
~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-20 

Sida 

1av25 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 20 augusti 2020 kl. 13.00 - 15.20. 

Carl Lilliehöök (M), ordförande. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Ingrid Nygren (L), vice ordförande. 
Tony Ivarsson (M), ledamot. Jäv§ 73. 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot. Deltar på distans. 
Kenneth Larsson (C), ledamot. 
Haakon Böcker (BP), ledamot. 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot. Fr o m § 72. 

Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Catharina Arehög, bygglovchef 
Michaela Sundström, miljöchef. Deltar på distans. 
Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör. 
Yvonne Mollet-Bengtsson, livsmedelsinspektör. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Kenneth Larsson. Ersättare: Haakon Böcker. 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 27 augusti 2020 kl. 12.30. 

-~-~~~-O----G~.c...·~--=~--=---'---'--"'---------Paragrafer 
Z~"~fl4 
Carl Lilliehöök 

Kenneth Larsson / 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2020-08-20 

Från och med 2020-08-28 till och med 2020-09-19 

Komm//~et i Båstad 

~F~ 
Henrik Andersson 

§§ 70-84 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2020-08-20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-20 

MN § 70 Dnr MN 000070/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 71 Dnr MN 000071/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 72 Dnr MN 000028/2020 - 330 
Vasalt 3:25 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 73 Dnr MN 000033/2020 - 330 
Hålarp 4:196 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 74 Dnr MN 000036/2020 - 330 
Torekov 98:1 - Bygglov för nybyggnad av varmbadhus 

MN § 75 Dnr MN 000018/2020 - 330 
Malen 1:209 - Bygglov för ändring av komplementbyggnad till huvudbyggnad 

MN § 76 Dnr MN 000035/2020 - 330 
Stora Nötte 4:15 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, installation av eldstad, samt 
ekonomibyggnader för verksamhet 

MN § 77 Dnr MN 000034/2020 - 330 
Påarp 4:43 - Bygglov för nybyggnad av en bostadshus samt installation av eldstad 

MN § 78 Dnr MN 000032/2020 - 330 
Elestorp 6:6 - Bygglov för nybyggnad av entrehus/växthus 

MN § 79 Dnr MN 000026/2020 - 901 
Förslag till revidering av myndighetsnämndens delegationsordning för miljöavdelningens 
tillsyns områden 

MN § 80 Dnr MN 000028/2019 - 800 
Förslag till beslut att återkalla ansökan om utdömande av vite 

MN § 81 Dnr MN 000031/2020 - 906 
Driftsbudget 2021 för samhällsbyggnad - myndighetsnämnden 

MN § 82 Dnr MN 000068/2019 - 900 
Delgivningar 

MN § 83 Dnr MN 000072/2019 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

MN § 84 Dnr MN 000069/2019 - 900 
Informationsärenden 

Sida 

2 av 25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Gh /t:2? 
~ 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-08-20 

MN§70 Dnr MN 000070/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Kenneth Larsson. 

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Haakon Böcker. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad torsdagen den 
27 augusti 2020 kl. 12.30. 

3 av 25 

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

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

( b 
( I~ 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-20 

Dnr MN 000071/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Sida 

4av 25 

Dagordningen godkänns med följande tillägg under informationsärendena: 

Kort diskussion avseende upphävt beslut om tidsbegränsat säsongslov 
för ställplatser för husbilar på Prästlidens parkering (Båstad 109:49). 

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. 

fusterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

c #1 /cd_ 
-



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-08-20 5 av 25 

MN§72 Dnr MN 000028/2020 - 330 

Vasalt 3:25 - Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus 

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

Avgiften för beslutet är 7 544 kronor enligt fastställd taxa. Faktura skickas 
separat. 

Marken runt tomten är betesmark och ska fortsätta vara det enligt sökanden. 

Det är positivt med generationsskifte och permanent boende på Bjäre och detta 
ska uppmuntras. 

Det beviljas dispenser från exempelvis strandskydd till byggnationer som 
placeras strandnära: Lika behandling? 

Sökanden har formulerat skälen väl, särskilt i sista stycket(§ 2/23 i ärendet). 

Beskrivning av ärendet Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus har sökts på en del av 
fastigheten Vasalt 3:25. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-08-03, med 
tillhörande bilagor. 

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

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

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

Proposition 

Reservat! on 

Haakon Böcker (BP), Tony Ivarsson (M), Kenneth Larsson (C) och 
Ingrid Edgarsdotter (BP): Bifall till ansökan om förhandsbesked. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
myndighetsnämnden beslutat enligt Haakon Böckers m fl yrkande. 

Till förmån för sitt yrkande reserverar sig Ingrid Nygren (L) mot beslutet, 
se bilaga. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

/t:< 



IJl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2020-08-20 

Uppförande av byggnader inom område med landskapsbildsskydd kräver 
tillstånd från Länsstyrelsen i Skåne län. 

6 av 25 

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

Beslutet får laga kraft efter fem veckor vid förenklad delgivning under 
förutsättning att ingen överklagar. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom tre veckor från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
Länsstyrelsen i Skåne 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 
Granne som erinrat (delgivning) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



RESERVATION 

Ärende Vasalt 3:25 

Jag reserverar mig mot beslutet att ge positivt förhandsbesked på Vasalt 3.25; 
inte för att jag motsätter mig ett nybygge för att underlätta generationsväxling, 
utan för att platsen är illa vald, och för att jag menar att ett myndighetsbeslut 
måste grunda sig på objektivitet och saklighet. 

2018 gavs negativt förhandsbesked på grannfastigheten av samma skäl, som 
åberopas i tjänsteskrivelsen beträffande Vasalt 3:25. Myndighetsnämndens 
negativa förhandsbesked överklagades och Länsstyrelsen avslog överklagandet. 

Båstads nya Översiktsplan är knappt tre månader gammal. Den betecknar 
fortfarande marken som La, och samma bevarandevärden finns naturligtvis 
fo1tfarande, som vid beslutet 2018. Inte minst viktig är den omedelbara närheten 
till Vasaltsheden, som är en del av Bjärekustens naturreservat. 

Båstad och Torekov den 20 augusti 2020 

Ingrid Nygr.r 
Vice ordförande Myndighetsnämnden 

BÅSTADS KOt.1MLJN 
MyndlghetanAmrlden 

2020 -08- 2 4 
DnrM.. .V....QJ2.P.f?..?:.V' 
1 .Q.'2:.9. - 330 7· ....................... . 



rJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-08-20 7 av 25 

MN § 73 Dnr MN 000033/2020 - 330 

Hålarp 4:196 - Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för 
nybyggnad av en bostadshus på en del av fastigheten Hålarp 4: 196 enligt 
föreliggande handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 544 kronor enligt fastställd taxa. Faktura 
skickas separat. 

Åtgärden bedöms ut allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark-och 
vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i plan-och bygglagens 2 kap 
och miljöbalkens 3 och 4 kap. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressen i området 
eller medföra någon betydande olägenhet för de berörda sakägarna eller 
omgivningen. Placering av ett nytt bostadshus på den föreslagna platsen 
bedöms följa riktlinjer i översiktsplanen. 

I avvägning mellan den enskildes infresse av att bebygga platsen och det 
allmänna intresset att bevara platsen obebyggd bedöms den enskildes intresse 
väga tyngst. 

Beskrivning av ärendet En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på en del av 
fastigheten Hålarp 4: 196 har lämnats in till myndighetsnämnden. Enligt 
kommunens översiktsplan utgör detta område ett Lb-område och de generella 
riktlinjerna bedöms uppfyllas för hur nya byggnader ska placeras i landskapet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-07-14, med 
tillhörande bilagor. 

Jäv Tony lvarsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

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

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2020-08-20 

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

Beslutet får laga kraft efter fem veckor vid förenklad delgivning under 
förutsättning att ingen överklagar. 

Lovet upphör att gälla om bygglov inte har sökts inom två år. 

8 av 25 

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 
Grannar som erinrat (delgivning) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam hä I Is byggnad 

Datum 
2020-07-14 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2020 - 000490 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

0 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus HALARP 
4:196 (HÅLARPSVÄGEN 80), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för nybyggnad av en bo
stadshus på en del av fastigheten Hålarp 4:196 enligt föreliggande handlingar. 

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

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms ut allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark-och vattenområden 
och uppfylla lämplighetskriterierna i plan-och bygglagens 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. 
Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressen i området eller medföra 
någon betydande olägenhet för de berörda sakägarna eller omgivningen. Placering av ett nytt 
bostadshus på den föreslagna platsen bedöms följa riktlinjer i översiktsplanen. 

I awägning mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen och det allmänna intresset att 
bevara platsen obebyggd bedöms den enskildes intresse väga tyngst. 

Sammanfattning 
En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på en del av fastigheten Hålarp 
4:196 har lämnats in till myndighetsnämnden. Enligt kommunens översiktsplan utgör detta om
råde ett Lb-område och de generella riktlinjerna bedöms uppfyllas för hur nya byggnader ska 
placeras i landskapet. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.ba•tod . ., '"'°"'°"Cl /i 



2 (3) 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av en bostadshus på en del av fastigheten Hålarp 
4:196. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men ingår i området med sammanhållen 
bebyggelse. 
Del av fastigheten där byggnaden avses placeras omfattas av följande regleringar och riksintres
sen: 

• Påverkansområde för väderradar 
• Området med fornlämningar 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Halland

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

ken. 
Länsstyrelsen i Skåne län har den 14 maj 2020 gett tillstånd avseende fornlämningar (bilaga 5). 

Riksintressen i området bedöms ej påverkas negativt eftersom platsen inte utgör en del av 
större kust eller strövområde som allmänheten ska ha tillgång till. 

Enligt översiktsplanen som är aktuell för prövning (ÖP08) ingår område i ett s.k. Lb-område. 
Enligt riktlinjerna i översiktsplanen ska ny bebyggelse hanteras restriktivt, dock inte lika restrik
tivt som inom La-områden. 

