
rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGS BEVIS 

2020-06-11 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 11 juni 2020 kl. 12.00 - 17.00. 

·Carl Lilliehöök (M), ordförande, jäv§ 55, Viktor Törnqvist (M) tjg. ers.§ 55 
Ingrid Nygren (L), vice ordförande, ordförande§ 55 
Tony lvarsson (M), ledamot 
Niclas Svanberg (S), tjg. ers. för Ingvar Bengtsson (S) §§ 53-61 
Kenneth Larsson (C), ledamot 
Haakon Böcker (BP), ledamot 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot 

Viktor Törnqvist (M), ej tjänstgörande ersättare§§ 53-54, § 56. 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Michaela Sundström, miljöchef 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Ingrid Edgarsdotter. Ersättare: Kenneth Larsson. 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 18 juni 2020 kl. 11.30. 

~liehöök §§ 53-54, 56-69 Ingrid Nygren § 55 

J:!fltarr!tteP!JaazlM!a 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2020-06-11 

Från och med 2020-06-19 till och med 2020-07-11 

Henrik Andersson 

Sida 

1av29 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2020-06-11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-11 

MN § 53 Dnr MN 000070/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 54 Dnr MN 000071/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 55 Dnr MN 000017 /2020 - 330 
Segeltorp 12:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 56 Dnr MN 000028/2020 - 330 
Vasalt 3:25 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 57 Dnr MN 000029/2020 - 330 
Västra Karup 15:21 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnader 

MN § 58 Dnr MN 000024/2020 - 330 
- Olovlig nybyggnad av uterum - lovföreläggande 

MN § 59 Dnr MN 000025/2020 - 330 
Hallavara 3:33 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 60 Dnr MN 000022/2020 - 330 
Bjäred 7:31- Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

MN § 61 Dnr MN 000020/2020 - 330 
Båstad 109:49 - Tidsbegränsat säsongslov för ställplatser för husbilar 

MN § 62 Dnr MN 000027 /2020 - 330 
Slättaröd 5:13 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga 

MN § 63 Dnr MN 000023/2020 - 901 
Delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen 

MN § 64 Dnr MN 000021/2020 - 905 
Besparing 1 % av lönekostnader och övriga kostnader 2020 samt besparingsförslag 
för att nå budget i balans 2020 

MN § 65 Dnr MN 000013/2020 - 905 
Ekonomisk månadsuppföljning januari-maj 2020 

Sida 

2 av29 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-11 

MN §66 
Delgivningar 

Dnr MN 000068/2019 - 900 

MN § 67 Dnr MN 000072/2019 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

MN § 68 Dnr MN 000069/2019 - 900 
Informationsärenden 

MN § 69 Dnr MN 000028/2019 - 800 
Extra ärende - Baltic Express AB: Lägesrapport 

justerandes si naturer 

Sida 

3 av 29 



1j1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-06-11 

MN § 53 Dnr MN 000070/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Ingrid Edgarsdotter. 

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Kenneth Larsson. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad torsdagen den 
18 juni 2020 kl. 11.30. 

Sida 

4av 29 

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. 

I usterandes si naturer 



1JiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-06-11 5 av 29 

MN § 54 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 på sökandens begäran. 

Förslag till revidering av myndighetsnämndens delegationsordning för 
miljöavdelningens tillsynsområden - flyttas till informationsärendena. 

Nytt informationsärende - Pågående granskning från kommunrevisionen/EY 
avseende täckningsgraden för bygglovverksamheten och tillsynsverksamheten 
på miljö- och hälsoskyddssidan samt om nämnden har tillfört tillräckliga 
resurser för tillsynsuppdraget. 

Nytt ärende - Baltic Express AB: Lägesrapport. 

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 

( 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-06-11 

MN § 55 Dnr MN 000017 /2020 - 330 

Segeltorp 12:2 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

6 av29 

Positivt förhandsbesked ges för nybyggnad av bostadshus med brukscentra på 
läge enligt alternativ 1 på kartan under förutsättning att bärodlingen är 
etablerad på fastigheten. 

Avgiften 7 544 kr tas ut. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslutet I awägningen mellan det enskilda intresset av att bebygga marken med ett 
bostadshus och de allmänna intressena av att inte bebygga marken bedöms det 
enskilda intresset väga tyngst och att ett positivt förhandsbesked enligt 
ansökan därför kan lämnas. Avsteget från översiktsplanen, gällande att i 
området ska i princip inte ny bostads bebyggelse få tillkomma, bedöms vara 
acceptabelt då bostadshuset är en del i etableringen av en ny 
jordbruksverksamhet. Hänsyn har tagits till en ur landskapsbildssynpunkt 
minst exponerad placering. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för att uppföra ett nytt bostadshus som en del 
av en ny verksamhet med ett nytt brukscentra (bostadshus, ekonomibyggnader 
samt verksamhetslokaler till anställda, på fastighetens norra lott. Åtgärden 
strider mot gällande översiktsplan för området. Fastigheten ligger inom, enligt 
översiktsplanen, så kallat LA-område, dvs område där i princip ingen ny 
bebyggelse ska tillkomma. Berörda sakägare har hörts i ärendet och negativa 
synpunkter på etableringen har framförts. Sökanden har getts möjlighet att 
bemöta synpunkterna. 

Förvaltningens förslag Myndighetsnämnden ger som förhandsbesked att bygglov inte kan ges för 
nybyggnad på fastigheten Segel torp 12:2 enligt föreliggande handlingar. 

Jäv Ordförande Carl Lilliehöök (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
Viktor Törnqvist (M) går in som tjänstgörande ersättare och Ingrid Nygren (L) 
går in som ordförande. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind och samhällsbyggnadschef 
Roger Larsson föredrar ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Yrkanden 

Proposition 

Omröstningsresultat 

Underlag till beslutet 

Upplysningar 

2020-06-11 7 av29 

Haakon Böcker (BP): Positivt förhandsbesked ges. 

Ingrid Nygren (L), Tony Ivarsson (M), Niclas Svanberg (S), Viktor Törnqvist (M) 
och Kenneth Larsson (C): Positivt förhandsbesked ges för nybyggnad av 
bostadshus med brukscentra på läge enligt alternativ 1 på kartan under 
förutsättning att bärodlingen är etablerad på fastigheten. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit Ingrid Nygrens m fl yrkande. Omröstning begärs. 

Myndighetsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till Ingrid Nygrens m fl yrkande. 
NEJ - Bifall till Haakon Böckers yrkande. 

Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 1 NEJ-röst: 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Ingrid Nygren (L) X 

Tony Ivarsson (M) X 

Niclas Svanberg (S) X 

Kenneth Larsson (C) X 

Ingrid Edgarsdotter (BP) X 

Haakon Böcker (BP) X 

Viktor Törnqvist (M) X 

Summa: 6 1 

Ordföranden finner då att myndighetsnämnden beslutat att bifalla Ingrid 
Nygrens m fl yrkande. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-06-10, 
med tillhörande bilagor. 

Fastigheten inspekterades på plats av myndighetsnämnden i anslutning till 
sammanträdet. 

Tillstånd från landskapsbildsskyddet krävs. Tillstånd söks hos Länsstyrelsens i 
Skåne län naturprövningsenhet. 

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

Forts. på nästa sida. 

Utdra sbes rkande 



ITl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-06-11 8 av 29 

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 vinner laga kraft fem veckor efter beslutet delgetts via 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 län 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 
Länsstyrelsen 
Grannar med erinran 
Samhällsbyggnad 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-11 

Dnr MN 000028/2020 - 330 

Sida 

9 av 29 

Vasalt 3:25 - Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus 

Beslut Ärendet återremitteras för att höra grannarna. 

Beskrivning av ärendet Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus har sökts på en 
del av fastigheten Vasalt 3:25. Åtgärden strider mot gällande översiktsplan. 

Förvaltningens förslag Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges för nybyggnad av enbostadshus på en del av fastigheten Vasalt 3:25. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja och samhällsbyggnadschef Roger Larsson 
föredrar ärendet. 

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

Tony lvarsson (M), Haakon Böcker (BP), Kenneth Larsson (C), 
Niclas Svanberg (S) och Ingrid Edgarsdotter (BP): Ärendet återremitteras 
för att höra grannarna. 

Proposition Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss och finner då 
att nämnden bifallit detta yrkande. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-05-29, 
med tillhörande bilagor. 

Beslutet expedieras till Sökanden 
Samhällsbyggnad 

usterandes si naturer 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-06-11 

MN § 57 Dnr MN 000029 /2020 - 330 

Västra Karup 15:21 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
och komplementbyggnader 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen (PBL). 

Avgiften för är 30 053 kr enligt taxa. Faktura skickas separat. 

