhusbebyggelse 

Upplysningar 
Beslutet upphör att gälla om bygglov för åtgärden inte sökts inom två år från laga kraft. 
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. 
Anslutningstillstånd till Grimmes väg krävs. Skall sökas hos trafikverket. 
Anslutning till kommunalt VA-nät krävs. 

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. Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter det att 
beslutet har kungjorts. Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft. Lovet upphör att 
gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då be
slutet fick laga kraft (PBL 9:43). Observera att åtgärden inte får påbörjas före nämnden har ut
färdat startbesked eller börja användas före utfärdat slutbesked (PBL 10:4). Följs inte detta ska 
sanktionsavgift tas ut. 

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. 

Samhälls byggnad 
Marie Axberg Fagerlind 
handläggare 

Beslutet ska expedieras till: 
Sökande 
NSR 
Samhällsbyggnad 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbvggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2019.10.17 
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WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-05-13 

MN §45 Dnr MN 000017 /2020 - 330 

Segeltorp 12:2 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Sida 

9av16 

Ärendet utgår idag och kommer upp för behandling på nästa myndighetsnämnd 
den 11 juni efter syn på platsen kl. 12.00. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för att uppföra en ny verksamhet med ett nytt 
brukscentra (bostadshus, ekonomibyggnader samt verksamhetslokaler till 
anställda, på fastighetens norra lott. Ansökan kan varken anses vara lämplig 
med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller 
intresset av en god helhetsverkan. Den är ej heller förenlig med gällande 
översiktsplan för området. Fastigheten ligger inom, enligt översiktsplanen, så 
kallat LA-område, dvs område där i princip ingen ny bebyggelse ska tillkomma. 
Efter en avvägning av de enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 
2 kap PBL, bedöms att de allmänna intressena överväger och att 
förhandsbesked enligt ansökan och tillhandahållen information ej kan 
meddelas enl. PBL 9 kap 31 §. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-05-05, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Myndighetsnämnden ger som förhandsbesked att bygglov inte kan ges för 
nybyggnad på fastigheten Segel torp 12:2 enligt föreliggande handlingar. 
Avgiften för förhandsbeskedet är 5203 kr enligt fastställd taxa. Faktura 
översänds separat. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras tio minuter. 

Yrkande Carl Lilliehöök (M): Ärendet utgår idag och kommer upp för behandling på 
nästa myndighetsnämnd den 11 juni efter syn på platsen kl. 12.00. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

fusterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

w JqL 



rJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesd atu m Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-05-13 

MN§46 DnrMN 000019/2020- 330 

Salomonhög 3:5 - Bygglov för nybyggnad av en bostadshus 

Bygglov ges inte för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Salomonhög 3:5. 

Avgiften för beslutet är 5 203 kr enligt fastställd taxa. Faktura översänds 
separat. 

10av16 

Efter en avvägning av de enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 
2 kap PB1, bedöms att de allmänna intressena överväger och att bygglov enligt 
ansökan och tillhandahållen information ej kan meddelas en!. PB1 9 kap 31 §. 

Föreslagen åtgärd kan varken anses vara lämplig med hänsyn till 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller intresset av en god 
helhetsverkan. Ansökan innebär att brukningsvärd jordbruksmark på och i 
direkt anslutning till fornlämning 11988:9718 kommer att tas i anspråk. 
Fastigheten ligger i kulturmiljövårdsområdet Salomonhög (Bjärehalvöns 
bronsålderslandskap). Salomonhögs särskilda kulturhistoriska värden är att 
det har en unik koncentration av gravhögar från bronsåldern och är en 
fornlämningsmiljö med få motsvarigheter i landet. Ansökan bedöms strida mot 
kommunens översiktsplan ÖP08 (1b-område med starka reservationer 
gentemot ny bebyggelse) och är ej heller förenlig med Båstads kommuns 
miljöprogram 2012-2020 Dnr KS 235/11-809 (avsnitt Bebyggd miljö punkt 4, 
"Vid exploatering ska skyddsvärda naturområden, god jordbruksmark, strand? 
och kustvärde samt kulturarv i ett brett perspektiv särskilt skyddas. Kulturarv i 
ett brett perspektiv innefattar allt från kulturbyggnader till ängsmarker. 
Hållbar stadsutveckling ska premieras"). 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser bygglov utanför planlagt område som ej ingår i område med 
sammanhållen bebyggelse. Platsen för föreslagen åtgärd är brukningsvärd 
jordbruksmark, på och i direkt anslutning till fornlämning 11988:9718 och är ej 
utpekad i gällande översiktsplan ÖP08 som lämplig för bostads bebyggelse. 
Området är högt beläget med vidsträckande utsikter vilket även innebär 
vidsträckt synbarhet. 