I nuläget utgörs den aktuella marken av jordbruksmarken i form av en hästhage. 
Riktlinjer i översiktsplanen för ny bebyggelse utanför detaljplanerat område anger att jord
bruksmarken ska bevaras så långt det går, att bebyggelsen ska anpassas till befintlig terräng och 
befintlig bebyggelse samt att hus för generationsskiften ska placeras i anslutning till befintliga 
gårdar etc. 
Den aktuella platsen är inklämd mellan den befintliga ekonomibyggnaden i väster och skogs
parti i öster vilket gör att uppförande av bostadshus på den kompletterar den befintliga bebyg
gelsen på ett föredömligt sätt genom att bebyggelsen hålls samlad. Bebyggelse på tomten be
döms inte heller skapa nya lucktomter. Även ianspråktagande av jordbruksmarken (som enligt 
översiktsplanen och vägledande domar ska undvikas) bedöms ske i en begränsad omfattning. 

Kommunalt avloppsnät ligger ca 150 meter ifrån den föreslagna platsen vilket gör att goda möj
ligheter för anslutning till kommunalt avlopp finns. 

Remiss till berörda sakägarna och myndigheter har skickats ut. Av sakägarna som har svarat på 
remiss har ingen haft negativa synpunkter. 

Upplysningar 
Beslutet upphör att gälla om bygglov för åtgärden inte sökts inom två år från 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. 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 bygglov inte har sökts inom två år. 

Båstads kommun 

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

Samhällsbyggnad 

Hajrudin Caplja 
Bygglovs handläggare 

Beslutet ska expedieras till: 
Sökande 
Grannar 
PoIT 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 4 

Orienteringskarta 
Ansökan om förhandsbesked 
Situationsplan 
Projektbeskrivning 
Länsstyrelsens beslut 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se Ci www;::' ~wmo.n 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-08-20 9 av 25 

MN§74 Dnr MN 000036/2020 - 330 

Torekov 98:1- Bygglov för nybyggnad av varmbadhus 

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

Avgiften är 43 716 kr enligt fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Certifierad kontrollansvarig är  

Gavelröstet åt öster ska förses med stående panel och byggnaden ska förses 
med kulör lika ursprunglig byggnad (den nedbrunna byggnaden). 

Sveriges geologiska undersöknings (SGU) mätmärke ska synliggöras, 
förslagsvis genom en lucka i golvet. · 

Skäl till beslut Bygglov ges då förslaget bedöms att utgöra ett lämpligt komplement till vad 
som anges i detaljplanen. Åtgärden avser återuppbyggnad av varmbadhus efter 
brand (ersättningsbyggnad). Ansökan anses uppfylla kraven i 2 och 8 kap PBL, 
och inte strida mot gällande riksintressen. Åtgärden bedöms vara lämplig 
utifrån platsens natur-/kulturvärden och landskapsbild. Förslaget uppfyller 
PBL:s krav på byggnader och bedöms inte medföra betydande någon olägenhet 
för grannar eller omgivning. 

Beskrivning av ärendet Ärendet avser återuppbyggnad (ersättningsbyggnad) av varmbadhuset i 
Torekov efter att byggnaden totalförstörts i en brand julafton 2019. 
Byggnadsarea 172,8 kvm. Befintlig byggnad hade en byggnadsarea av 131,2 
kvm. Dagens normer om brandskydd, energi samt tillgänglighet innebär att 
byggnaden nu breddas med 1,0 m och förlängs med 1,2 m. Byggnadens 
fasadutformande har granskats av kommunens stadsarkitekt med hänsyn tagen 
till ursprunglig byggnads karaktär och färgsättning. Gavelspets (gavelröstet) åt 
öster ska förses med stående panel och byggnadens ska förses med kulör lika 
ursprunglig byggnad (den nedbrunna byggnaden). Se bilaga 10 ritning A0-03. 

Fastigheten ligger inom detaljplan 1180 och platsen är klassad som allmän 
plats (park/plantering). Varmbadhuset fanns på platsen då detaljplanen vann 
laga kraft och den nu nedbrunna byggnaden var av länsstyrelsen märkt som 
byggnadsminne vilket i och med branden har upphävts. Placeringen bedöms 
som mindre avvikelse förenlig med syftet med detaljplanen (hamnändamål). 

Sökanden har vädjat om att nämnden ska sätta ner avgiften med hänvisning 
till att sökanden är en förening. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Upplysningar 

2020-08-20 10 av 25 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-08-12, 
med tillhörande bilagor. Sökandens skrivelse med vädjan om nedsättning av 
bygglovavgiften. 

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Ingrid Nygren (L): Bifall med följande tillägg: Sveriges geologiska 
undersöknings (SGU) mätmärke ska synliggöras, förslagsvis genom en 
lucka i golvet. Bygglovsavgiften ska inte sättas ner med hänvisning till 
likabehandingsprincipen och att stöd saknas i taxan. 

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 fastighetsbeteckning, ditt namn, 
adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Beslutet skickas till: 
Sökanden, kontrollansvarig 
Torekovs sjöfartsmuseum (delgivning), fastighetsägarna till  
(delgivning) 

I usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-08-12 

Myndighetsnämnden 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2020-000328 

Bygglov för nybyggnad av varmbadhus TOREKOV 98:1, Bå
stads kommun 

Förslag till beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31c §plan- och bygglagen (PBL). 
Avgiften för är 43716 kr enligt fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Skäl till beslut 
Bygglov tillstyrks då förslaget bedöms att utgöra ett lämpligt komplement till vad som anges i 
detaljplanen. Åtgärden avser återuppbyggnad av varmbadhus efter brand ( ersättngsbyggnad). 
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 Miljö, Torekovs sjöfartsmuseum, fastighetsägarna till 

 Åtgärden bedöms inte vara av sådan betydande olägenhet för berörda sakä
gare att bygglov av den anledningen ska nekas. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser återuppbyggnad (ersättnings byggnad) av varmbadhuset i Torekov efter att bygg
naden totalförstörts i en brand julafton 2019. Byggnadsarea 172,8 kvm. Befintlig byggnad hade 
en byggnadsarea av 131,2 kvm. Dagens normer om brandskydd, energi samt tillgänglighet inne
bär att byggnaden nu breddas med 1,0 m och förlängs med 1,2 m. Byggnadens fasadutformande 
har granskats av kommunens stadsarkitekt med hänsyn tagen till ursprunglig byggnads karaktär 
och färgsättning. Gavelspets (gavelröstet) åt öster skall förses med stående panel och byggna
dens skall förses med kulör lika ursprunglig byggnad (den nedbrunna byggnaden). Se bilaga 10 
ritning A0-03 

Fastigheten ligger inom detaljplan 1180 och platsen är prickad och klassad som allmän plats 
(park/plantering). Varmbadhuset fanns på platsen då detaljplanen vann laga kraft och den nu 
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nedbrunna byggnaden var av Länsstyrelsen märkt som byggnadsminne vilket i och med bran
den har upphävts. Placeringen bedöms som mindre avvikelse förenlig med syftet med detaljpla
nen (hamnändamål). 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Ansökan 
Ritningsförteckning 
Situationsplan A0-01 Tidigare bgd 
Planer sektion A0-02 Tidigare bgd 
Fasader A0-03 Tidigare bgd 
Situationsplan FNBK 
Situationsplan Al-01 
Plan V1 Al-02 
Plan V2 Al-03 
Fasader Sektion Al-OS 
Fasader Illustration Al-06 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd 

2020-04-03 
2020-06-29 
2020-04-07 
2020-04-07 
2020-04-07 
2020-06-05 
2020-05-13 
2020-06-29 
2020-06-29 
2020-06-29 
2020-06-29 

Certifierad kontrollansvarig är Mats-Ola Wessman (PBL 10:9). 
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges (PBL 10:14). Ni kallas till tek
niskt 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 
Intyg anmälan om dagvattenhantering (anmäls till Miljö) 
Brandskydds beskrivning 
Energiberäkning 
Planritning våning 1 där RWC disponeras för allmänt bruk (toastol till
gänglig från båda sidor) 

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. 

I området finns SGUs mätmärke inhugget i berget söder om det gamla soldäcket. Mätmärket 
skall om möjligt tas fram och bevaras. 
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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, alter
nativt tre veckor efter delgivning via mottagnings bevis eller fem veckor vid förenklad delgivning 
under förutsättning att ingen överklagar. Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter det att 
beslutet har kungjorts. Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft. Lovet upphör att 
gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då be
slutet fick laga kraft (PBL 9:43). Observera att åtgärden inte får påbörjas före nämnden har ut
färdat startbesked eller börja användas före utfärdat slutbesked (PBL 10:4). Följs inte detta ska 
sanktionsavgifttas 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 vil
ket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets fastighets
beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Sam hä I lsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 
handläggare 
Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet skickas till: 
TTBF Torekov turist& badförening Hamn plan 2 269 77 Torekov, kontrollansvarig, samhälls
byggnad, PoIT och grannar (information om beslutet) 

Beslutet skickas med besvärshänvisning till: 
Miljö, Torekovs sjöfartsmuseum, fastighetsägarna till  

Bilagor som skall bifogas beslutet 
1. Remissyttrande från Miljö 2020-07-28 
2. Remissyttrande från Torekovs sjöfartsmuseum 2020-07-24 

  
  

5. Information om utsättning och lägeskontroll 
6. Informationsbroschyr från NSR 
7. Information NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Handlingar som ligger till grund för beslutet samt bilagor enligt ovan. 
Orientering 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-08-20 