10 av 29 

Skäl till beslut Bygglov ges då förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 
Fastigheten bedöms som en lucktomt inom sammanhållen bebyggelse, utanför 
planlagt område, inom verksamhetsområde för kommunalt VA. 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 uppfyller PBL:s krav på byggnader och bedöms inte 
medföra betydande olägenhet för grannar eller omgivning. 

Beskrivning av ärendet Ärendet avser nybyggnad av fritidsbostadshus i ett plan med byggnadsarean 
140 kvm (hus 1) samt två mindre komplementbyggnader innefattande gästrum 
med byggnadsarean 41 resp. 27 kvm. Byggnaderna utförs med fasader av 
mörkgrå träpanel, tak på hus 2 och 3 sedum. Tak hus 1 förses med solceller på 
alternativ integrerat i plåttaktäckning. Fastigheten bedöms som en lucktomt 
inom sammanhållen bebyggelse, utanför planlagt område, inom 
verksamhetsområde för kommunalt VA. Fastigheten är beväxt med sly och 
bedöms inte vara brukningsvärd jordbruks- eller skogsmark. Tillstånd från 
länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd har sökts och beviljats. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-06-01, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Upplysningar Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. 

Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller avseende bostäder ska följas. 
I området finns det fornlämningar. På den aktuella fastigheten finns dock inga 
fynd registrerade enligt kommunens kartunderlag. Påträffas fornlämningar ska 
markarbetena - i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen- omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar uppträder bland annat 
som mörk- eller sotfärgade jordlager, härdar, stenpackningar, skelettdelar, 
bitar av keramik m.m. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-06-11 11av29 

Krävs det tillstånd/anmälan till annan myndighet är du skyldig att söka detta 
(PBL 9:23). Om mark utanför din egen fastighet behöver disponeras under 
byggtiden krävs tillstånd från berörd intressent (markägaren/polisen/teknik 
och service) . 

Lovets giltighetstid 
Beslutet vinner laga kraft fem veckor efter beslutet delgetts via 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 beslutet 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 (PBL 11:20). 

Överklagan 
Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
innan beslutet fått laga kraft. 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. 

Beslutet expedieras till Beslutet skickas till: 
Sökande, kontrollansvarig, Samhällsbyggnad och grannar (information om 
beslutet) 

Besvärshänvisning till: 
Sakägare med erinran 

Justerandes si naturer 
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Sam häl Is byggnad 

1 (3) 

Datum 
2020-06-01 

Myndighetsnämnden 

Handläggare 
Marie Axberg-Fagerlind 

Dnr 
B2019-933 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnader Västra Karup 15:21, Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen (PBL). 
Avgiften för är 30053 kr enligt fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Skäl till beslut 
Bygglov tillstyrks då förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Fastigheten bedöms 
som en lucktomt inom sammanhållen bebyggelse, utanför planlagt område, inom 
verksamhetsområde för kommunalt VA. 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 landskaps bild. Förslaget uppfyller PBL:s krav på byggnader och bedöms inte 
medföra betydande olägenhet för grannar eller omgivning. 

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 
9 kap. 25 § PBL. Synpunkter har lämnats av ägarna till fastigheten samt av 
NSR (kommunal sop hantering). Åtgärden bedöms inte vara av sådan betydande olägenhet för 
berörda sakägare att bygglov av den anledningen ska nekas 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser nybyggnad av fritidsbostadshus i ett plan med byggnadsarean 140 kvm (hus 1) 
samt två mindre komplementbyggnader innefattande gästrum med byggnadsarean 41 resp 27 
kvm. Byggnaderna utförs med fasader av mörkgrå träpanel, tak på hus 2 och 3 sedum. Tak hus 1 
förses med solceller på alternativ integrerat i plåttaktäckning. 
Fastigheten bedöms som en lucktomt inom sammanhållen bebyggelse, utanför planlagt område, 
inom verksamhetsområde för kommunalt VA. Fastigheten är beväxt med sly och bedöms inte 
vara brukningsvärd jordbruks- eller skogsmark. 
Tillstånd från länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd har sökts och beviljats. 

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

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

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

miljöbalken. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2020.os.os 
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Samhällsbyggnad 

2 (3) 

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

• Område av riksintresse för kulturmiljövård enl 3 kap 6§ miljöbalken. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan FNBK 
Situationsplan A-01-1-002 markberedn 
Planritning A-40-1-110 hus 1 
Planritning A-41-1-110 takplan hus 1 
Fasadritning A-40-3-101 
Sektionsritning A-40-2-101 hus 1 
Huvudritning kom pi.byggnad A-40-0-002 hus 2 
Huvudritning kom pi.byggnad A-40-0-003 hus 3 
Fasadritning A-45-4-00lplank 
Länsstyrelsens beslut avseende landskapsbildsskydd 
Bilagor Översiktskarta 
Bilagor Till LST beslut 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd 
Certifierad kontrollansvarig är Lars Kjellgard (PBL 10:9). 

2019-11-10 
2020-04-27 
2020-04-27 
2020-04-27 
2020-04-27 
2020-04-27 
2020-04-27 
2020-04-27 
2020-04-27 
2020-04-27 
2020-05-13 
2020-05-13 
2020-05-13 

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges (PBL 10:14). Ni kallas till 
tekniskt samråd. Kontakta handläggaren genom att mejla samhallsbyggnad@bastad.se 
för att boka tid. Efterfrågade handlingar lämnas via vår e-tjänst: 
https://bygg.bastad.se/BAS-BYGG-START i god tid före mötet. 

Handlingar som ska komma in före tekniskt samråd (startbesked): 
Förslag på kontrollplan 
Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp ska anmälas till NSVA och 
ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd 
Brandskydds beskrivning 

Vi ser gärna att efterfrågade handlingar lämnas via vår e-tjänst https://bygg.bastad.se/BAS
BYGG-ST ART . I samband med tekniskt samråd kan ärendet behöva kompletteras. 

Utsättning och lägeskontroll 
Utsättning och lägeskontroll ska utföras. Kommunen tillhandahåller hjälp med tjänsterna efter 
beställning via https://eservice.engelholm.se. Arbetet utförs efter fastställd timtaxa. Vid frågor 
kontakta kartochmat@engelholm.se eller 0431-87000. Avses en extern sakkunnig utföra arbetet 
ska denna först godkännas av geodata@bastad.se, 0431-77000. 

Upplysningar 
Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. 
Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller avseende bostäder ska följas. 
I området finns det fornlämningar. På den aktuella fastigheten finns dock inga fynd registrerade 
enligt kommunens kartunderlag. Påträffas fornlämningar ska markarbetena - i enlighet med 2 
kap 10 § kulturmiljölagen- omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar 
uppträder bland annat som mörk- eller sotfärgade jordlager, härdar, stenpackningar, 
skelettdelar, bitar av keramik m.m. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

I 

Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2020.05.08 r .h , 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

3 (3) 

Krävs det tillstånd/anmälan till annan myndighet är du skyldig att söka detta (PBL 9:23). 
Om mark utanför din egen fastighet behöver disponeras under byggtiden krävs tillstånd från 
berörd intressent (markägaren/polisen/teknik och service). 

Lovets giltighetstid 
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 beslutet 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 (PBL 11:20). 

Överklagan 
Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta innan beslutet fått 
laga kraft. 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. 

Sam hä 1 lsbyggnad 

Marie Axberg Fagerlind 
handläggare 
Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet skickas till: 
kontrollansvarig, samhällsbyggnad och 

PoIT, grannar (information om beslutet) 

Besvärshänvisning till: 
Fastighetsägare och övriga som inkommit med erinran 

Bilagor som skall bifogas beslutet 
1. Remissyttrande från NSR 2020-05-08 
2. Granneyttrande från fastighetsägare   
3. Information om utsättning och lägeskontroll 
4. Information från NSVA 
5. Information från NSR 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Handlingar som ligger till grund för beslutet 
Orientering 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2020.os.os 



llil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-06-11 

MN § 58 Dnr MN 000024/2020 - 330 

0lovlig nybyggnad av uterum -
lovföreläggande 

12 av 29 

Med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL 11:51 §,tas en 
byggsanktionsavgift ut om 23 650 kr av bostadsrättsinnehavaren  

 med personnummer  för att utan startbesked ha 
uppfört ett inglasat uterum om 15 kvm byggnadsarea på fastigheten  

 

Att upplysa bostadsrättsinnehavaren   om att frågan om en ny 
avgift om dubbla beloppet kommer att aktualiseras om fastighetsägaren inte 
vidtar rättelse inom tre månader från delfående av detta beslut. Rättelse kan 
vidtas genom att bygglov /anmälan söks för byggnaden. 
Bostadsrättsinnehavaren   har upplysts i utskickat brev 
"Begäran om förklaring" den 22 april 2020 om att om rättelse sker, det vill säga 
att det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner eller ingripande 
har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med nämnden tas ingen 
byggsanktionsavgift ut och ärendet avskrivs (PBL 11 kap 54§). 