Salomonhögs särskilda kulturhistoriska värden är att det har en unik 
koncentration av gravhögar från bronsåldern och är en fornlämningsmiljö med 
få motsvarigheter i landet. Att tillåta byggnation i detta känsliga område skulle 
avsevärt förändra karaktären av landskapet och i allra högsta grad strida mot 
gällande lagstiftning. Då byggherren även äger fastigheten Salomonhög 7:9, där 
det i söder direkt väster om fastighetens brukscentra kan bedömas vara en 
lucktomt har byggherren informerats att där kan det eventuellt finnas 
möjlighet att i ett förhandsbesked pröva en lokalisering för ett nytt 
tillkommande bostadshus. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



1TIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2020-05-13 11av16 

Beslutet vinner laga kraft fem veckor från den dagen då beslutet skickats till dig 
med förenklad delgivning. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom fem 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 
fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-04-30, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Sökande (delgivning) 
Samhällsbyggnad 

lusterandes signaturer 

9rJ /clL. 

Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-04-30 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2020-000095 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus SALOMONHÖG 3:5, 
Båstads kommun 
Förslag till beslut 
Med stöd av 9 kap 31 §plan- och bygglagen (2010:900), PBL beslutar Myndighetsnämnden att 
avslå ansökan enligt ovanstående beskrivning. 
Avgiften för beslutet är 5203 kr enligt fastställd taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Föreslagen åtgärd kan varken anses vara lämplig med hänsyn till landskaps bilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen eller intresset av en god helhetsverkan. Ansökan innebär att bruk
ningsvärd jordbruksmark på och i direkt anslutning till fornlämning L1988:9718 kommer att 
tas i anspråk. Fastigheten ligger i kulturmiljövårdsområdet Salomonhög (Bjärehalvöns bronsål
derslandskap). Salomonhögs särskilda kulturhistoriska värden är att det har en unik koncentrat
ion av gravhögar från bronsåldern och är en fornlämningsmiljö med få motsvarigheter i landet. 
Ansökan bedöms strida mot kommunens översiktsplan ÖP08 (Lb område med starka reservat
ioner gentemot ny bebyggelse) och är ej heller förenlig med Båstad kommuns miljöprogram 
2012-2020 Dnr KS 235/11-809 (avsnitt Bebyggd miljö punkt 4, 
"Vid exploatering ska skyddsvärda naturområden, god jordbruksmark, strand- och kustvärdesamt 
kultarv i ett brett perspektiv särskilt skyddas. Kulturarv i ett brett persptiv innefattar allt från kult 
urbyggnader till ängsmarker. Hållbar stadsutveckling ska premieras. '). 
Efter en avvägning av de enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 2 kap PBL, be
döms att de allmänna intressena överväger och att bygglov enligt ansökan och tillhandahållen 
information ej kan meddelas enl. PBL 9 kap 31§ 

Yttranden 
Då samhällsbyggnad bedömt platsen för byggnation som inte lämplig har inte berörda underrät
tats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL för att hålla nere kostnader
na för sökande. 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov utanför planlagt område som ej ingår i område med sammanhållen be
byggelse. Platsen för föreslagen åtgärd är brukningsvärd jordbruksmark, på och i direkt anslut-
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ning till fornlämning Ll 988:9718 och är ej utpekad i gällande översiktsplan ÖP08 som lämplig 
för bostadsbebyggelse. Området är högt beläget med vidsträckande utsikter vilket även innebär 
vidsträckt synbarhet. Salomonhögs särskilda kulturhistoriska värden är att det har en unik kon
centration av gravhögar från bronsåldern och är en fornlämningsmiljö med få motsvarigheter i 
landet. Att tillåta byggnation i detta känsliga område skulle avsevärt förändra karaktären av 
landskapet och i allra högsta grad strida mot gällande lagstiftning. 
Efter en avvägning av de enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 2 kap PBL, be
döms att de allmänna intressena överväger och att bygglov enligt ansökan och tillhandahållen 
information ej kan meddelas enl. PBL 9 kap 31§. 
Då byggherren även äger fastigheten Salomonhög 7:9, där det i söder direkt väster om fastighet
ens brukscentra kan bedömas vara en lucktomt har byggherren informerats att där kan det 
eventuellt finnas möjlighet att i ett förhandsbesked pröva en lokalisering för ett nytt tillkom
mande bostadshus. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser bygglov utanför planlagt område som ej ingår i område med sammanhållen be
byggelse. Platsen för föreslagen åtgärd är brukningsvärd jordbruksmark, på och i direkt anslut
ning till fornlämning Ll 988:9718 och är ej utpekad i gällande översiktsplan ÖP08 som lämplig 
för bostads bebyggelse. 
Enligt 3 kap. 4 §miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 
Området är högt beläget med vidsträckande utsikter vilket även innebär vidsträckt synbarhet. 
Salomonhögs särskilda kulturhistoriska värden är att det har en unik koncentration av gravhö
gar från bronsåldern och är en fornlämningsmiljö med få motsvarigheter i landet. Att tillåta 
byggnation i detta känsliga område skulle avsevärt förändra karaktären av landskapet och i allra 
högsta grad strida mot gällande lagstiftning. 