MN§ 75 Dnr MN 000018/2020 - 330 

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

11av25 

Bygglov ges inte för ändrad användning av komplementbyggnad till 
huvudbyggnad med hänvisning till dom från mark- och miljööverdomstolen i 
mål P1213-18, 4 kap 2 § 3a och 9 kap 31 §plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Avgiften för beslutet är 9 314 kr enligt fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Åtgärden kan varken anses vara lämplig med hänsyn till landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen eller intresset av en god helhetsverkan. 
Den är ej heller förenlig med gällande översiktsplan för området. Vid den 
avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda intresset av att få bygga 
på platsen, som ska göras, bedöms det allmänna intresset vara störst. Det råder 
stor efterfrågan i området för bebyggelse varför områdets lämplighet för 
bebyggelse och bebyggelsemiljöns utformning ska prövas i detaljplan enligt 
plan- och bygglagen 4 kap 2 § 3a: 

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes 
lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns 
utformning för3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om 
byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som 
avses i 9 kap. 4 a §, och 

a). byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller 
om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser att omvandla en befintlig komplementbyggnad till 
huvudbyggnad (en bostadshus enligt definition plan- och bygglagen, PBL 
2010:900). Lovgivet enbostadshus (huvudbyggnad) saknas på fastigheten då 
huvudbyggnaden enligt bygglov från 2006 aldrig byggdes och då bygglov för 
nytt enbostadshus (huvudbyggnad) och vidare exploatering av fastigheten, som 
sökts 2017, avslagits efter överprövning i MÖD (mark och miljööverdomstolen) 
i mål P 1213-18 som anger att området inte ska bebyggas och vidare 
exploateras. Vid den avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda 
intresset av att få bygga på platsen, som ska göras, bedöms det allmänna 
intresset vara störst och bygglov enligt ansökan kan inte ges. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Upplysningar 

2020-08-20 12 av 25 

Då det råder stor efterfrågan i området för bebyggelse varför områdets 
lämplighet för bebyggelse och bebyggelsemiljöns utformning ska prövas i 
detaljplan enligt plan- och bygglagen 4 kap 2§ 3a. Ett positivt bygglovsbeslut i 
detta ärende utan föregående planläggning skulle medföra en prejudicerande 
effekt genom likabehandlingsprincipen i området. Beaktas särskilt även att plan 
och bygglagen innebär avsevärt begränsade möjligheter för myndigheter att 
reglera exploatering av redan befintliga huvudbyggnader och 
komplementbyggnader för en fastighet med byggrätt utanför detaljplanelagt 
område. Bygglov och förhandsbesked i området ska avslås. Om utbyggnad av 
området och omkringliggande fastigheter över huvud taget ska tillåtas ske 
behöver en detaljplan upprättas för att kunna reglera exploateringen i området. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-08-11, 
med tillhörande bilagor. 

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Ingrid Nygren (L), Ingvar Bengtsson (S) och Kenneth Larsson (C): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutet får laga kraft efter fem veckor vid förenklad delgivning under 
förutsättning att ingen överklagar. 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-08-11 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
8 2020-000262 

Tjänsteskrivelse 1 (6) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för ändring av komplementbyggnad till huvudbygg
nad MALEN 1:209 (FYLKESKUNGAVÄGEN 55), Båstads 
kommun 

Förslag till beslut 
Med stöd av dom från mark och miljööverdomstolen i mål P1213-18, 4 kap 2§ 3a och 9 kap 31§ 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL och avslås härmed ansökan enligt ovanstående beskriv
ning. 
Avgiften för beslutet är 9314 kr enligt fastställd taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Ansökan kan varken anses vara lämplig med hänsyn till landskaps bilden, natur- och kulturvär
dena på platsen eller intresset av en god helhetsverkan. Den är ej heller förenlig med gällande 
översiktsplan för området. Vid den avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda intres
set av att få bygga på platsen, som ska göras, bedöms det allmänna intresset vara störst. Det rå
der stor efterfrågan i området för bebyggelse varför områdets lämplighet för bebyggelse och 
bebyggelsemiljöns utformning skall prövas i detaljplan enligt plan- och bygglagen 4 kap 2§ 3a: 
Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyg
gelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller 
är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 

a) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder 
stor efterfrågan på området för bebyggande, 

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 
9 kap. 25 § PBL. Ägare av Malen 1:210 och Malen 1:214 har bedömts vara berörda. Se bilagor 3-6 

Sammanfattning 
Ansökan avser att omvandla en befintlig komplementbyggnad till huvudbyggnad (en bostadshus 
enligt definition plan- och bygglagen, PBL 2010:900). 
Lovgivet en bostadshus (huvudbyggnad) saknas på fastigheten då huvudbyggnaden enligt bygg
lov från 2006 aldrig byggdes och då bygglov för nytt enbostadshus (huvudbyggnad) och vidare 
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exploatering av fastigheten, som sökts 2017, avslagits efter överprövning i MMÖD (mark och 
miljööverdomstolen) i mål P 1213-18 som anger att området inte skall bebyggas och vidare ex
ploateras. Vid den avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda intresset av att få 
bygga på platsen, som ska göras, bedöms det allmänna intresset vara störst och bygglov enligt 
ansökan kan inte ges. 

Då det råder stor efterfrågan i området för bebyggelse varför områdets lämplighet för bebyg
gelse och bebyggelsemiljöns utformning skall prövas i detaljplan enligt plan- och bygglagen 4 
kap 2§ 3a. Ett positivt bygglovs beslut i detta ärende utan föregående planläggning skulle med
föra en prejudicerande effekt genom likabehandlingsprincipen i området. Beaktas särskilt även 
att plan och bygglagen innebär avsevärt begränsade möjligheter för myndigheter att reglera 
exploatering av redan befintliga huvudbyggnader och komplementbyggnader för en fastighet 
med byggrätt utanför detaljplanelagt område. Bygglov och förhandsbesked i området skall av
slås. Om utbyggnad av området och omkringliggande fastigheter över huvud taget skall tillåtas 
ske behöver en detaljplan upprättas för att kunna reglera exploateringen i området. 

Beskrivning av ärendet 
Ursprungligt lov beviljades 26 sep 2006, BYN2004-263 se ritning bilaga 2. Ansökan avsåg då ett 
en bostadshus (huvudbyggnad) innefattande en bostadslägenhet och en komplementbyggnad 
innefattande två gästrum, toalett, förråd och carport. Huvudbyggnaden och komplementbygg
naden avsågs att sammanbyggas med en sambandsgång mellan byggnaderna. Lovet utnyttjades 
inte fullt ut, endast komplementbyggnaden byggdes men omdisponerades med funktioner för en 
fullgod bostad. Inget tilläggs beslut avseende byggnadens funktion finns. Bygglov finns således 
inte för befintlig byggnad med statusenbostadshus. Byggnaden är i lov beviljad som komple
mentbyggnad och ärendet har avslutats utan slutbevis. 
Ny ansökan inkom 2013-03-04 (B2013-193) för att uppföra huvudbyggnaden enligt ursprungs
lovet med viss ändring. Byggnationen påbörjades dock inte inom tvåårsfristen från beviljat lov. 
Lovet har således upphört. Därefter, den 8 maj 2017, inkom ytterligare ny ansökan avseende 
nybyggnad av en bostadshus placerat 12 m från befintlig komplementbyggnad och en mellan
byggnad som samman bygger de båda byggnaderna samt plank som insynsskydd vid ny pool. 
Detta ärende har överprövats med avslag av MMÖD i mål P 1213-18. 

ALEN 1:209 

By:J{lfO'/ bc.,,,· 11),,1 d m ..... 7.~.4 .. ..... ;4,l?,,~ . 
twvike l ~e fr,·in drn;1J ritnlnn får ej v!dtfl. 
Miljö & Byggnud ~ 11 ~:mndi:l or. gotJltånmu 
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Ansökan i detta ärende avser att omvandla ovanstående illustrerad komplementbyggnad till ett 
enbostadshus (huvudbyggnad). 

Fastigheten ligger utanför planlagt område, utanför verksamhetsområde kommunalt VA (kom
munalt färskvatten finns), inom sammanhållen bebyggelse och omfattas inte av områdes be
stämmelser. Fastigheten omfattas av följande regleringar: 

• Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne å) enligt 3 
kap 6 §miljöbalken. 

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

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

ken. 
• Föreslaget skyddsområde för vattentäkt Båstads kommun 
• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, sk land

skaps bildsskydd. 
• Inom område med kulturmiljövårdsprogram antaget av KF aug. 2000 
• Enligt gällande översiktsplan klassat som LA-område 

Om lov som enbostadshus (huvudbyggnad) ges gäller att följande lovbefriade åtgärder kan utföras 
enligt gällande plan och bygglag: 
9 kap 4 § För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små 
byggnader (komplementbyggnader) krävs det, trots 2 §och föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 16 kap. 7 §, inte bygglov för att 

1. med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om 
muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, 

2. anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som anges i 1 eller över en altan, balkong eller 
en tre, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av 
undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras 
närmare gränsen än 4,5 meter, eller 

3. i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komplementbyggnad som 
a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av 

undantag från krav på bygglov enligt denna paragraf eller motsvarande äldre bestämmelser inte 
får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, 
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b) har en talmockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och 
c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. 

En åtgärd som avses i 1-3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs 
medger det. 
Första stycket 3 gäller inte 

1. om kommunen enligt 8 §första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 
2.för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus som avses i 4 a §.Lag 

(2014:900). 
9 kap 4 a § Trots 2 §krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostads
hus, uppföra eller bygga till en byggnad som 

1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbygg
nad, 

2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna paragraf 
inte får en större byggnadsarea än 30,0 kvadratmeter i fråga om ett komplementbostadshus eller 
25,0 kvadratmeter ifråga om en komplementbyggnad, 

3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, 
4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och 
5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter. 

Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett sådant komplementbo
stadshus som avses i första stycket. 
En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de 
grannar som berörs medger det. Sådan åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter 
om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det. 
lag (2020:13). 
9 kap 4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 §inte bygglov för att 

1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte 
överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 

2. på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som re
dan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet 
och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen. 
En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som 
berörs medger det. 
Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. lag 
(2014:477). 
9 kap 4 c § För enbostadshus krävs det trots 2 §inte bygglov för att i byggnaden inreda ytterli
gare en bostad. Detta gäller dock inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostads
hus. lag (2014:477). 
9 kap 4 e § Vid tillämpningen av 4 a §ska ett komplementbostadshus inte anses utgöra ett sådant 
en bostadshus som avses i paragrafens första stycke. lag (2014:477). 
9 kap 4 f § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus krävs det, trots 2 § 
första stycket 2 och 3 c, inte bygglov för att med en altan anordna en uteplats på mark inom 3,6 
meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen 
än 4,5 meter. 
En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som 
berörs medger det 
9 kap 6 § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank 
utanför ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §och föreskrifter som har meddelats med stöd 
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av 16 kap. 7 §,inte bygglov för att 
1. göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, eller 
2. uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, 

om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter. 
En åtgärd som avses i 1 eller 2 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs 
medgerdet 
Utöver ovanstående lovbefriade åtgärder kan bygglov komma att sökas för tillbyggnad av befint
lig, då som en bostadshus (huvudbyggnad) legaliserad lovgiven byggnad. Noteras skall att utfö
randet enligt ursprunglig handling (en komplementbyggnad samman byggd med en huvudbygg
nad), bedömd utifrån nu gällande plan och bygglag, tolkas hela byggnaden som en huvudbygg
nad. 
Mark och miljööverdomstolens dom i mål P 1213-18 anger att området inte skall bebyggas och 
vidare exploateras. 

Byggherren har tagit del av tjänsteskrivelsen inför Myndighetsnämndens sammanträde i juni 
2020 och begärt att ärendet framflyttas till sammanträdet i augusti. Byggherren har inför detta 
inkommit med bemötande/kompletteringar i ärendet se bilaga 9-12. Byggherren hävdar i sitt 
bemötande att undertecknad skulle ha angett att en ny bygglovsansökan "i princip skulle vara 
en formalitet och kanske kunna beslutas om på delegation". Detta stämmer inte. Undertecknad 
informerade byggherren om att han har rätt att få frågan prövad i en ny ansökan och att pröv
ningen då även beaktar domen enligt MMÖD mål P 1213-18 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Då det råder stor efterfrågan i området för bebyggelse och om utbyggnad av området och om
kririgliggande fastigheter över huvud taget skall tillåtas ske behöver en detaljplan upprättas för 
att kunna reglera exploateringen i området. Gällande översiktsplan utpekar inte området som 
lämpligt för utbyggnad/ exploatering och även Mark och miljööverdomstolens dom i mål P 1213-
18 anger att området inte skall bebyggas och vidare exploateras. Ett positivt bygglovs beslut i 
detta ärende utan föregående planläggning skulle medföra en prejudicerande effekt genom lika
behandlingsprincipen i området. Beaktas särskilt även att plan och bygglagen innebär avsevärt 
begränsade möjligheter för myndigheter att reglera exploatering av redan befintliga huvud
byggnader och komplementbyggnader för en fastighet med byggrätt utanför detaljplanelagt om
råde. Bygglov och förhandsbesked i området skall avslås. Vi framtida förfrågningar i området 
och för ett positivt beslut i detta ärende behöver områdets lämplighet för bebyggelse och bebyg
gelsemiljöns utformning prövas i detaljplan enligt plan- och bygglagen 4 kap 2§ 3a 

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

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till länsstyrelsen i Skåne men skickas skriftlig
en till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. 
Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets 
fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 
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Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 
handläggare 
Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

Samhällsbyggnad 

Besvärshänvisning till: 
 

Fastighetsägare och övriga som inkommit med erinran 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga 1 Ansökan 
Bilaga 2 Ritningar ursprungligt lov 

 
 
 
 

Bilaga 7 kommunicering handl-granne 
Bilaga 8 Dom mål P 1213-18 MMÖD 
Bilaga 9 bemötande från BH 
Bilaga 10 bilagor till bemötande från BH 
Bilaga 11 bilagor till bemötande från BH 
Bilaga 12 bilagor till bemötande från BH 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-08-20 13 av 25 

MN §76 Dnr MN 000035/2020 - 330 

Stora Nötte 4: 15 - Bygglov för tillbyggnad av en bostadshus, 
installation av eldstad, samt ekonomibyggnader för verksamhet 

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

Avgiften för är 53 330 kr enligt fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Certifierad kontrollansvarig är  

Skäl till beslut Bygglov ges då förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan samt då 
åtgärden avses att utföras på redan bebyggd fastighet. Åtgärden bedöms 
uppfylla kraven i 2 och 8 kap PBL, och vara förenlig med 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 Åtgärden avser tillbyggnad av befintligt bostadshus, installation av kamin i 
detsamma, nybyggnad av stall, uteboxar, mindre läktare till ridbana, verkstad 
och kontorslokaler samt parkering för verksamhet avseende uthyrning av 
stallplatser för hästar samt uthyrning av ridanläggning för enskild och träning 
samt showevenemang/hästtävling. En befintlig ekonomibyggnad i sämre skick 
rivs. Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse, utanför planlagt 
område, utanför verksamhetsområde för kommunalt avlopp men inom 
verksamhetsområde för kommunalt färskvatten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-08-20, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Upplysningar Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. 
Intyg godkänt enskilt avlopp krävs. Ansökan görs till Miljö Båstads kommun. 
Servitut (avtals- alternativt officialservitut) för tillfartsväg ska upprättas med 
fastighetsägarna till tillfartsvägen (Stora Nötte 4:10 m.fl.). 

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. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



1TiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-08-20 14 av 25 

Krävs det tillstånd/anmälan till annan myndighet är du skyldig att söka detta. 
Ni ska hos länsstyrelsen söka tillstånd från landskapsbildsskydd 
(Naturvårdslagen 19 §). 
Stall ska förprövas av länsstyrelsen. 

Lovets giltighetstid 
Beslutet får laga kraft efter 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 fastighetsbeteckning, ditt namn, 
adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Beslutet skickas till: 
Sökande, kontrollansvarig, fastighetsägarna till  
(delgivning) 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-08-20 

Myndighetsnämnden 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2020-000614 

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, installation av 
eldstad, samt ekonomibyggnader för verksamhet STORA 
NÖTTE 4:15 (NÖTTE BACKAR 200), Båstads kommun 

Förslag till Beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen (PBL). 
Avgiften för är 53330 kr enligt fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Skäl till beslut 
Bygglov tillstyrks då förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan samt då åtgärden 
avses att utföras på redan bebyggd fastighet. 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 Miljö, NSR (kommunal sophantering), fastighetsägare 
till Stora Nötte 4:16 och 4:23. Åtgärden bedöms inte vara av sådan betydande olägenhet för be
rörda sakägare att bygglov av den anledningen ska nekas 

Beskrivning av ärendet 
Åtgärden avser tillbyggnad av befintligt bostadshus, installation av kamin i detsamma, nybygg
nad av stall, ute boxar, mindre läktare till ridbana, verkstad och kontorslokaler samt parkering 
för verksamhet avseende uthyrning av stallplatser för hästar samt uthyrning av ridanläggning 
för enskild och träning samt showevenemang/hästtävling. En befintlig ekonomibyggnad i sämre 
skick rivs. 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse, utanför planlagt område, utanför verk
samhetsområde för kommunalt avlopp inom verksamhetsområde kommunalt färskvatten. 
Fastigheten omfattas av följande skydd: 

• Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne å) en
ligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
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• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hall
andsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 

• Område av riksintresse för naturvård och kulturmiljövård enligt 3 kap 6 §miljöbal
ken. 

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

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Ansökan 
Ritn bef bgd Al 
Situationsplan Enkelt utdrag 
Markplanering Al.O Rev A 
Planritning bostad Al.1 Rev A 
Fasadritning Al.2 Rev A 
Fasadritning Al.3 Rev A 
Sektionsritning Al.4 
Planritning stall A2.1 Rev A 
Fasadritning stall A2.2 Rev A 
Sektionsritning A2.3 
Planritning verkstad A3.1 Rev A 
Fasadritning verkstad A3.2 Rev A 
Sektionsritning A3.3 
Fasadritning utestall och läktare A4.1 
Ritnings förteckning 

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

2020-06-21 
2020-06-21 
2020-07-27 
2020-07-27 
2020-07-27 
2020-07-27 
2020-07-27 
2020-06-21 
2020-07-27 
2020-07-27 
2020-06-21 
2020-07-27 
2020-07-27 
2020-06-21 
2020-07-27 
2020-07-27 

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges (PBL 10:14). Ni kallas till tek
niskt 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-ST ART i god tid före mötet. 

Handlingar som ska komma in före tekniskt samråd (startbesked): 
Förslag på kontrollplan 
Intyg anmälan om nytt enskilt avlopp (ska anmälas Miljö) 
Brandskydds beskrivning 
Energiberäkning 
Färdigställandeskydd 

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. 
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Upplysningar 
Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. 
Intyg godkänt enskilt avlopp krävs. Ansökan görs till Miljö Båstads kommun 
Servitut (avtals- aternativt officialservitut) för tillfartsväg skall upprättas med fastighetsägarna 
till tillfartsvägen (Stora Nötte 4:10 m.fl.) 
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, skelettde
lar, bitar av keramik m.m. 