Att upplysa om att förenklad delgivning kan komma att användas, 

Att med stöd av PBL 11: 17 § förelägga bostadsrättsinnehavaren   
att senast två månader från delfående av detta beslut ansöka om lov för det 
inglasade uterummet. 

Att upplysa bostadsrättsinnehavaren   om att om ovanstående 
föreläggande enligt PBL 11: 17 §inte följs, kommer byggnadsnämnden att med 
stöd av PBL 11:27 §besluta att på fastighetsägarnas bekostnad låta upprätta de 
ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga 
för att pröva frågan om lov. 

Att upplysa bostadsrättsinnehavaren   om att 
byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om 
att ta ut avgiften har vunnit laga kraft. 

Bostadsrättsinnehavaren   har uppfört ett uterum om 15 kvm 
byggnadsarea (BYA) utan bygglov eller anmälan och påbörjat åtgärden före det 
att startbesked getts. 

För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Det föreligger inga skäl att 
sätta ned avgiften (PBL 11 kap 53a§). 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-06-11 13 av 29 

Beskrivning av ärendet Anonym anmälan om olovligt uppfört inglasat uterum på fastigheten, adress  
har inkommit via epost till samhällsbyggnad den 22 april 2020. Vid plats besök 
den 13 maj 2020 konstateras att ett inglasat uterum om ca 15,0 kvm uppförts 
på fastigheten utan lov eller anmälan, se bilaga 2. Åtgärden är 
anmälningspliktig. Startbesked kan ges i efterhand för åtgärden. Fastigheten 
består av ett tvåbostadshus med komplementbyggnader. Vid en tillbyggnad 
max 15,0 kvm bruttoarea kan plan och bygglagens 9 kap 4b§l tillämpas vilket 
kräver att åtgärden anmäls till myndighetsnämnden och erforderliga 
handlingar så som godkännande från bostads- rättsföreningens styrelse, 
planritning, fasadritningar, sektion, situationsplan samt grannemedgivande 
(placering närmare grannes tomt än 4,5 m) bifogas anmälan. Ingen anmälan om 
så kallad "Attefallstillbyggnad" har inkommit till myndighetsnämnden. 
Bostadsrättsinnehavaren   har getts möjlighet att yttra sig i 
ärendet och anför att hon uppfattat att hon kunde bygga ett uterum som var 
max 15 kvm utan att anmäla till myndig- hetsnämnden och utan att fråga 
grannar samt att det inte skulle kosta något till kommunen. Då vidtalad 
tjänsteman har dock informerat bostadsrättsinnehavaren   om 
att det måste göras en anmälan, att avgift tas ut och att grannar behöver 
godkänna om det är närmare tomtgräns än 4,5 meter. Inga grannar eller 
Bostadsrättsföreningen  i Båstad har inte inkommit med något 
godkännande av nämnda nybyggda inglasning av uterum på fastigheten 

. Tjänsteskrivelsen med dess bilagor har 
kommunicerats för kännedom och eventuellt bemötande med 
bostadsrättsinnehavaren. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Upplysningar 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-05-14, 
med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Haakon Böcker (BP): Byggsanktionsavgiften sätts ner till hälften. 

Tony Ivarsson (M), Ingrid Nygren (L) och Niclas Svanberg (S): Bifall till 
förvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
beslutat enligt förvaltningens förslag. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i PBL S-10 kap. eller i föreskrifter eller 
beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i PBL 16 kap. 
2-10 §§ska myndighetsnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift). 
Bestämmelser om byggsanktionsavgifter finns i plan- och byggförordningen, 
PBF, 9 kap. 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet PBL 11 kap 53 §. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJl] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-06-11 14 av 29 

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

Tillämpliga bestämmelser 
Framgår av bilaga 1, beräkning av sanktionsavgifter 
Plan och Bygglagen samt Plan och byggförordningen finns att läsa digitalt här: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk
forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900 

https:/ /www.riksdagen.se/sv /dokument-lagar/ dokument/ svensk
forfattningssamling/plan--och-byggforordning-2011338_sfs-2011-338 

Beslutet expedieras till Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnad 
Bostadsrättsföreningen  

Beslutet skickas med besvärshänvisning till 
Bostadsrättsinnehavaren 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-05-14 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2020-000352 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Myndighetsnämnden 

Olovlig nybyggnad av uterum  
Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden föreslås besluta 
att med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 §ta ut en byggsanktionsavgift om 
23650 kr av bostadsrättsinnehavaren   med personnummer  för 
att utan startbesked ha uppfört ett inglasat uterum om 15 kvm byggnadsarea på fastigheten 

 

att upplysa bostadsrättsinnehavaren   om att frågan om en ny avgift om dubbla 
beloppet kommer att aktualiseras om fastighetsägaren inte vidtar rättelse inom tre månader 
från delfående av detta beslut. Rättelse kan vidtas genom att antingen 
byggnaden demonteras/rives eller att bygglov /anmälan söks för byggnaden. Bostadsrättsinne
havaren   har upplysts i utskickat brev "Begäran om förklaring" den 22 april 2020 
om att om rättelse sker, det vill säga att det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner 
eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med nämnden tas ingen 
byggsanktionsavgift ut och ärendet avskrivs (PBL 11 kap 54§). 

att upplysa om att förenklad delgivning kan komma att användas, 

att med stöd av PBL 11:17 §förelägga bostadsrättsinnehavaren   att senast två 
månader från delfående av detta beslut ansöka om lov för det inglasade uterummet samt 

att upplysa bostadsrättsinnehavaren   om att om ovanstående föreläggande enligt 
PBL 11:17 §inte följs, kommer byggnadsnämnden att med stöd av PBL 11:27 §besluta att på 
fastighetsägarnas bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder 
i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov. 

att upplysa bostadsrättsinnehavaren   om att byggsanktionsavgiften ska betalas 
inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgivits. 

Skäl för beslut 

Bostadsrättsinnehavaren   har uppfört ett uterum om 15 kvm byggnadsarea 
(BYA) utan bygglov eller anmälan och påbörjat åtgärden före det att startbesked getts. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 Il 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2019.02.06 · 
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För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Det föreligger inga skäl att sätta ned avgif
ten (PBL 11 kap 53a§) 

Sammanfattning 
Anonym anmälan om olovligt uppfört inglasat uterum på fastigheten, adress  har inkommit 
via epost till samhällsbyggnad den 22 april 2020. Vid platsbesök den 13 maj 2020 konstateras 
att ett inglasat uterum om ca 15,0 kvm uppförts på fastigheten utan lov eller anmälan, se bilaga 
2. Åtgärden är anmälningspliktig. Startbesked kan ges i efterhand för åtgärden. 
Fastigheten består av ett två bostadshus med komplementbyggnader. Vid en tillbyggnad max 
15,0 kvm bruttoarea kan plan och bygglagens 9 kap 4b§1 tillämpas vilket kräver att åtgärden 
anmäls till myndighetsnämnden och erforderliga handlingar så som godkännande från bostads
rättsföreningens styrelse, planritning, fasadritningar, sektion, situationsplan samt grannemedgi
vande (placering närmare grannes tomt än 4,5 m) bifogas anmälan. Ingen anmälan om så kallad 
"Attefallstillbyggnad" har inkommit till myndighetsnämnden. 
Bostadsrättsinnehavaren   har getts möjlighet att yttra sig i ärendet och anför att 
hon uppfattat att hon kunde bygga ett uterum som var max 15 kvm utan att anmäla till myndig
hetsnämnden och utan att fråga grannar samt att det inte skulle kosta något till kommunen. Då 
vidtalad tjänsteman har dock informerat bostadsrättsinnehavaren   om att det 
måste göras en anmälan, att avgift tas ut och att grannar behöver godkänna om det är närmare 
tomtgräns än 4,5 meter. 
Inga grannar eller Bostadsrättsföreningen    har inte inkommit med något 
godkännande av nämnda nybyggda inglasning av uterum på fastigheten  med 
adress  

Tjänsteskrivelsen med dess bilagor har kommunicerats för kännedom och eventuellt bemötande 
med bostadsrättsinnehavaren. 