Fastigheten omfattas av följande regleringar: 
• Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne å) enligt 3 

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

sen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 
• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 1,4 §§miljöbal

ken. 
• Område av intresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 

Fastigheten omfattas av Kulturmiljöprogram Lst 2007, Kulturmiljövårdsprogram KF aug 
2000 och ligger i kulturmiljövårdsområdet Salomonhög (Bjärehalvöns bronsåldersland
skap). 

Byggherren har den 26 februari informerats om att byggnation i området el kan bedömas lämp
ligt. Denna tjänsteskrivelse kommuniceras via mail för kännedom och eventuellt bemötande 
med byggherren. I telefonsamtal med byggherren och undertecknad den 17 mars har ytterligare 
förtydliganden gällande samhällsbyggnads bedömning framförts till byggherren. Då byggherren 
även äger fastigheten Salomonhög 7:9, där det i söder direkt väster om fastighetens brukscentra 
kan bedömas vara en lucktomt har byggherren informerats att där kan det eventuellt finnas möj-
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lighet att i ett förhandsbesked pröva en lokalisering för ett nytt tillkommande bostadshus. 

Upplysningar 
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 
Handläggare 

Beslutet ska expedieras till: 
Sökande 
Samhälls byggnad 

Bilagor 
Orienteringskarta 
Bilagal Ansökan 
Bilaga 2 Situationsplaner 3 st 
Bilaga 3 planritning 
Bilaga 4 fasadritning 
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1J1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-13 

Dnr MN 000013/2020 - 905 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 
30 april 2020, delårsbokslut för första tertialen 2020 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ekonomiuppföljningen 
och måluppfyllelsen och översänder dem till kommunstyrelsen. 

Sida 

12av16 

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. Nämnden ska vid varje tertialrapport även redogöra för hur 
målarbetet fortskrider. 

På grund av rådande pandemi av Covid-19 befaras miljöavdelningens 
tillsynsverksamhet redovisa ett underskott med 500 tkr på grund av minskade 
intäkter och ökade kostnader för ofinansierad smittskyddstillsyn av 
restauranger med mera. Genom återhållsamhet med kostnader för bland annat 
fortbildning med kringkostnader bedöms i dagsläget underskottet kunna 
hanteras inom budgetramen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-05-04, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-05-04 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-424 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 30 april 2020, 
delårsbokslut för första tertialen 2020 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ekonomiuppföljningen och måluppfyl
lelsen och översänder dem 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. Nämnden ska vid varje tertialrapport även redo
göra för hur målarbetet fortskrider. 

På grund av rådande pandemi av Covid-19 befaras miljöavdelningens tillsynsverksamhet 
redovisa ett underskott med 500 tkr på grund av minskade intäkter och ökade kostnader 
för ofinansierad smittskyddstillsyn av restauranger med mera. Genom återhållsamhet med 
kostnader för bland annat fortbildning med kringkostnader bedöms i dagsläget underskot
tet kunna hanteras inom budgetramen. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 
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Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Samhälls byggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

2 (2) 

Sammanställning ekonomiskt utfall med prognos (skickas ut före sammanträdet) 
Prognos för måluppfyllelse 
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VERKSAMHETSBERÄ TIELSE 
Myndighetsnämnd - Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnad 

Driftredovisning 

Utfall Budget Prognos 

(tkr) jan-apr 2020 

MN - SAMHÄLLS-

BYGGNAD -627 -2 928 

Bygglov 983 1040 

Bostadsanpassning -395 -1441 

Miljö-och 

hälsoskydd -1196 -2 350 

Alkohol och tobak -19 -177 

INVESTERING 0 0 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 

2020 

-3428 

1040 

-1441 

-2850 

-177 

0 

Avvikelse 

2020 

-500 

0 

0 

-500 

0 

0 

Pandemin Covid-19 har inneburet omställningar 
för samhällsbyggnads verksamhet under mars 

och april. Pandemiplanering och riskanalyser 
har genomförts och Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd påverkar hur 

verksamheten kan bedrivas. Sedan den 2 april 
ska personal som har möjlighet jobba hemifrån. 