Krävs det tillstånd/anmälan till annan myndighet är du skyldig att söka detta (PBL 9:23). 
Ni ska hos länsstyrelsen söka tillstånd från landskapsbildsskydd (Naturvårdslagen 19 §). 
Stall skall förprövas av länsstyrelsen. 
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, alter
nativt tre veckor efter delgivning via mottagnings bevis eller fem veckor vid förenklad delgivning 
under förutsättning att ingen överklagar. Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter det att 
beslutet har kungjorts. Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft. Lovet upphör att 
gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då be
slutet fick laga kraft (PBL 9:43). Observera att åtgärden inte får påbörjas före nämnden har ut
färdat startbesked eller börja användas före utfärdat slutbesked (PBL 10:4). Följs inte detta ska 
sanktionsavgift tas ut (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 vil
ket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets fastighets
beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhällsbyggnad 

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

·Beslutet skickas till: 
 kontrollansvarig, samhällsbyggnad och 

Po!T, grannar (information om beslutet) 

Beslutet skickas med besvärshänvisning till: 
Miljö, NSR samt fastighetsägarna till  

Båstads kommun 

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



Bilagor som skall bifogas beslutet 
1. Remissyttrande från Miljö 2020-07-28 
2. Remissyttrande från NSR 2020-07-23 

  
  

5. Information om utsättning och lägeskontroll 
6. lnformationsbroschyr från NSR 

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

4 (4) 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgi ro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2019.10.17 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-08-20 

MN § 77 Dnr MN 000034/2020 - 330 

Påarp 4:43 - Bygglov för nybyggnad av en bostadshus 
samt installation av eldstad 

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

Avgiften för är 30 669 kr enligt fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Certifierad kontrollansvarig är  

15 av 25 

Skäl till beslut Bygglov ges då förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 
Åtgärden avser nybyggnad av bostadshus för generationsboende. Fastigheten 
ligger inom sammanhållen bebyggelse, utanför planlagt område, utanför 
verksamhetsområde för kommunalt VA. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 
2 och 8 kap PBL, och vara förenlig med gällande riksintressen. Ansökan bedöms 
vara lämplig utifrån platsens natur-/kulturvärden och landskapsbild. Förslaget 
uppfyller PBL:s krav på byggnader och bedöms inte medföra någon betydande 
olägenhet för grannar eller omgivning. 

Beskrivning av ärendet Ärendet avser nybyggnad av enbostadshus i ett plan med byggnadsarean 213 
kvm. Byggnaden utförs med fasader av puts lika befintliga byggnader på 
fastigheten. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse, utanför planlagt 
område, utanför verksamhetsområde för kommunalt VA. Föreslagen tomtplats 
är obebyggd, mellan befintlig tomtplats på grannfastigheten och befintlig 
tomtplats på fastigheten, beväxt med äldre fruktträd och bedöms inte vara 
brukningsvärd jordbruks- eller skogsmark. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-08-20, 
med tillhörande bilagor. 

Upplysningar Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. 
Intyg godkänt enskilt avlopp krävs. Ansökan görs till Miljö Båstads kommun. 
Anslutningstillstånd till Påarpsvägen krävs, söks hos Trafikverket. 
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. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



1J1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-08-20 16 av 25 

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). 

Lovets giltighetstid 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar 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 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-08-20 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2020-000666 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av 
eldstad PÅARP 4:43 

Förslag till beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen (PBL). 
Avgiften för är 30669 kr enligt fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Skäl till beslut 
Bygglov tillstyrks då förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Åtgärden avser ny
byggnad av bostadshus för generations boende. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyg
gelse, utanför planlagt område, utanför 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. 

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

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser nybyggnad av enbostadshus i ett plan med byggnadsarean 213 kvm. Byggnaden 
utförs med fasader av puts lika befintliga byggnader på fastigheten. 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse, utanför planlagt område, utanför verksam
hetsområde för kommunalt VA. Föreslagen tomtplats är obebyggd, mellan befintlig tomtplats på 
grannfastigheten och befintlig tomtplats på fastigheten, beväxt med äldre fruktträd och bedöms 
inte vara brukningsvärd jordbruks- eller skogsmark. 
Fastigheten omfattas av följande skydd: 

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

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

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

sam hal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2019.10.17 
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• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 1,4 §§mil
jöbalken. 

• Område för kulturmiljöprogram Lst 2007 
• Område med kulturhistorisk värdefull bebyggelse, BN. 1988-01-25 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Ansökan 
Situationsplan Bef bgd 
Situationsplan A-30.0-100 Rev A 
Planritning A-30.1-100 Rev A 
Sektionsritning A-30.2-100 
Fasadritning A-30.3-100 Rev A 
Fasadritning A-30.3-101 Rev A 
Fasadritning A-30.3-102 Rev A 
Fasadritning A-30.3-103 Rev A 
Fasadritning A-30.3-104 Rev A 

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

2020-07-04 
2020-07-30 
2020-07-30 
2020-07-30 
2020-07-30 
2020-07-30 
2020-07-30 
2020-07-30 
2020-07-30 
2020-07-30 

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

Handlingar som ska komma in före tekniskt samråd (startbesked): 
Förslag på kontrollplan 
Intyg anmälan om nytt enskilt avlopp (ska anmälas Miljö) 
Brandskydds beskrivning 
Energiberäkning 
Situationsplan på fastställt underlag (förenklad nybyggnadskarta) där 
byggnadens läge måttsatts med vinkelräta mått mot befintliga byggnader 
alternativt hushörn anges i koordinatlista 

Vi ser gärna att efterfrågade handlingar lämnas via vår e-tjänst https://bygg.bastad.se/BAS
BYGG-START . 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. 
Intyg tjänligt vatten krävs inför slutbesked. 
Intyg godkänt enskilt avlopp krävs. Ansökan görs till Miljö Båstads kommun 
Anslutningstillstånd till Påarpsvägen krävs, söks hos Trafikverket 

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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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, skelettde
lar, bitar av keramik m.m. 

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, alter
nativt tre veckor efter delgivning via mottagnings bevis eller fem veckor vid förenklad delgivning 
under förutsättning att ingen överklagar. Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter det att 
beslutet har kungjorts. Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft. Lovet upphör att 
gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då be
slutet fick laga kraft (PBL 9:43). Observera att åtgärden inte får påbörjas före nämnden har ut
färdat startbesked eller börja användas före utfärdat slutbesked (PBL 10:4). Följs inte detta ska 
sanktionsavgift tas ut (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 vil
ket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets fastighets
beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhällsbyggnad 
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) 

Bilagor som skall bifogas beslutet 
1. Remissyttrande från Miljö 2020-07-28 
2. Remissyttrande från NSR 2020-07-23 
3. Information om utsättning och lägeskontroll 
4. Informationsbroschyr från NSR 

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

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 rev2019.10.17 



ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-20 

Dnr MN 000032/2020 - 330 

Elestorp 6:6 - Bygglov för nybyggnad av entrehus/växthus 

Sida 

17av25 

Beslut Myndighetsnämnden lämnar bygglov för nybyggnad av entrebyggnad/växthus 
och stödmurar på fastigheten Elestorp 6:6 enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften är 124 717 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
skickas separat. 

Kontrollansvarig är  

Skäl för beslut Förslaget avviker från detaljplanen genom att delar av byggnaden placeras på 
mark som inte ska bebyggas samt att byggnadshöjden överskrids med ca 0,2 m. 
Vid en sammanvägd bedömning bedöms avvikelserna från detaljplanen vara en 
liten avvikelse förenliga med planens syfte. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 
2 och 8 kap PBL, och inte strida mot gällande riksintressen. Åtgärden bedöms 
vara lämplig utifrån platsens natur-/kulturvärden och landskapsbild. Förslaget 
uppfyller PBL:s krav på byggnader och bedöms inte medföra någon betydande 
olägenhet för grannar eller omgivning. 

Beskrivning av ärendet Bygglov för nybyggnad av entrehus inne på Norrvikens trädgårdar. Ansökan 
avser nybyggnad av entrebyggnad/växthus om 431 kvm byggnadsarea och 
stödmurar av lavad natursten. Berörda sakägare har hörts då förslaget avviker 
från gällande detaljplan. Inga negativa synpunkter har framförts. 
Räddningstjänsten meddelar att vägen där byggnaden uppförs inte behöver 
vara körbar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovchef Catharina Arehög 2020-08-06, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Notering Planavgiften som inte var med i underlaget tillkommer i beslutet. 

Forts. på nästa sida. 

]usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



l]lJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2020-08-20 18 av 25 

Härmed kallas ni till tekniskt samråd, kontakta handläggaren för att boka tid. 

Före startbesked ska följande handlingar lämnas in via 
https:/ /bygg. bastad.se /BAS-BYGG-ST ART: 
- Förslag på kontrollplan 
- Sektionsritning konstruktion 
- Energiberäkning 
- Brandskyddsbeskrivning 
- Arbetstagaryttrande 
- Ärendenummer till NSVA för anslutning till kommunalt avlopp 

Beslutet får laga kraft fem veckor efter att det har skickats genom 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. 

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 fastighets beteckning, ditt namn, 
adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Sökande 
Kontrollansvarig 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-08-06 

Handläggare 
Catharina Arehög 

Dnr 
B 2020-000606 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av entrehus/växthus ELESTORP 6:6 
(KATTVIKSVÄGEN 233), Båstads kommun 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar bygglov för nybyggnad av entrebyggnad/växthus och stödmurar 
på fastigheten Elestorp 6:6 enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften är 124 717 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning översänds separat. 

Härmed kallas ni till tekniskt samråd, kontakta handläggaren för att boka tid. Före startbesked 
ska följande handlingar lämnas in via https://bygg.bastad.se/BAS-BYGG-START: 

Förslag på kontrollplan 
Sektionsritning konstruktion 
Energiberäkning 
Brandskydds beskrivning 
Arbetstagaryttrande 
Ärendenummer till NSVA för anslutning till kommunalt avlopp 

Skäl för beslut 
Förslaget avviker från detaljplanen genom att delar av byggnaden placeras på mark som inte ska 
bebyggas samt att byggnadshöjden överskrids med ca 0,2 m. 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 PBLs krav på byggnader 
och bedöms inte medföra betydande olägenhet för grannar eller omgivning. 

Sammanfattning 
Bygglov för nybyggnad av entrehus inne på Norrvikens trädgårdar. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av entrebyggnad/växthus om 431 kvm byggnadsarea och 
stödmurar av lavad natursten. Berörda sakägare har hörts då förslaget awiker från gäl
lande detaljplan. Inga negativa synpunkter har framförts. Räddningstjänsten meddelar 
att vägen där byggnaden uppförs inte behöver vara körbar. 