Ärendebeskrivning 
Anonym anmälan om olovligt uppfört inglasat uterum på fastigheten har inkommit via epost till 
samhällsbyggnad den 22 april 2020. Vid plats besök den 13 maj 2020 konstateras att ett inglasat 
uterum om ca 15,0 kvm uppförts på fastigheten utan lov eller anmälan se bilaga 2. Byggnaden är 
placerad närmare tomtgräns till grannen, bostadsrättsinnehavaren till lägenheten med adress 

 Vi bedömer att åtgärden är anmälningspliktig (alternativt lovpliktig om den vid lägeskontroll 
visar sig vara större än 15,0 kvm) och att startbesked (vid anmälan) eller bygglov (vid bygglov
sansökan) sannolikt kan ges i efterhand för åtgärden. 

Fastigheten består av ett två bostadshus om 149,7 kvm byggnadsarea med komplementbyggna
der, slutbesked finns. Relationsritningar se bilaga 6. Byggrätt enligt detaljplanen är 190 kvm för 
huvudbyggnad samt 60 kvm för komplementbyggnad. Fastigheten är en del i bostadsrättsföre
ningen  Bostadsrättsinnehavaren   har låtit bygga nämn
da inglasade uterum utan att anmäla eller söka bygglov hos myndighetsnämnden i Båstad. Bygg
rätt som kvarstår på fastigheten bör fördelas lika mellan de båda bostadsrätterna vilket ger 
20,15 kvm vardera till vilket bygglov behöver sökas. Vid en tillbyggnad max 15,0 kvm bruttoarea 
kan plan och bygglagens 9 kap 4b§1 tillämpas vilket kräver att åtgärden ska anmälas till myn
dighetsnämnden och erforderliga handlingar så som godkännande från bostadsrättsföreningens 
styrelse, planritning, fasadritningar, sektion, situationsplan och grannemedgivande från bo
stadsrättsinnehavaren till lägenheten med adress  (placering närmare grannes tomt än 4,5 m) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 cl 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se ~rev 2019.02 06 . ) 
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bifogas anmälan. Ingen ansökan om bygglov eller anmälan om så kallad "Attefallstillbyggnad" 
har inkommit till myndighetsnämnden 

Bostadsrättsinnehavaren   har getts möjlighet att yttra sig i ärendet och anför att 
hon via ett telefonsamtal med tjänsteman på samhällsbyggnad uppfattat att hon kunde bygga ett 
uterum som var max 15 kvm utan att anmäla till myndighetsnämnden och utan att fråga grannar 
samt att det inte skulle kosta något till kommunen. Vid kontroll med tjänstemannen konstateras 
att tjänstemannen minns det samtalet väl och att bostadsrättsinnehavaren   in
formerades om att det måste göras en anmälan även om det inte kräver bygglov och att grannar 
behöver godkänna om det är närmare gräns än 4,5 meter. Inga grannar har inkommit med något 
godkännande av nämnda nybyggda inglasning av uterum på fastigheten  

Vid exploateringen av samtliga fastigheter i området (det som sedemera omvandlats till bo
stadsrättsföreningen  har byggherren    och dess entreprenör 

  vid flera tillfällen informerats av ansvarig handläggare om hur mycket bygg
rätt som kvarstår för varje fastighet samt vad som gäller enligt plan och bygglagen gällande 
bygglovs befriade friggebodar och anmälningspliktiga "Attefallsåtgärder". Bostadsrättsförening
en  har inte inkommit med något godkännande av nämnda nybyggda 
inglasning av uterum på fastigheten  

Upplysningar 
Om någon bryter mot en bestämmelse i PBL 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i PBL 16 kap. 2-10 §§ska myndighetsnämn
den ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift). Bestämmelser om byggsanktionsavgifter finns 
i plan- och byggförordningen, PBF, 9 kap. 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oakt
samhet PBL 11 kap 53§ 

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. 

Tillämpliga bestämmelser 
Framgår av bilaga 1, beräkning av sanktionsavgifter 
Plan och Bygglagen samt Plan och byggförordningen finns att läsa digitalt här: 
https://www.riksdagen.se/sv /dokument-lagar /dokument/svensk-forfattningssamling/plan-
och-bygglag-2010900 sfs-2010-900 

https://www.riksdagen.se/sv /dokument-lagar /dokument/svensk-forfattningssamling/plan-
och-byggforordning-2011338 sfs-2011-338 

Samhällsbyggnad 
Maria Axberg-Fagerlind 
Handläggare 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 

www()'~'°°'':! 



Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnad 
Bostadsrättsföreningen  

Beslutet skickas med besvärshänvisning till 

Bostads rättsinnehavaren (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 

Bilagor 

Orientering (karta) 
Bilaga 1. Sanktionsavgiftsberäkning 
Bilaga 2. Foton från plats besök 2020-05-13 
Bilaga 3. Anmälan 
Bilaga 4. Begäran om förklaring 
Bilaga 5. Bostadsrättsinnehavarens förklaring 
Bilaga 6. Relationsritningar ursprungligt lov 

4 (4) 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-06-11 

MN § 59 Dnr MN 000025/2020 - 330 

Hallavara 3:33 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

15 av 29 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för 
nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad på, enligt 
ansökningshandlingarna, avgränsad och lägesbestämd tomtplats om ca 3 000 
kvm på fastigheten. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 544 kr enligt fastställd taxa. Faktura 
översänds separat. 

Skäl för beslut Åtgärden följer gällande översiktsplan, ÖP08 (nya hus ska i första hand 
placeras i anslutning till befintliga hus och husgrupper, företrädelsevis på så 
kallade lucktomter), tomtplatsen 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). 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus i ett plan och tillhörande 
komplementbyggnad på avgränsad och läges bestämd tomtplats om ca 3 000 
kvm på fastighetslottens sydöstra del i direkt anslutning till befintligt 
brukscentra. Markområdet bedöms inte utgöra brukningsvärd jord-bruksmark, 
tomtplatsen bedöms utgöra en så kallad lucktomt och bedöms som lämplig för 
åt-gärden med hänsyn till placering av nytt bostadshus beaktande omgivande 
befintliga byggnationer. Tomtplatsen är bebyggd med en ekonomibyggnad 
innefattande traktorgarage och förråd som avses att byggas om till gäststuga 
(komplementbyggnad) och sammanbyggas med ny huvudbyggnad via ett 
orangeri. 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). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-06-02, 
med tillhörande bilagor. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes 



iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Föredragande 

Yrkande 

Upplysningar 

2020-06-11 16 av 29 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Ingrid Nygren (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

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 vinner laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och 
Inrikes Tidningar, under förutsättning att ingen överklagar. 

Enskild färskvattentäkt med tjänligt vatten krävs. 

Ansökan till miljö för anläggande om enskilt avlopp krävs. 

Tillstånd från länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd krävs. 

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 län 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 
Samhälls byggnad 
Poit 

usterandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-06-02 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
8 2020-000368 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
HALLAV ARA 3:33 (HODDEBJÄRSV ÄGEN 28), Båstads 
kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för nybyggnad av ett en
bostadshus med tillhörande komplementbyggnad på, enligt ansökningshandlingarna, avgränsad 
och läges bestämd tomtplats om ca 3000 kvm på fastigheten. 
Avgiften för förhandsbeskedet är 7 544 kr enligt fastställd taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden följer gällande översiktsplan, ÖPOB (nya hus skall i första hand placeras i anslutning till 
befintliga hus och husgrupper, företrädelsevis på så kallade lucktomter), tomtplatsen 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 hän
visning till 2 kap PBL, bedöms att de enskilda intressena överväger och att förhandsbesked en
ligt 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). 

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 vänd plan saknas. 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus i ett plan och tillhörande komplementbyggnad på 
avgränsad och läges bestämd tomtplats om ca 3000 kvm på fastighetslottens sydöstra del i direkt 
anslutning till befintligt brukscentra. Markområdet bedöms inte utgöra brukningsvärd jord
bruksmark, tomtplatsen bedöms utgöra en så kallad lucktomt och bedöms som lämplig för åt
gärden med hänsyn till placering av nytt bostadshus beaktande omgivande befintliga byggnat-

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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ioner. Tomtplatsen är bebyggd med en ekonomibyggnad innefattande traktorgarage och förråd 
som avses att byggas om till gäststuga (komplementbyggnad) och samman byggas med ny hu
vudbyggnad via ett orangeri. 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 en bostadshus i ett plan och tillhörande komplementbyggnad 
(orangeri) på avgränsad och lägesbestämd tomtplats om ca 3000 kvm på fastighetslottens syd
östra del i direkt anslutning till befintligt brukscentra och till befintlig tillfartsväg. Fastigheten är 
en bebyggd jordbruksfastighet bestående av 2 lotter. Fastighetens brukscentra är beläget på lott 
med adress Hoddebjärsvägen 28. Tomtplatsen bedöms utgöra en så kallad lucktomt och be
döms som lämplig för åtgärden med hänsyn till placering av nytt bostadshus beaktande omgi
vande befintliga byggnationer. Föreslagen tomtplats ligger inom sammanhållen bebyggelse men 
utanför verksamhetsområde kommunalt VA. Tomtplatsen har tidigare varit en egen fastighet 
(före 2004) och är bebyggd med en ekonomibyggnad innefattande traktorgarage och förråd som 
avses att sammanbyggas via ett orangeri med nytt bostadshus. Ekonomibyggnaden avses att 
byggas om till gäststuga (komplementbyggnad). 
Föreslagen tomtplats omfattas av följande regleringar: 

• Område av riksintresse för friluftslov och det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg 
och Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 3 kap 6 § och 4 kap 2 §miljöbal
ken. 