Ärendemängden är fortsatt god för plan- bygg
och geodataverksamheten medan miljövdel
ningen påverkas genom svårigheter att utföra 
tillsyn enligt tillsynsplaner och genom att många 
evenemang riskerar ställas in. Sedan den 29 

april utför miljöavdelningen även en proaktiv 
tillsyn av restauranger och andra verksamheter 

som servarar mat för att kontrollera att de följer 
smittskyddsföreskrifterna för Covid-19. 

Översiktsplanen är färdigställd och på väg till 
kommunfullmäktige för antagande. Administrat

ionen har tillsammans med miljöavdelningen 
börjat utveckla verksamhetsstödssystemet för 
miljöärenden och arbetet med att införa nya e
tjänster och digitalt arkiv. Nya e-tjänster för 
bygglov lanseras inom kort. 

Bygglov 
Byggaktiviteten i kommunen är fortsatt hög. 
Antalet ärenden om tillsyn, anmälan, bygglov, 

förhandsbesked och strandskyddsdispenser har 
ökat 20 % jämfört med motsvarande period 
2019. 
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Ytterligare e-tjänster för bygglovsprocessen har 

införts vilket ger en bättre och snabbare service 
samt förbättrad kvalitet på arbetet. 

Efter vakans är nu avdelningen sedan 27 april 

fulltalig. Under våren har vi även handlett två 
LIA-praktikanter från bygglovhandläggarutbild

ningen i Helsingborg. 

Bostadsanpassning 
Den första ansökan har kommit in via e-tjänsten 
för ansökan om bostadsanpassningsbidrag som 
infördes hösten 2019. 

Antal inkomna ärenden har ökat från 20 till 34 

stycken jämfört med motsvarande period 2019. 
Flera stora hissärenden har beviljats. Drygt 10 % 
av ansökningarna om bidrag fick helt eller delvis 
avslag, liknande föregående år. 

Mi ljö- och hä lsoskydd 
Under Tl har miljöavdelningen främst arbetat 
med planering av tillsyn, kvalitetsarbete och 
inspektioner enligt kontroll- och tillsynsplanen. 
Uppgraderingen av ärendehanteringssystem till 
Ecos 2 under förra året har medfört en del mer
arbete och förseningar under Tl på grund av 
extra handpåläggning vid fakturering. 

Omprioriteringar och omfördelning av arbets
uppgifter har skett i verksamheten med anled
ning av covid-19. Situationen har bland annat 
inneburit att vissa inspektioner inte kunnat utfö
ras som planerat och att planerade inspektioner 
och utbildningar skjutits upp till hösten. Miljö
avdelningen har dessutom tagit fram en tillsyns
plan för covid-19-tillsyn som motsvarar cirka 
800 timmar handläggningstid, vilket innebär att 
ytterligare omprioriteringar kommer att behöva 
göras framöver. 

Alkohol och tobak 
Under Tl har tillsyn inom området skett enligt 
upprättad kontroll- och tillsynsplan. 

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Under perioden följer plan, geodata och bygglov 

förväntat budgetutfall. Miljösidan bedöms gå 
med underskott under 2020 dels på grund av att 
pandemin gör att tillsyn inte kan utföras som 
planerat och evenemang ställs in, dels på grund 

av smittskyddstillsynen är ofinansierad och tar 
resurser från annan tillsyn samt innebär högre 
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kostnader eftersom tillsynen delvis utförs på 
kvällar och helger. 

Bygglov 
Bygglov redovisar ett överskott på drygt 700 tkr 
under perioden. Detta beror delvis på att några 
större byggprojekt fått bygglov. Med hänsyn till 
det mycket osäkra konjunkturläget för bygg
branchen framöver prognostiseras i dagsläget 
inget överskott för bygglov på årsbasis. 

Bostadsanpassning 
Bostadsanpassning följer budgeten väl och ligger 
något före. Några större hissärenden är beslu
tade men inte utförda. 

Miljö- och hälsoskydd 
Verksamheten redovisar en negativ avvikelse på 
drygt 400 tkr för perioden. Underskottet beror 
huvudsakligen på att faktureringen av årliga 
avgifter blivit försenad och att avloppstillsynen 
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inte kunnat utföras som planerat. Under resten 
av året kommer kostnader för smittskyddstillsy
nen för Covid-19 att påverka resultatet negativt. 