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 rev2019.10.17 
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Upplysningar 
Beslutet får laga kraft fem veckor efter att det har skickats genom förenklad delgivning under 
förutsättning att ingen överklagar. Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter det att beslu
tet 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 start
besked eller börja användas före utfärdat slutbesked (PBL 10:4). Följs inte detta ska sanktions
avgift tas ut. 

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

Samhällsbyggnad 
Catharina Arehög 

Beslutet ska expedieras till: 
Sökande 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 

Ansökan 
Situationsplan 
Plan-, fasad- och sektionsritningar 
Typfoto mur 
Räddningstjänstens yttrande 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-20 

Dnr MN 000026/2020 - 901 

Förslag till revidering av myndighetsnämndens 
delegationsordning för miljöavdelningens tillsynsområden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 6 kap. 37 §samt 7 kap. 5 § 
kommunallagen (2017:725), KL, och med beaktande av de begränsningar 
som framgår av 6 kap. 38 § KL, att anta bilagt förslag till revidering av 
delegationsordning för miljöavdelningens tillsynsområden. 

Sida 

19 av 25 

Beskrivning av ärendet Miljöavdelningen har under våren arbetat med att se över verksamhetens 
styrande dokument. Översynen visar att delegationsordningen är i behov av 
revidering, främst på grund av ändringar i lagstiftningen, men också med 
anledning av ny lagstiftning inom miljöavdelningens tillsynsområden. 
Delegationsordningen har även till viss del språkligt justeras som en del i 
miljöavdelningens arbete med klarspråk. Delegeringspunkter som rör ren 
verkställighet har rensats bort. Att ha en uppdaterad och begriplig 
delegationsordning som är heltäckande för miljöavdelningens tillsynsområden 
är en förutsättning för att miljöavdelningens beslut ska utformas korrekt och 
hålla vid en eventuell överprövning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchefMichaela Sundström 2020-05-25, med 
tillhörande bilaga. 

Föredragande Miljöchef Michaela Sundström föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad, kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Sam häl Is byggnad 

Datum: 2020-05-25 

Handläggare: Michaela Sundström 

Dnr: 2020-654 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Myndighetsnämnden 

Förslag till revidering av myndighetsnämndens delegationsordning för 
miljöavdelningens tillsynsområden 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 6 kap. 37 §samt 7 kap. 5 §kommunallagen 
(2017:725), KL, och med beaktande av de begränsningar som framgår av 6 kap. 38 §KL, att 
anta bilagt förslag till revidering av delegationsordning för miljöavdelningens tillsynsområden. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöavdelningen har under våren arbetat med att se över verksamhetens styrande dokument. 
Översynen visar att delegationsordningen är i behov av revidering, främst på grund av änd
ringar i lagstiftningen, men också med anledning av ny lagstiftning inom miljöavdelningens 
tillsynsområden. 

Delegationsordningen har även till viss del språkligt justeras som en del i miljöavdelningens 
arbete med klarspråk. Delegeringspunkter som rör ren verkställighet har rensats bort. 

Att ha en uppdaterad och begriplig delegationsordning som är heltäckande för miljöavdelning
ens tillsynsområden är en förutsättning för att miljöavdelningens beslut ska utformas korrekt 
och hålla vid en eventuell överprövning. 

Föreslagna revideringar med kommentarer redovisas i bilaga 1. 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhälls byggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1- Förslag till revidering av myndighetsnämndens delegationsordning för miljöavdel
ningens tillsynsområden 

Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef Roger Larsson 
Handläggarna på miljöavdelningen 



Yttranden 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

MN/M100 Avge yttrande till plan- och HL MC 
bygglovsavdelningarna i ärenden 
som avser bygglov, rivningslov, 
marklov, detaljplan eller andra 
områdes bestämmelser 

MN/M101 Avge yttrande till myndigheter i HL MC 
ärenden som rör ansökningar eller 
åtgärder som omfattas av 
miljöavdelningens tillsynsområden 

MN/M102 Avge yttrande till regering eller MC voc 
domstol i ärenden som rör 
ansökningar eller åtgärder som 
omfattas av miljöavdelningens 
tillsynsområden 

MN/M103 Avge yttranden till verksamheter i MC voc 
ärenden som avser samråd och 
ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken 

Miljöbalken 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

MN/M200 Besluta i ärenden gällande ?kap. 22 § MB MC voc Saknas 
undantag (tillstånd eller dispens) 
från vattenskyddsföreskrifter 

MN/M201 Besluta att förelägga en 9 kap 6 a § MB MC voc 
verksamhetsutövare att söka 
tillstånd 

MN/M202 Besluta att överlämna ett 24 § FMH HL MC Saknas 
anmälningsärende till länsstyrelsen 

MN/M203 Besluta i ärenden gällande ansökan 9 kap. 8 § MB, 13 HL MC 
om tillstånd till inrättande av § FMH, 2 § LHF 
avlooosanordning 

'-.."-"-,__• 



MN/M204 Besluta i ärenden gällande ansökan 1-11 §§ LHF HL MC Saknas i sin helhet 
om dispens från lokala föreskrifter 

MN/M205 Besluta i ärenden gällande ansvar 10 kap. 2, 3 §§ HL MC Saknas 
för föroreningsskada MB 

MN/M206 Besluta i ärenden gällande 10 kap. 14 § MB, HL MC Saknas 
avhjälpandeåtgärder vid 28 § FMH, 18-21 
miljöskador §§FAM 

MN/M207 Besluta att medge undantag från 36 § FMJ HL MC 
bestämmelserna om miljöhänsyn i 
jordbruket 

MN/M208 Besluta i ärende gällande ansökan 2 kap. 39 § FBM HL MC Gäller endast om Saknas 
om dispens för spridning av växtskyddsmedlet är 
växtskyddsmedel på ängs- och godkänt av KEMI och 
betesmark användningen är förenlig 

med villkoren i 
godkännandet. 

MN/M209 Besluta i ärenden gällande ansökan 2 kap.40 § FBM HL MC 
om tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel 

MN/M210 Besluta i ärenden gällande ansökan 6 kap. l § FSV HL MC Gäller endast VSO inrättade Saknas 
om tillstånd till yrkesmässig eller ändrade innan 2018. 
spridning av växtskyddsmedel inom Gäller inte VSO som 
VSO som inte enligt omfattas av föreskrifter 
vattenskyddsföreskrifter har förbud meddelade med stöd av 7 
mot spridning av sådana kap. 22 § MB med förbud 

mot användning av 
växtskyddsmedel. 

MN/M211 Besluta om åtgärder för 6 kap. 1 § FSMV HL MC Saknas 
omhändertagande av cisterner som 
tagits ur bruk 

MN/M212 Besluta om undantag från 7 kap. 1 § FSMV HL MC Gäller i enskilda fall och om Saknas 
bestämmelser om hantering av det finns synnerliga skäl. 
brandfarliga vätskor och spilloljor 



MN/M213 Besluta i ärenden gällande ansökan 17 b § FPCB HL MC Myndigheten ska skicka Saknas 
om dispens samt förelägga om föreläggandet till 
åtgärder vid PCB-sanering inskrivningsmyndigheten 

för anteckning i 
fastighetsregistret enligt 
26 kap. 15 §miljöbalken. 

MN/M214 Besluta i ärenden gällande ansökan 15 kap. 25 § MB, HL MC Saknas 
om dispens från kommunala 5 kap. 1-8 §§RO 
renhållningsbestämmelser samt 
ansökan om tillstånd till annan 
hantering av avfall 

MN/M215 Besluta om begränsningar, ändrade 24 kap.1 § MB MC voc Saknas 
villkor, återkallelse eller 
omprövning av tillstånd 

MN/M216 Besluta om förlängd 24 kap. 2 § MB HL MC Saknas 
igångsättningstid 

MN/M217 Besluta om återkallelse av tillstånd, 24kap. 3 § MB MC voc Saknas 
dispens eller godkännande 

MN/M218 Besluta om förelägganden eller 26 kap. 9 § MB HL MC 
förbud 

MN/M219 Besluta om att ålägga tidigare 26 kap. 13 § MB HL MC 
nyttjanderättshavare att lämna 
uppgifter om ny ägares namn och 
adress 

MN/M220 Besluta att ett föreläggande eller 26 kap. 14 § MB MC högst 50 voc Saknas 
förbud ska förenas med vite 000 kr 

MN/M221 Besluta att sända beslut för 26 kap. 15 § MB HL MC 
inskrivning i fastighetsregistret 

MN/M222 Besluta om rättelse på den felandes 26 kap. 18 § MB MC voc Saknas 
bekostnad 

MN/M223 Besluta om att begära in förslag på 26 kap.19 § MB HL MC 
kontrollprogram eller förbättrande 
åtgärder 

MN/M224 Besluta om att begära in de 26 kap 21 § MB HL MC 
uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen 



MN/M225 Besluta om undersökningar av 26 kap. 22 § MB MC voc 
verksamheter, åtgärder och 
byggnader samt besluta om förbud 
av överlåtelse 

MN/M226 Besluta om att ett delegationsbeslut 26 kap. 26 § MB MC voc Gäller ej beslut om 
ska gälla omedelbart även om det sanktionsavgift 
överklagas 

MN/M227 Besluta om att ta ut en avgift för 27 kap. 1 § MB, HL MC 
prövning och tillsyn enligt TAXA 

kommunens taxa 
MN/M228 Besluta om att begära 28 kap. 8 § MB MC voc 

polishandräckning 
MN/M229 Besluta om miljösanktionsavgift 30 kap. 3 § MB HL höst voc 

5000 kr, MC 
högst 10 
000 kr 

Strålskvddsl 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

MN/M300 Besluta om att begära in de 8 kap. 4 § SSL, 16 HL MC Saknas 
uppgifter och handlingar som § SSF 
behövs för tillsynen 