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

• förordnande enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, sk landskapsbildsskydd 
• LA- område enligt ÖP08 

Upplysningar 
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. 

Enskild färskvattentäkt med tjänligt vatten krävs. 
Ansökan till miljö för anläggande om enskilt avlopp krävs. 
Tillstånd från länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd krävs. 

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. 

Båstads kommun 

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

Beslutet ska expedieras till: 
 

Samhälls byggnad 
Poit 

Bilagor 

Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 
Bilaga 6 
Bilaga 7 
Bilaga 8 

Orienteringskarta 
Ansökan om förhandsbesked 
Situationsplan 
Situationsplan foto 
Vy- marksektion 
Foton i omgivningen 
ansökan LST 
yttrande NSR 
Broschyr NSR 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 

3 (3) 

Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
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1JiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Upplysningar 

2020-06-11 17 av 29 

MN §60 Dnr MN 000022/2020 - 330 

Bjäred 7:31- Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bjäred 7:31 med följande villkor: 

• Byggnaden ska anpassas efter topografin, förslagsvis suterränghus placerat 
likt figur 1. 
• In-/utfart ska anordnas trafiksäker. 
• Tomten ska vara tillgänglig från parkering till entre. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 544 kr enligt fastställd taxa. Faktura 
översänds separat. 

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 
om villkoren uppfylls. Förslaget bedöms inte medföra betydande olägenhet för 
grannar eller omgivning. Det enskilda intresset i att bebygga fastigheten väger 
tyngre än de allmänna intressena. 

Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på en kraftigt 
sluttande tomt utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse på en 
avstyckad tomt. 

Tjänsteskrivelse från bygglovchef Catharina Arehög 2020-06-02, med 
tillhörande bilagor. 

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Ingrid Nygren (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutet upphör att gälla om bygglov för åtgärden inte sökts inom två år från 
laga kraft. 

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och 
Inrikes Tidningar, 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 län 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 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-06-02 

Handläggare 
Catharina Arehög 

Dnr 
8 2020-000498 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus BJÄRED 
7:31, Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för nybyggnad av en bo
stadshus på fastigheten Bjäred 7:31 med följande villkor: 

• Byggnaden ska anpassas efter topografin, förslagsvis suterränghus placerat likt figur 1 
• In-/utfart ska anordnas trafiksäker 
• Tomten ska vara tillgänglig från parkering till entre 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 544 kr enligt fastställd taxa. 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 landskapsbild om villkoren uppfylls. Förslaget bedöms inte med
föra betydande olägenhet för grannar eller omgivning. Det enskilda intresset i att bebygga fas
tigheten väger tyngre än de allmänna intressena. 

Sammanfattning 
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på en kraftigt sluttande tomt 
utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse på en avstyckad tomt. 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. Ansökan avser för
handsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten styckades av 2014. Tillstånd från 
landskapsbildsskydd finns med villkor att marknivån inte får ändras. Sökande har uppgett att in
/utfart är tänkt att anordnas i väst-östlig riktning från mitten på vägen. Fastigheten sluttar 7 m 
från sydöst till nordväst vilket gör att den är svår att bebygga om byggnaden inte anpassas till 
topografin. Se förslag på placering i Figur 1 nedan. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2019.10.17 
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Figur 1. Placering väl anpassad till topografin. 

Fastigheten omfattas av följande: 
• Tunnels influensområde 
• Stopp för höga objekt, Försvarsmakten 
• Påverkansområde väderradar, Försvarsmakten 
• Föreslagna skyddsområden för vattentäkter, NSVA 
• Kommunalt vatten, NSVA 
• Landskapsbildsskydd, Länsstyrelsen 
• Riksintressena: Naturvård, rörligt friluftsliv och friluftsliv 

2 (2) 

Ärendet har skickats till berörda grannar, miljö och NSVA där svar väntas 10 juni. 

Upplysningar 
Beslutet upphör att gälla om bygglov för åtgärden inte sökts inom två år från laga kraft vilket det 
får fem veckor efter 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 
Catharina Arehög 

Beslutet ska expedieras till: 
Sökande 
Ev. klagande 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 

Orienteringskarta 
Ansökan om förhandsbesked 
Typhus 

Båstads kommun 

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

samhallsbyggna(d@b?"=' 4Ji 
www.b"tod . .e ·~~,,,~ (ffi 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-06-11 

MN § 61 Dnr MN 000020/2020 - 330 

Båstad 109:49 - Tidsbegränsat säsongslov för ställ platser 
för husbilar 

Bygglov ges för ställ platser under 2020. Bygglov kan ges i framtiden efter 
utvärdering. 

Avgiften 8 391 kr tas ut. Faktura översänds separat. 

Sida 

18 av 29 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser 71 ställ platser för husbilar, uppförande av miljöcontainer och 
skyltar på Prästliden i Båstad. Flera grannar har lämnat negativa synpunker 
i ärendet och anser att åtgärden är olämplig. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovchef Catharina Arehög 2020-06-02, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag Myndighetsnämnden beviljar tidsbegränsat säsongslov årligen 31 mars-
31 oktober som längst till 31december2026 för husbilsställplatser, skyltar 
och avfallscontainer på rubricerad fastighet enligt föreliggande handlingar. 
Avgiften 8 391 kr tas ut. Faktura översänds separat. 

Ajournering Sammanträdet ajournering i fem minuter. 

Yrkanden Haakon Böcker (BP), Ingrid Edgarsdotter (BP) och Carl Lilliehöök (M): Avslag. 

Proposition 

Reservation 

Tony Ivarsson (M), Niclas Svanberg (S), Ingrid Nygren (L), Kenneth Larsson (C): 
Bygglov ges för ställplatser under 2020. Bygglov kan ges i framtiden efter 
utvärdering. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit Tony Ivarssons m fl yrkande. 

Mot beslutet reserverar sig Bjärepartiet. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes 

Ck 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2020-06-11 19 av 29 

Före åtgärden påbörjas krävs ett startbesked. Före startbesked kan ges ska den 
sökande skicka in en redovisning av hur den västra väganslutningen till/från 
cirkulationsplatsen stängs av och åtgärdas enligt Trafikverkets yttrande. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag då beslutet 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). Beslutet får laga kraft fem veckor 
efter beslutet delgetts via förenklad delgivning under förutsättning att ingen 
överklagar. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga det 
innan beslutet fått laga kraft. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i 
Skåne län 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 Sökande 
Samhällsbyggnad 
Sakägare med erinran (delges) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-06-03 

Handläggare 
Catharina Arehög 

Dnr 
B 2020-000267 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Tidsbegränsat säsongslov för ställplatser för husbilar till 2026-
0 0 

12-31 BASTAD 109:49, Bastads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beviljar tidsbegränsat säsongslov årligen 31 mars-31 oktober som längst 
till 31december2026 för husbilsställplatser, skyltar och avfallscontainer på rubricerad fastighet 
enligt föreliggande handlingar. Avgiften 8 391 kr tas ut. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Några men inte alla förutsättningar enligt PBL uppfylls och förutsättningarna för tidsbegränsat 
lov bedöms uppfyllas då åtgärden är av tillfällig karaktär och begränsad omfattning. Platsen kan 
enkelt återställas då gräsytan inte ändras, skyltar plockas ner och container plockas bort. Över
siktsplanen styr inte den specifika användningen av området. Det allmänna intresset från politi
ken och medborgarna i kommunen med centrumnära ställ platser bedöms väga tyngst och då 
åtgärder är vidtagna efter synpunkter bedöms olägenheter för omgivningen vara ringa. Då ställ
platserna endast nyttjas tillfälligt bedöms inte bullervärden från Italienska vägen överskridas. 

Sammanfattning 
Ansökan avser 71 ställ platser för husbilar, uppförande av miljö-container och skyltar på Prästli
den. Flera grannar har lämnat negativa synpunker i ärendet och anser att åtgärden är olämplig. 
Väga allmänna/enskilda intressen, lämplig markanvändning etc. 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse men 
ansluter till detaljplanerat område. Den ligger inom Försvarsmaktens påverkansområde för vä
derradar som inte bedöms påverkas och området omfattas inte av några andra skydd. 