Alkohol och tobak 
Verksamheten redovisar positivt resultat jäm
fört med budget för perioden men det finns risk 
för att budgeterade intäkter för evenemang inte 
uppfylls på grund av inställda arrangemang. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi

kelse 
Återhållsamhet med kostnaderna kommer att 
ske under resten av året så att det prognostise
rade underskottet på 500 tkr kan minimeras. 
Konsekvenserna blir att det finns begränsat 
utrymme för att anlita konsulter och för fort
bildning av personal under resten av året. 

/<!.? 



ljlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-05-13 13av16 

MN§48 Dnr MN 000068/2019 - 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) . Rammsjö 22 :1 - Dom från Mark- och miljödomstolen - Byggsanktionsavgift. 
Med upphävande av länsstyrelsens beslut fastställer mark- och miljödomstolen 
myndighetsnämndens beslut att, solidariskt med övriga fastighetsägare, ta ut 
en byggsanktionsavgift av fastighetsägaren "M.P." med den ändringen att den 
påförda avgiften ska uppgå till 34 503 kr. 

b). Varan 21:1 - Överklagande av beslut om förhandsbesked. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 

c) . Ekonomirapport för Båstads kommun januari-mars 2020. 

d). Båstad 109:465 - Överklagande av beslut om bygglov. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 

e). Protokollsutdrag från krisledningsnämnden 2020-04-29 -
Smittskyddstillsyn av restauranger och andra verksamheter som serverar mat. 

f) . Vistorp 7:90 - Överklagande av beslut om bygglov för uppförande av 
telekommunikationsmast samt teknikbad. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

8rl )~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-05-13 

MN §49 Dnr MN 000072/2019 - 900 

Anmälda 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 - Bygglov- 2020-04-01 - 2020-04-30. 

b). Delegationslista - Miljö - 2020-04-01 - 2020-04-30. 

Sida 

14av16 

c). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag - 2020-04-01 - 2020-04-30. 

d). Delegationslista - Räddningstjänsten - 2020-04-01 - 2020-04-30. 

[usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

<Jh( /-dL__ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-05-13 15av16 

MN § 50 Dnr MN 000069/2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

- Personalförändringar på Samhällsbyggnad. Nya bygglovhandläggaren 
Anne Petersson Strömbäck presenterar sig och hälsas välkommen. 

- Tillsynsplan 2020 (Catharina). 

- Pandemin: Smittskyddstillsyn av restauranger (Roger). 

- Pandemiplanering för Samhällsbyggnad: Statusuppdatering (Roger). 

- Torekovs varmbadhus (Roger). 

- Arbetet med översynen av nämndens delegationsordning (Michaela). 

- Ny behovsbaserad taxemodell (Michaela). 

- Kungörelse från mark- och miljödomstolen: Avslutning av 
prövotidsredovisningen för järnvägstunnlarna genom Hallandsås (Michaela) 

- Fråga om nedskräpning/stängda containrar i nya exploateringsområden. 

- Stenkrosshögar vid Påarpsvägen. 

- Beslut från kommunstyrelsen den 12 maj: Besparing 1 % 
av budget 2020 exklusive intäkter, kapitalkostnader och lokalhyra (Roger) . 

Utdra sbes rkande 

/-4:_ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-05-13 

MN § 51 Dnr MN 000020/2020 - 330 

Båstad 109:49 - Tidsbegränsat bygglov för ställ plats 
för husbilar 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Sida 
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Ärendet utgår idag och kommer upp för behandling på nästa myndighetsnämnd 
den 11 juni. 

Beskrivning av ärendet En ansökan om tidsbegränsat säsongslov för ställ platser, container och skyltar 
på Prästliden har kommit in och skickats ut till angränsande fastighetsägare för 
att samla in synpunkter till den 20 maj 2020. Flertalet grannar har negativa 
synpunkter. De yttranden som hittills har kommit in bifogas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovchef Catharina Arehög 2020-05-12, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Myndighetsnämnden ger delegation åt förvaltningen att bevilja tidsbegränsat 
säsongslov för ställplatser till 2026-12-31 på fastigheten Båstad 109:49 enligt 
föreliggande handlingar. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Yrkande Carl Lilliehöök (M), Tony Ivarsson (M) och Ingvar Bengtsson (S): Ärendet utgår 
idag och kommer upp för behandling på nästa myndighetsnämnd den 11 juni. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

lusterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

gy /~ 