MN/M301 Besluta om att genomföra 8 kap. 5 § SSL HL MC Saknas 
kontrollköp på solarium 

MN/M302 Besluta om de förelägganden som 8 kap. 6 § SSL HL MC Saknas 
behövs för tillsyn enligt SSL 

MN/M303 Besluta att ett föreläggande ska 8 kap. 7 § SSL MC högst 50 voc Saknas 
förenas med vite 000 kr 

MN/M304 Besluta om omhändertagande av 8 kap. 8 § SSL MC voc 
anordningar som innehåller 
radioaktiva ämnen 

MN/M305 Besluta om försegling av fastighet 8 kap. 9 § SSL MC voc 
eller anordning 

MN/M306 Besluta om rättelse på den felandes 8 kap. 10 § SSL MC voc 
bekostnad 



MN/M307 Besluta om att begära 8 kap. 12 § SSL MC voc Saknas 
polishandräckning 

MN/M308 Besluta om att ta ut en avgift för 8 kap.14 § SSF, HL MC Saknas 
tillsynen enligt kommunens taxa 19 § SSMFS, 

TAXA 

Lagen om sprängämnesprekursorer 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

MN/M400 Besluta om att begära de 7 §LOS HL MC Saknas 
upplysningar och handlingar som 
behövs för tillsynen 

MN/M401 Besluta om att begära 7 §LOS MC voc Saknas 
polishandräckning 

MN/M402 Besluta om de förelägganden som 8 §LOS HL MC Saknas 
behövs för tillsynen 

MN/M403 Besluta att ett föreläggande ska 8 §LOS MC högst 50 voc Saknas 
förenas med vite 000 kr 

MN/M404 Besluta om att ta ut en avgift för 11 §LOS, TAXA HL MC Saknas 
tillsynen enligt kommunens taxa 

Alkohol! 1a en 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

MN/MSOO Besluta om förbud eller 3kap10 §AL MC voc Ändrat delegat från MN till MC 
inskränkning av försäljning av 
alkoholdrycker etc. om det anses 
påkallat för att upprätthålla ordning 

MN/MSOl Besluta i ärenden gällande ansökan 8 kap.1 §AL HL tillfälliga MC/VOC Ändrat delegat från VoC till MC + HL 
om serveringstillstånd tillstånd, MC 

stadigvaran 
de tillstånd 

MN/M502 Besluta om godkännande av 8 kap.4 §AL HL MC 
cateringlokal 



,, ,,, 

MN/M503 Besluta att ta ut en avgift för 8 kap. 10 §AL, 
prövning och tillsyn enligt TAXA 
kommunens taxa 

MN/M504 Besluta att vägra serveringstillstånd 8 kap.17 §AL 
p.g.a. serveringsställets belägenhet 

MN/M505 Besluta om att begära in de 9 kap. 15 §AL 
uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen 

MN/M506 Besluta om att genomföra 9 kap.15 §AL 
kontrollköp 

MN/HS87 Besh:ita em att meelelela eH eriflrafl 9 lEaj3. ±7 § f,l, 

" --
MN/HS88 Besh:ita em att återlealla 9 lEaj3. ±8 § f,J, 

"' 0 -- -
MN/HS89 Besll:lta em färal:lel eller meelelela eB 9 lca13. ± 9 § f,L 

'o'arBiBg fär '"erlesamfieter meel 
färsäljBiBg eller se!'TeriBg av felleäl 

MN/M510 Besluta om förbud eller meddela en 9 kap. 20 §AL 
varning för verksamheter med 
servering av alkoholdrycker på 
särskilda boenden 

Lagen om tobak och elektroniska cigaretteter 
Nr. Ärende Lagrum 

MN/M600 Besluta i ärenden gällande ansökan 5 kap. 3 § LTLP 
om tillstånd till detaljhandel eller 
partihandel med tobaksvaror 

MN/M601 Besluta om förelägganden och 7 kap. 9, 12 §§ 
förbud LTLP, 31 och 32 

§§ LEC 
MN/M602 Besluta att ett föreläggande eller 7 kap. 9 § LTLP, 

förbud ska förenas med vite 34 § LEC 

MN/M603 Besluta om återkallelse av tillstånd 7 kap. 10 § LTLP 

HL MC Saknas 

MC voc Saknas 

HL MC Saknas 

MC voc Saknas 

Mt lJGt Utgår (ingen delegation) 

Mt lJGt Utgår (ingen delegation) 

Mt lJGt Utgår (ingen delegation) 

MC voc Gäller servering till boende 
på särskilda boenden enligt 
socialtjänstlagen 

Delegat Ersättare Anmärkning 

HL MC 

HL MC 

MC högst 50 voc Saknas 
000 kr 

MC voc 



MN/M604 Beslut om att meddela 7 kap. 11 § LTLP MC voc Gäller endast vanlig tobak Saknas 
tillståndshavare en varning 

MN/M605 Besluta om att meddela 7 kap 13 § LTLP MC voc Gäller endast e-cigaretter Saknas 
tillståndshavare förbud eller 
varning 

MN/M606 Besluta om att begära in de 7 kap.17 § LTLP, HL MC 
uppgifter och handlingar som 35 § LEC 
behövs för tillsynen 

MN/M607 Besluta om att begära 7 kap. 19 § L TLP MC voc 
polishandräckning 

MN/M608 Besluta om att genomföra 7 kap. 22 § LTLP, MC voc Saknas 
kontrollköp 37 § LEC 

MN/M609 Besluta om att ta ut en avgift för 8 kap 1, 2 §§ HL MC Beslut om att ta ut avgift för tillsynen saknas 
prövning och tillsyn enligt L TLP, T A:XA, 46 § 
kommunens taxa LEC 

Lagen om receptfria läkemedel 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

MN/M700 Besluta om att begära in de 21 § LRL HL MC 
uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen 

MN/M701 Besluta om att ta ut en avgift för 23 § LRL, TA:XA HL MC 
tillsynen enligt kommunens taxa 

Livsmedelslagen 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

MN/M800 Besluta om att begära in de 20 § LL HL MC Saknas 
uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen 

MN/M801 Besluta om förelägganden, förbud 22 § LL HL MC Bestämmelser åtgärder 
eller åtgärder finns i EU 2017 /625 Art 

138 
MN/M802 Besluta att ett föreläggande eller 23 § LL MC högst 50 voc Saknas 

förbud ska förenas med vite 000 kr 

MN/M803 Besluta om omhändertagande av 24 § LL, 34 § LF MC voc 
vara 

MN/M804 Besluta om rättelse på den felandes 26 § LL MC voc 
bekostnad 



MN/M805 Besluta om att begära 27 § LL MC voc 
I polishandräckning 

MN/M806 Besluta om att ta ut en avgift för 28 § LL, 3-20 §§ HL MC Bestämmelser om hur Saknas 
prövning och tillsyn enligt FOKL, TAXA avgift beräknas finns i 
kommunens taxa FOKL och i EU 2017 /625 

art 79-83 
MN/M807 Besluta om sanktionsavgift 30 § LL, 39 a-i §§ HL högst 20 MC/VOC 

LF 000 kr, MC 
högst40 
000 kr 

MN/M808 Besluta om att ett delegations beslut 33 § LL MC voc Gäller ej beslut om 
ska gälla omedelbart även om det sanktionsavgift 
överklagas 

MN/M809 Besluta om läkarundersökning 8 § LF MC voc Bekostas av 
kontrollmyndigheten 

MN/M810 Besluta om registrering och 23 § LF HL MC 
godkännande av 
livsmedelsanlä12:12:ning 

MN/M811 Besluta om fastställande av 12 § LDV HL MC 
faroanalanalys och 
undersökningsprogram för 
dricksvattenproducenter 

Lagen om foder och animaliska biprodukter 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

MN/M900 Besluta om att begära in de 21 § LFAB HL MC Saknas 
uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen 

MN/M901 Beslut att meddela förelägganden 23 § LFAB HL MC 
och förbud 

MN/M902 Besluta om att ett föreläggande 24§ LFAB MC voc 
eller förbud ska förenas med vite 
om högst 10 000 kr. 

MN/M903 Besluta om omhändertagande av 25 § LFAB MC voc 
vara 

MN/M904 Besluta om rättelse på den felandes 26 § LFAB MC voc Saknas 
bekostnad 



MN/M905 Besluta om att begära 27 § LFAB MC voc Delegat ändrat från HL till MC 
polishandräckning 

MN/M906 Besluta om att ta ut en avgift för 28 § LFAB, 6 § HL MC Bestämmelser om hur Saknas 
prövning och tillsyn enligt FOFAB, TAXA avgift beräknas finns i 13-
kommunens taxa 13 b §§ FOFAB. 

MN/M907 Besluta om sanktionsavgift 30 § LFAB, 22 a-f HL högst 20 MC/VOC 
§§ FFAB 000 kr, MC 

högst40 
000 kr 

MN/M908 Besluta att ett delegations beslut ska 33 § LFAB MC voc Gäller ej beslut om 
gälla omedelbart även om det sanktionsavgift 
överklagas 

--, 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-08-20 20 av 25 

MN § 80 Dnr MN 000028/2019 - 800 

Förslag till beslut att återkalla ansökan om utdömande av vite 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att återkalla ansökan om utdömande av vite 
med dnr MN 000028/2019-800 för verksamhet  med 
organisationsnummer  på fastighet  

Skäl till beslut För att över tid (inte bara tillfälligt) få verksamheten att följa gällande lagar och 
föreskrifter behöver annan direkt kännbar sanktionsmöjlighet vidtas. Genom 
att fatta beslut om tidsbegränsat återkallande av registreringen istället för vite 
är detta möjligt. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden fattade 2019-06-28 beslut att ansöka om utdömande 
av vite vid Förvaltningsdomstolen i Malmö. Vid dags datum har 
förvaltningsdomstolen ännu inte handlagt ansökan. För att istället kunna vidta 
annan sanktion för att få verksamheten att följa lagsstiftningen föreslår 
miljöavdelningen därför att man återkallar ansökan. Enligt Förvaltningslagen 
får man inte dubbelbestraffa en verksamhet vilket blir fallet om ansökan om 
vite ligger kvar vid annan sanktion. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Yvonne Mollet
Bengtsson och miljöchefMichaela Sundström 2020-07-07, med tillhörande 
bilagor. 