Det aktuella området har. under flera år varit en gråzon där oreglerad camping har förekommit. I 
en motion framfördes önskemål om möjlighet till tätortsnära ställ platser. Våren 2019 beslutade 
kommunfullmäktige (KF) att på prov upplåta ytan på Prästliden för ställ platser vilket sedan ut
värderades i kommunstyrelsen (KS) efter säsongens slut. Eftersom de var nöjda med somma
rens användning var de även positiva till fortsatt verksamhet på platsen och ett förslag på ar
rendeavtal som gäller säsongsvis 31 mars-31 oktober år 2020-2024 med möjlighet till två års 
förlängning kommer att beslutas om vid kommunstyrelsens sammanträde 11 juni. 

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 2019.10.17 
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Trafikverket, Miljöavdelningen, räddningstjänsten, NSR, Båstads kommun och angränsande fas
tighetsägare har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Trafikverket har inga invändningar mot 
närheten till väg 115 men påtalar att anslutningen till cirkulationsplatsen ska stängas. 

Miljöavdelningen anser att verksamheten inte ska bedömas som en tillfällig åtgärd men enligt 
plan- och bygglagen avser ansökan ett tidsbegränsat bygglov och så ska även åtgärden prövas. 
Krav på detaljplaneläggning bedöms av bygglovavdelningen inte aktuellt då åtgärden är tidsbe
gränsad och endast ska finnas på platsen tillfälligt, sedan återställas. 

Miljöavdelningen har inte mottagit några klagomål på verksamheten under föregående år men 
uppmanar verksamhet att upprätta rutiner och vidta åtgärder för att motverka eventuella olä
genheter till omgivningen. De betraktar markanvändningen som parkering och påtalar att dag
vatten från parkeringsytor innehåller föroreningar som behöver renas före det infiltreras. 
Kommunala VA-ledningar finns ca 70 m från det utpekade ställplatsområdet. 

Eftersom verksamheten varken är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken krävs 
ingen utredning från miljöavdelningen före etableringen sker. Däremot gör de ingripande ifall 
olägenheter skulle uppstå efter att verksamheten startats. 

En del närboende har inget emot åtgärden men flera andra har framfört synpunkter som främst 
handlar om oro för störande personer på campingen, buller från väg 115, värdeminskning på 
fastigheter, risk för skadedjur och att det inte är vackert med husbilar så nära tätorten. Se bifo
gade handlingar. Den sökande har även getts möjlighet att bemöta synpunkterna, bifogas. Ett 
dialogmöte med kommunen, verksamhetsutövaren och angränsande grannar kommer att hållas 
på aktuellt område på Prästliden den 9 juni 2020. 

Upplysningar 
Före åtgärden påbörjas krävs ett startbesked. Före startbesked kan ges ska den sökande skicka 
in en redovisning av hur den västra väganslutningen till/från cirkulationsplatsen stängs av och 
åtgärdas enligt Trafikverkets yttrande. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
den dag då beslutet 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). 
Beslutet får laga kraft fem veckor efter beslutet delgetts via förenklad delgivning under förut
sättning att ingen överklagar. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga det innan beslutet fått 
laga kraft. Överklagandet ska ställas till länsstyrelsen men skickas skriftligen till samhallsbygg
nad@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. 

Samhällsbyggnad 

Catharina Arehög 
Bygglovchef 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga S 
Bilaga 6 
Bilaga S 
Bilaga 6 

Ansökan 
Situationsplan 
Ritning skyltar 
Verksamhets beskrivning 
Trafikverkets yttrande 
Miljöavdelningens yttrande 
Grannyttranden med erinran 
Sökandes svar på granneyttranden 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-06-11 

MN§62 Dnr MN 000027 /2020 - 330 

Slättaröd 5:13 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus och gäststuga 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för 
nybyggnad av en bostadshus och gäststuga på rubricerad fastighet enligt 
föreliggande handlingar med följande villkor: 

• Miljöavdelningens yttrande gällande sanering ska följas. 
• Byggnaderna ska placeras minst 12 m från Rammsjövägen. 
• Bullerutredning ska göras före bygglov kan ges. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 544 kr enligt fastställd taxa. Faktura 
översänds separat. 

Sida 

20 av 29 

Skäl för beslut Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan då fastigheten ligger 
inom sammanhållen bebyggelse. Ansökan anses uppfylla kraven i 2 och 8 kap 
PBL när marken har sanerats och inte strida mot gällande riksintressen. 
Ansökan bedöms vara lämplig utifrån platsens naturvärden och landskapsbild. 
Förslaget bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen. Det 
enskilda intresset i att bebygga fastigheten väger tyngre än de allmänna 
intressena. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga 
efter avstyckning av befintlig byggnad. På aktuellt område har det tidigare 
funnits växthus. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovchef Catharina Arehög 2020-06-02, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

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

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2020-06-11 

Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller avseende bostäder ska följas. 
Ni ska hos länsstyrelsen söka tillstånd från landskapsbildsskydd 
(Naturvårdslagen 19 §). 

21av29 

Ni ska hos länsstyrelsen söka tillstånd för ingrepp i fast fornlämning 
(Kulturmiljölagen 2 kap). Krävs det tillstånd/anmälan till annan myndighet är 
du skyldig att söka detta (PBL 9:23). 

Beslutet upphör att gälla om bygglov för åtgärden inte sökts inom två år från 
laga kraft vilket det får fem veckor efter 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. Överldagandet 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 
Samhälls byggnad 
Sakägare med erinran (delges) 
Miljöavdelningen 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-06-02 

Myndighetsnämnden 

Handläggare 
Catharina Arehög 

Dnr 
B 2020-000497 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och gäst
stuga på fastigheten SLÄTTARÖD 5:13 (RAMMSJÖVÄGEN 
26), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för nybyggnad av enbo
stadshus och gäststuga på rubricerad fastighet enligt föreliggande handlingar med följande vill
kor: 

• Miljöavdelningens yttrande gällande sanering ska följas 
• Byggnaderna ska placeras minst 12 m från Rammsjövägen 
• Bullerutredning ska göras före bygglov kan ges 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 544 kr enligt fastställd taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan då fastigheten ligger inom sammanhållen 
bebyggelse. Ansökan anses uppfylla kraven i 2 och 8 kap PBL när marken har sanerast, och inte 
strida mot gällande riksintressen. Ansökan bedöms vara lämplig utifrån platsens naturvärden 
och landskaps bild. Förslaget bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen. Det 
enskilda intresset i att bebygga fastigheten väger tyngre än de allmänna intressena. 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus och gäststuga efter avstyckning 
av befintlig byggnad. På aktuellt område har det tidigare funnits växthus. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser avstyckning av en bebyggd fastighet för att möjliggöra nybyggnation av en bo
stadshus och uthyrnings bostad. Det har stått växthus på fastigheten så mindre föroreningar fö
rekommer som ska tas omhand före schaktning eller byggnation påbörjas. Se miljöavdelningens 
yttrande. Fastigheten utgörs av ianspråktagen tomtmark. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samha llsbyggnad@bastad.se 
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Fastigheten ligger utanför detaljplan, inom sammanhållen bebyggelse och omfattas av följande: 
• Riksintressen: Rörligt friluftsliv och Högexploaterad kust 
• Landskapsbildsskydd, Länsstyrelsen 
• Fornlämning yta, Riksantikvarieämbetet 
• Påverkansområde väderradar, Försvarsmakten 
• 12 m byggnadsfritt avstånd, Trafikverket 
• Kommunalt vatten och avlopp, NSVA 

Angränsande grannar, miljöavdelningen, NSVA och Trafikverket har getts möjlighet att yttra sig 
och svar väntas senast 10 juni 2020. 

Upplysningar 
Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller avseende bostäder ska följas . 
Ni ska hos länsstyrelsen söka tillstånd från landskapsbildsskydd (Naturvårdslagen 19 §). 
Ni ska hos länsstyrelsen söka tillstånd för ingrepp i fast fornlämning (Kulturmiljö lagen 2 kap). 
Krävs det tillstånd/anmälan till annan myndighet är du skyldig att söka detta (PBL 9:23). 

Beslutet upphör att gälla om bygglov för åtgärden inte sökts inom två år från laga kraft vilket det 
får fem veckor efter 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 
Catharina Arehög 

Beslutet ska expedieras till: 
Sökande 
Ev. klagande 
Miljöavdelningen 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga S 

Orienteringskarta 
Ansökan om förhandsbesked 
Situationsplan, plan- och fasadritning 
Följebrev från sökande 
Miljöavdelningens yttrande 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944' 
samhal lsbyggnad@bastad.se c;;r .. ·~ 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-06-11 

MN §63 Dnr MN 000023/2020 - 901 

Delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

22 av 29 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § 
kommunallagen (2017:725), KL, och med beaktande av de begränsningar 
som framgår av 6 kap. 38 § KL, att enligt bilagt förslag till delegationsordning 
uppdra beslutanderätten till där angivna delegater i redovisade 
ärenden/ärendegrupper. 

För det fall riksdagen beslutar anta förslaget till en ny lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen i prop. 2019 /20:172 ges 
ordföranden, eller vid dennes förfall, vice ordföranden, rätt att fatta beslut om 
att bilagd delegationsordning ska börja gälla, dock tidigast vid tiden för lagens 
ikraftträdande. 

Beskrivning av ärendet Regeringen kommer föreslå riksdagen att införa en lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen kommer enligt förslaget gälla 
under tiden 1 juli - 31 december 2020. Regeringen överlämnade propositionen 
till riksdagen den 4 juni 2020. Riksdagen förväntas anta lagen den 17 juni. 
Lagförslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att 
vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-
19. Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet 
utövar tillsyn och får meddela de förelägganden som behövs för att lagen och 
anslutande föreskrifter ska följas. Nämnden ska vid behov samråda med 
smittskyddsläkaren. Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och 
vägledning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få 
meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder. Staten kommer att 
kompensera kommunerna med 75 mkr för kostnaderna för tillsynen. 
Fördelningen av pengarna kommer att ske efter antalet serveringsställen med 
minst en anställd. I dagsläget oklart hur stor ersättningen blir för Båstads 
kommun. Sveriges kommuner och regioner, SKR, har upprättat en promemoria 
med förslag på delegationsordning för ärenden enligt den föreslagna lagen om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (bilaga). SKR:s promemoria 
uppdaterades den 8 juni med anledning av att propositionen också anger 
möjligheten med förbud (bilaga). Förvaltningen har i förslaget till 
delegationsordning föreslagit delegat och vitesbeloppsgränser (bilaga). 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-11 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-05-29, 
uppdaterad 2020-06-08, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunkansliet 
Samhällsbyggnad 

Sida 

23 av 29 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-05-29 
2020-06-08 (uppdaterad) 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
M 2020-650 
B 2020-542 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga smitt
skyddsåtgärder på serveringsställen 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § kommunalla
gen (2017:725), KL, och med beaktande av de begränsningar som framgår av 6 kap. 38 § 
KL, att enligt bilagt förslag till delegationsordning uppdra beslutanderätten till där angivna 
delegater i redovisade ärenden/ärendegrupper. 

För det fall riksdagen beslutar anta förslaget till en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgär
der på serveringsställen i prop. 2019 /20:172 ges ordföranden, eller vid dennes förfall, vice 
ordföranden, rätt att fatta beslut om att bilagd delegationsordning ska börja gälla, dock ti
digast vid tiden för lagens ikraftträdande. 

Sammanfattning 

Regeringen kommer föreslå riksdagen att införa en lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen. Lagen kommer enligt förslaget gälla under tiden 1 juli - 31 december 
2020. Regeringen överlämnade propositionen till riksdagen den 4 juni 2020. Riksdagen 
förväntas anta lagen den 17 juni. 

Lagförslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åt
gärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. Den kommunala 
nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet utövar tillsyn och får meddela de 
förelägganden som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. Nämnden 
ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. Länsstyrelsen ska ge länets kommuner 
stöd, råd och vägledning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska 
få meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder. Staten kommer att kompen
sera kommunerna med 75 mkr för kostnaderna för tillsynen. Fördelningen av pengarna 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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kommer att ske efter antalet serveringsställen med minst en anställd. I dagsläget oklart 
hur stor ersättningen blir för Båstads kommun. 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har upprättat en promemoria med förslag på dele
gationsordning för ärenden enligt den föreslagna lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen (bilaga). SKR:s promemoria uppdaterades den 8 juni med anledning 
av att propositionen också anger möjligheten med förbud (bilaga). Förvaltningen har i för
slaget till delegationsordning föreslagit delegat och vitesbeloppsgränser (bilaga). 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet 
Samhälls byggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serve
ringsställen 
Delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serve
ringsställen, version 2 
SKR:s promemoria 
SKR:s promemoria, version 2, 
Lagrådsremissen - Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 
Proposition om ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (prop. 
2019 /20:172) 

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 rev2016.11.24 
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WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-06-11 

MN§64 Dnr MN 000021/2020 - 905 

Besparing 1% av lönekostnader och övriga kostnader 2020 
samt besparingsförslag för att nå budget i balans 2020 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner förvaltningens förslag till besparing 
av samhällsbyggnads myndighetsnämndsdel under 2020 och översänder 
förslaget till kommunstyrelsen. 

Sida 

24 av 29 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslöt den 12 maj 2020 (KS § 122/2020) att samtliga 
nämnder ska följa den beslutade budgeten för 2020. Dessutom ska 1 % 
besparing göras för till beslutet bilagda nämnder, beräknat exklusive intäkter, 
kapitalkostnader och lokalhyra. 1 %-beloppen för myndighetsnämnden är för 
MN-MN 3 tkr, MN-TS 5 tkr och MN-SB 109 tkr. För MN-SB motsvarar beloppet 
3, 7% av den tilldelade ramen. På grund av rådande pandemi av Covid-19 
befaras miljöavdelningens tillsynsverksamhet redovisa ett underskott med 300 
tkr på grund av minskade intäkter och ökade kostnader för dels ofinansierad 
(29 april till 30 juni) och dels underfinansierad (efter 1 juli) smittskyddstillsyn 
av restauranger med mera. Detta befarade underskott ska läggas till de 109 tkr 
ovan. Det hade varit önskvärt att de 300 tkr i underskottet inte räknades in i 
besparingen då de beror på beslut och omständigheter som inte ligger inom 
nämndens kontroll på grund av Covid-19, alternativt att besparingen görs på 
verksamhetsområdet samhällsbyggnad som helhet då störst möjlighet att göra 
besparingar finns på samhällsbyggnads KS-del. Besparingen på KS-SB är 99 tkr. 
Totalt för samhällsbyggnad blir det 508 tkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-06-03, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 
Ekonomichef Elisabet Edner 
Ekonom Marcus Åberg 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-06-03 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-xxx 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Besparing 1% av lönekostnader och övriga kostnader 2020 samt be
sparingsförslag för att nå budget i balans 2020, MN-58 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden godkänner förvaltningens förslag till besparing av samhällsbyggnads 
myndighetsnämndsdel under 2020 och översänder förslaget till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt den 12 maj 2020 (KS § 122/2020) att samtliga nämnder ska följa 
den beslutade budgeten för 2020. Dessutom ska 1 % besparing göras för till beslutet bi
lagda nämnder, beräknat exklusive intäkter, kapitalkostnader och lokalhyra. 1 %-beloppen 
för myndighetsnämnden är för MN-MN 3 tkr, MN-TS 5 tkr och MN-SB 109 tkr. För MN-SB 
motsvarar beloppet 3,7% av den tilldelade ramen. 

På grund av rådande pandemi av Covid-19 befaras miljöavdelningens tillsynsverksamhet 
redovisa ett underskott med 300* tkr på grund av minskade intäkter och ökade kostnader 
för dels ofinansierad (29 april till 30 juni) och dels underfinansierad (efter 1 juli) smitt
skyddstillsyn av restauranger med mera. Detta befarade underskott ska läggas till de 109 
tkr ovan. 

Det hade varit önskvärt att de 300* tkr i underskottet inte räknades in i besparingen då de 
beror på beslut och omständigheter som inte ligger inom nämndens kontroll på grund av 
Covid-19, alternativt att besparingen görs på verksamhetsområdet samhällsbyggnad som 
helhet då störst möjlighet att göra besparingar finns på samhällsbyggnads KS-del. Bespa
ringen på KS-SB är 99 tkr. Totalt för samhällsbyggnad blir det 508 tkr. 

Besparingsförslag: 
• Resor, hotell m.m. 
• Kurser, konferenser m.m. 
• Konsulttjänster ledning 

200 tkr 
100 tkr 
102 tkr 

(2/3-delar MN-SB) 
(2/3-delar MN-SB) 
(2/3-delar MN-SB) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samha llsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 

Gvi ct 



• Vakans föräldraledighet plan 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

2 (2) 

106 tkr (KS-SB) 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

300* tkr är preliminär uppskattning då sammanställningen görs den 9 juni. 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Samhälls byggnad 
Ekonomichef Elisabet Edner 
Ekonom Marcus Åberg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
KS § 122/2020 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
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1J1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-11 

Dnr MN 000013/2020 - 905 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-maj 2020 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den 
till kommunstyrelsen. 