Föredragande Miljö- och hälsoskyddsinspektör Yvonne Mollet-Bengtsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad/Miljöavdelningen 
 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Sam häl Is byggnad 

Datum: 2020-07-07 
Handläggare: Yvonne Mollet-Bengtsson 
Dnr: M2020-689 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Förslag till beslut att återkalla ansökan om utdömande av 
vite 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att återkalla ansökan om utdömande av vite med dnr 

1 (2) 

MN 000028/2019-800 för verksamhet  med organisationsnummer 
 på fastighet  

Sammanfattning av ärendet 
Myndighetsnämnden fattade 2019-06-28 beslut att ansöka om utdömande av vite vid Förvalt
ningsdomstolen i Malmö. Vid dags datum har förvaltningsdomstolen ännu inte handlagt ansö
kan. För att istället kunna vidta annan sanktion för att få verksamheten att följa lagsstiftningen 
föreslår miljöavdelningen därför att man återkallar ansökan. Enligt Förvaltningslagen får man 
inte dubbelbestraffa en verksamhet vilket blir fallet om ansökan om vite ligger kvar vid annan 
sanktion. 

Bakgrund 
Verksamheten har vid tidigare inspektioner under 2018-2019 haft allvarliga avvikelser och fått 
föreläggande om att vidta åtgärder, se bilaga 1, 2, 3, 4. Vid inspektion 2020-02-19 var avvikel
serna åtgärdade. Men vid den årliga inspektionen 2020-06-10 framkom åter allvarliga avvikel
ser på samma punkter som vid tidigare inspektioner, se bilaga 5. Vid uppföljande inspektion 
2020-07-13 var alla avvikelserna åtgärdade, se bilaga 6. 

Skäl till beslut 
För att över tid (inte bara tillfälligt) få verksamheten att följa gällande lagar och föreskrifter 
behöver annan direkt kännbar sanktionsmöjlighet vidtas. Genom att fatta beslut om tidsbe
gränsat återkallande av registreringen istället för vite är detta möjligt. 



2 (2) 

Lagstöd 
Europaparlamentets Och Rådets Förordning (EU) 2017 /625 av den 15 mars 2017 om offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växt
skyddsmedel( ... ) 

EU förordning 1169 /2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenter 

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation LIVSFS 2014:4 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Yvonne Mollet-Bengtsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Michaela Sundström 
Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Miljöavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. DB MN § 454/M804 förbud att släppa ut livsmedel på marknaden 
2. DB MN § 43 förbud med löpande vite att släppa ut livsmedel på marknaden 
3. MN § 70 ansökan om utdömande av vite 
4. MN § 7 beslut att tillfälligt återkalla registrering av livsmedelsverksamhet 
5. Dnr: M2020-689 inspektionsrapport från 2020-06-29 
6. Dnr: M2020-689 inspektionsrapportuppföljande inspektion 2020-07-13 

( 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§ 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-20 

Dnr MN 000031/2020 - 906 

Sida 

21av25 

Driftsbudget 2021 för samhällsbyggnad - myndighetsnämnden 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner förvaltningens förslag till besparingar för 
driftsbudget 2021 och översänder förslaget till kommunstyrelsen. Nämnden 
konstaterar att samtliga förslag till besparingar ligger inom ramen för 
förvaltningens delegation. 

Beskrivning av ärendet Samtliga verksamhetsområden har inför budgetarbetet 2021 fått uppdraget att 
ta fram underlag på besparingar och effektiviseringar motsvarande en procent 
och två procent. Uppdraget har även innehållit förslag på utökning 
motsvarande en procent. Förvaltningen har arbetat fram föreliggande 
förslag (bilaga). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-08-03, 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 
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Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-08-03 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-731 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Myndighetsnämnden 

Driftsbudget 2021 för samhällsbyggnad - myndighetsnämnden 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden godkänner förvaltningens förslag till besparingar för driftsbudget 
2021 och översänder förslaget till kommunstyrelsen. Nämnden konstaterar att samtliga 
förslag till besparingar ligger inom ramen för förvaltningens delegation. 

Sammanfattning 

Samtliga verksamhetsområden har inför budgetarbetet 2021 fått uppdraget att ta fram 
underlag på besparingar och effektiviseringar motsvarande en procent och två procent. 
Uppdraget har även innehållit förslag på utökning motsvarande en procent. Förvaltning
en har arbetat föreliggande förslag (bilaga). 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

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

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag på åtgärder SB-MN 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

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

Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Myndighetsnämnd -Samhällsbyggnad 2021-2023 
OBS-= utökning av kostnadsbudget och+ är minskning av kostnadsbudget 

Myndighetsnämnd - Samhällsbyggnad, 1% motsvarar en besparing på 29 tkr 

Besparingar/Effektiviseringar: Myndighetsnämnd SB 

År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet 

2021 Minska fortbildningsinsatser Minska budgeterat belopp per anställd 
2021 
2021 

1 otalt 

Myndighetsnämnd - Samhällsbyggnad, 2% motsvarar en besparing på 58 tkr 

Besparingar/Effektiviseringar: Myndighetsnämnd SB 

År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet 

2021 Minska fortb ildningsinsatser Minska budgeterat belopp per anställd 
2021 
2021 
2021 

1 otalt 

Myndighetsnämnd - Samhällsbyggnad, 1% motsvarar en utökning på 29 tkr 
- - -

Utökning: Myndighetsnämnd SB 

År Mål/Förslag till åtgärd Åtgärder för att nå målet 
2021 Översyn lönelidning 
2021 
2021 
2021 

1 otalt 

Konsekvenser för Kräver politiskt 
Belopp Område måluppfyllelse beslut 

29 000 bygglov och miljö Negativt som attraktiv arbe Nej 

L'I UUU 

0 Återstår 

Konsekvenser för Kräver politiskt 
Belopp Område måluppfyllelse beslut 

58 000 bygglov och miljö Negativt som attraktiv arbe Nej 

:>t5 uuu 
O Återstår 

Konsekvenser för Kräver politiskt 
Belopp Område måluppfyllelse beslut 

29 000 bygglov och miljö Positivt som attraktiv arbet:Ja, KSPU 

L'.7' uuu 
-58 000 Återstår 
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Myndighetsnämnden 2020-08-20 22 av 25 

MN § 82 Dnr MN 000068/2019 - 900 

Delgivningar 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Svenstorp 10:15 - Överklagande av kommunens beslut enligt miljöbalken. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till 
myndighetsnämnden för vidare handläggning. 

b) . Båstad 109:349 - Dom från mark- och miljödomstolen angående 
förhandsbesked. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

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

d). Planteringen 8 - Överklagande av beslut om avvisning av bygglovsansökan. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till 
myndighetsnämnden för fortsatt handläggning. 

e). Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-06-10 - Svar till revisionen 
- Granskning av kommunens målstyrning. 

f). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-06-24 - Investeringsbudget 
2021 och plan 2022-2025. 

g) . Segeltorp 12:2 - Överklagande av beslut om förhandsbesked. Länsstyrelsen 
avvisar överklagandet. 

h). Ängelsbäck 10:6 - Överklagande av beslut avseende förhandsbesked för 
nybyggnad av tre enbostadshus. Länsstyrelsen upphäver det överklagade 
beslutet och visar ärendet åter till kommunen för fortsatt handläggning. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Myndighetsnämnden 2020-08-20 23 av 25 

i). Båstad 109:89 - Slutligt beslut från Mark- och miljödomstolen. Bygglov; nu 
fråga om besluts överklagbarhet. Mark- och miljödomstolen avvisar 
överklagande. 

j). Bron 1 - Överklagande av beslut avseende bygglov. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet. 

k). Båstad 109:49 - Överklagande av beslut om bygglov för så kallade 
ställ platser. Länsstyrelsen avvisar överklagandena och upphäver det 
överklagade beslutet på talan av övriga klagande. 

1). Båstad 109:49 - Överklagande av beslut om bygglov för så kallade 
ställplatser. Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. 

]usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Myndighetsnämnden 2020-08-20 24 av 25 

MN § 83 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: 

a). Beslut 2020-06-17 om delegationsordning för tillfälliga smittskyddsåtgärder 
ska börja gälla. 

b). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag- 2020-06-01- 2020-07-31. 

c). Delegationslista - Bygglov och strandskyddsdispens - 2020-06-01 -
2020-07-31. 

d). Delegationslista - Miljö - 2020-06-01- 2020-07-31. 

e). Delegation - ordförande i brådskande ärenden, Yttrande till Högsta 
domstolen rörande nekat bygglov för nybyggnad av telekommunikationstorn 
på fastigheten Hemmeslöv 45:1. 

usterandes si nah1rer Utdra sbes rkande 
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Myndighetsnämnden 2020-08-20 25 av 25 

MN§84 Dnr MN 000069 /2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a). Rapport: Smittskydds- och trängselkontroller av serveringsställen (Michaela 
Sundström, Mårten Sällberg, Yvonne Mollet-Bengtsson, Roger Larsson). 

b). Sommarens otjänliga badvatten (Mårten Sällberg, Michaela Sundström). 

c). Översyn av miljötaxan (Michaela Sundström). 

d). Skrotbåten (Mårten Sällberg, Michaela Sundström). 

e). Kort diskussion avseende upphävt beslut om tidsbegränsat säsongslov 
för ställ platser för husbilar på Prästlidens parkering (Båstad 109:49). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