Sida 

25 av 29 

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. På grund av rådande pandemi av Covid- l 9 befaras 
miljöavdelningens tillsynsverksamhet redovisa ett underskott med 300 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. Staten kommer att 
kompensera kommunerna med 75 mkr för merkostnader för tillsynen. 
Fördelningen av pengarna kommer att ske efter an-talet serveringsställen 
med minst en anställd. I dagsläget oklart hur stor ersättningen blir för 
Båstads kommun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-05-29, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

justerandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-05-29 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-424 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 31 maj 2020 

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. 

På grund av rådande pandemi av Covid-19 befaras miljöavdelningens tillsynsverksamhet 
redovisa ett underskott med 300 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. Staten kommer att kompensera kommunerna med 
75 mkr för merkostnader för tillsynen. Fördelningen av pengarna kommer att ske efter an
talet serveringsställen med minst en anställd. I dagsläget oklart hur stor ersättningen blir 
för Båstads kommun. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 

v~~ 



Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

2 (2) 

Sammanställning ekonomiskt utfall med prognos (skickas ut före sammanträdet) 

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 2016.1 1.24 
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Samhällsbyggnad - Prognos per nämnd 
Maj 2020 

ISamhällsbvnnnad - Kommunstvrelsen Utfall 

Planarbete -782 
Geodata -366 
Hållbar utveckling -43 
Ledning och administration 64 

ISumma Samhällsbyggnad KS -1126 

ISamhä llsbvaanad - Mvndiqhetsnämnden Utfall 

Miljö-- och hälsoskydd, Energirådgivning -1461 
Alkohol och tobak - tillstånd och tillsyn -4 
Bygglov 1 207 
Bostadsanpassning -854 

ISumma Samhällsbyggnad MN -1112 

Januari-maj 
BudQet Avvikelse 

-660 -122 
-581 215 

-82 39 
-74 138 

-1 397 270 

Januari-maj 
Budget Awikelse 

-1144 -31 6 
-101 97 
363 844 

-610 -244 

-1492 380 

Helår Avvikelse 
Budoet ProQnos Avvikelse Intäkt Kostnad 

-1629 -1 629 0 0 0 
-1 269 -1 269 0 0 0 

-169 -169 0 0 0 
0 0 0 0 0 

-3 066 -3 066 0 0 0 

Helår A vvikelse 
Budget Prognos Avvikelse Intäkt Kostnad 

-2 350 -2 650 -300 -300 0 
-177 -177 0 0 0 

1 040 1 040 0 0 0 
-1441 -1 441 0 0 0 

-2 929 -3 229 -300 -300 0 

[Totalt Samhällsbyggnad I -2 238 -2 889 651 [ -~ 995--6 295 -aoo! -a·oo--- o! 

Ansvar Vsht 

2101 2005 
2103 2002 

2104, 2101 2630 
2108, 2109 2006, 2007 

Ansvar Vsht 

2104 2610, 2252 
2104 2671 
2102 2004 
2102 5209 

Kommentarer Samhällsbyggnad KS 

Planarbete 

Allt utfakturerat enl Olof. (förutom stammarp 1:143) (är på gång en! mejl fr carina 20051 4) 
En del frånva ro som påverkat intäkterna. 
Rekrytering pågång. 
Försämring av intäkterna under sommaren, ev att de kan jämnas ut något under okt-dec. 
Svårt för helår att få en budget i balans. 
Vakans översiktsplanaren till hösten (påverkar inte intäkerna), ca +106 tkr 
Fortsatt noll avv ikelse i maj. 

Geodata 

Höga intäkter januari (en del som hänför sig dec) men januari var en ovanligt bra månad 
enl Annika.Finns risk att pandemin påverkar intäkterna längre fram i år. 
Maj var en bra månad sett till intäkterna. 

Hållbar utveckling 
ans 2101 verk2630, inga ytterligare kostnader för år 2020 (projekt avslutat i febr) endast 
intäkter kvar för Sari på hennes ansvar. 
ans 2104 verk 2630, fakturor kommer till sommaren, därav positiv avvikelse. 

Ledning och administ ration 

Verk 2108 administration- räknar med att hå lla budgeten 
Verk 2109 ledning- räknar med att hålla budgeten 

Kommentarer Samhällsbyggnad MN 

Miljö- och hälsoskydd 

verk 2252 (energirådgivning)- kommer följa budgeten. 
Verk 2610 (miljö)- Underskott beror på att allt inte är utfakturerat än (i maj är det en 
negativ avvikelse om ca 250 tkr för avtoppstillsyn och avloppstillstånd. Underskottet beror 
även på de extra tillsyner som man har gjort och kommer fortsätta med pga pandemin. De 
tillsynerna kan man inte ta betalt för (kanske i ett senare skede från staten, men inget man 
vet ännu), ca 800 timmar har man räknat på att lägga kring til!synerna, och lågt räknat att 
det kommer ge en negativ prognos om -300 tkr. 

Alkohol och tobak 

Maj.ett överskott om 97 tkr, finns risk att fakturor kommer krediteras längre fram under 
året, därav nollprognos. 

Bygglov 

Inväntar intäkter i form av sanktionsavgifter, ca 200 tkr ( ej inkommit ännu) och lär ev dröja 
mer än }S: år (rättslig instans) enligt Catharina. Även osäkert om v i kommer få allt.Inget 
som bokas upp enl ök med Roger. 
Troligtvis lägre intäkter under år 2020 
Effekt av personaljusteringar, ca 43 tkr i minskade kostnader. (uppdaterad v id 
majuppföljning) 

Bostadsanpassning 
Bostadsanpassning- Kommer bli ökade kostnader under år 2020 pga ramper som man 
hade lager av tidigare (börjar ta slut). 3 hissar som som beslutades år 2019 men som 



JjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-06-11 

MN§66 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: 

Sida 

26 av 29 

a). Småryd 10: 1 - Överklagande av kommunens beslut om förhandsbesked. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

b). Protokollsutdrag från KS 2020-05-12 - Miljöpriset 2019. 

c). Bron 1 - Överklagande av beslut avseende bygglov. 
Länsstyrelsens avslår överklagandet. 

d). Båstad 109:89 - Överklagande av beslut om bygglov. Länsstyrelsen 
upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter för fortsatt 
handläggning. 

e). Olstorp 2:1 - Förhandsbesked - Dom från mark- och miljödomstolen. 
Mark- och miljödomstolen awisar JC:s överklagande. Mark- och 
miljödomstolen avslår JO:s yrkande om syn. Mark- och miljödomstolen 
avslår överklagandena i övrigt. 

usterandes si naturer 



LilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-06-11 

MN §67 Dnr MN 000072/2019 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

Sida 

27 av 29 

a). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag - 2020-05-01 - 2020-05-31. 

b). Delegationslista - Räddningstjänsten - 2020-05-01- 2020-05-31. 

c). Delegationslista - Bygglov och strandskyddsdispens 
- 2020-05-01 - 2020-05-31. 

d). Delegationslista - Miljö - 2020-05-01 - 2020-05-31. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-06-11 28 av 29 

MN§68 Dnr MN 000069 /2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

- Lägesrapport: Tillsynen av smittspridning på serveringställen 
(Michaela Sundström). 

- Förslag till revidering av myndighetsnämndens delegationsordning 
för miljöavdelningens tillsynsområden. Nämnden framför att de inom vissa 
delar av alkohollagstiftningen att beslutsnivån ska ligga kvar på nämndsnivå 
och inte delegeras (Michaela Sundström). 

- Pågående granskning från kommunrevisionen/EY avseende täckningsgraden 
för bygglovverksamheten och tillsynsverksamheten på miljö- och 
hälsoskyddssidan samt om nämnden har tillfört tillräckliga resurser 
för tillsynsuppdraget (Roger Larsson). 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-11 

Dnr MN 000028/2019 - 800 

Baltic Express AB: Lägesrapport 

Sida 

29 av 29 

Beslut Myndighetsnämnden tackar för informationen och uppmanar miljöavdelningen 
att ha fortsatt hög tillsyn på hur verksamheten bedrivs. 

Beskrivning av ärendet Extra informationspunkt som blev ett beslutsärende. Detta mot bakgrund av 
ett tillsyns besök av miljöavdelningen nyligen där brister bland varorna på 
nytt kunde konstateras och dokumenteras. 

Föredragande MiljöchefMichaela Sundström föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Miljöavdelningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 




