
rJi1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

Sida 

1av22 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 12 november 2020 kl. 13.00 - 16.25. 

Carl Lilliehöök (M), ordförande. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Ingrid Nygren (L), vice ordförande. Deltar på distans. 
Tony Ivarsson (M), ledamot. 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot. Deltar på distans. 
Kenneth Larsson (C), ledamot. 
Haakon Böcker (BP), ledamot. 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot. 

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

Haakon Böcker. Ersättare: Ingrid Edgarsdotter. 

ontoret i Båstad, torsdagen den 19 november 2020 kl. 13.00. 

J;laakon Böcker 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2020-11-12 

Från och med 2020-11-20 till och med 2020-12-12 

T etiBåstad 

~d~ 
Henrik Andersson 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2020-11-12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

MN § 107 Dnr MN 000070/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 108 Dnr MN 000071/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 109 Dnr MN 000034/2018 - 300 
- Olovlig rivning och uppförande av nytt fritidshus 

MN § 110 Dnr MN 000048/2020 - 330 
Faritslöv 9:18 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 111 Dnr MN 000049/2020 - 330 
Slättaröd 5:10 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 112 Dnr MN 000050/2020 - 330 
Troentorp 1:44 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 113 Dnr MN 000051/2020 - 330 
Ängalag 40:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 

MN § 114 Dnr MN 000028/2020 - 330 
Vasalt 3:25 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 115 Dnr MN 000052/2020 - 900 
Nämndsplan med budget 2021 för myndighetsnämnden 

MN § 116 Dnr MN 000013/2020 - 905 
Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden januari-oktober 2020 

MN § 117 Dnr MN 000047 /2020 - 900 
Ändring av datum för nämndens majsammanträde 2021 

MN § 118 
Delgivningar 

Dnr MN 000068/2019 - 900 

MN § 119 Dnr MN 000072/2019 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

MN § 120 Dnr MN 000069/2019 - 900 
Informationsärenden 

MN § 121 Dnr MN 000053/2020 - 900 

Sida 

2 av 22 

Remissvar - Förslag på namnbyte av myndighetsnämnden till miljö- och byggnadsnämnden 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



lfil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-11-12 

MN § 107 Dnr MN 000070/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Haakon Böcker. 

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Ingrid Edgarsdotter. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad torsdagen den 
19 november 2020 kl. 13.00. 

3 av22 

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. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-11-12 

MN § 108 Dnr MN 000071/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Ärende: Remissvar - Förslag på namnbyte av myndighetsnämnden 
till miljö- och byggnadsnämnden. 

Information: Bygglovchefen informerar. 

Information: Miljöchefen informerar. 

Information: Beslut från kommunstyrelsen - Avskrivning av planuppdrag 
för örter på sydkusten. 

Sida 

4av22 

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. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Li1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-11-12 

MN § 109 Dnr MN 000034/2018 - 300 

 - Olovlig rivning och uppförande 
av nytt fritidshus 

Med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 §tas en 
byggsanktionsavgift ut om 16 791 kronor av byggnadsverkets ägare 

5 av 22 

 (nedan kallad byggherren) med personnummer  
för att utan startbesked ha uppfört ett fritidshus om 36 kvm utan el eller 
VA-anslutning på hennes mors fastighet  

Byggherren upplyses om att förenklad delgivning kan komma att användas. 

Skäl för beslut Byggherren har rivit en befintlig mindre oisolerad stuga och uppfört en ny 
sommarstuga utan anslutning till kommunalt VA eller kommunala elnätet om 
36 kvm byggnadsarea (BYA) utan bygglov och påbörjat åtgärden före 
startbesked getts. För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. 
Det föreligger inga skäl att sätta ned avgiften. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden föreslås besluta ta ut en byggsanktionsavgift om 16791 kr 
av byggnadsverkets ägare (byggherren). Byggherren har rivit en befintlig 
mindre oisolerad stuga och uppfört en ny sommarstuga utan anslutning till 
kommunalt VA eller kommunala elnätet om 36 kvm byggnadsarea (BYA) utan 
bygglov och påbörjat åtgärden utan att startbesked getts. Byggnaden kan inte 
betraktas som en bygglovsbefriad ekonomibyggnad för jordbrukets behov och 
heller inte som en komplementbyggnad då en sådan ska vara placerad på 
hävdad tomtplats i anslutning till huvudbyggnaden (brukscentrat). Bygglov, 
startbesked och slutbesked för ett fritidshus har beviljats i efterhand i ärende 
B2014-914. 

Myndighetsnämnden har tidigare prövat frågan om sanktionsavgift och har då 
riktat ärendet till fastighetsägaren, enligt plan och bygglagen 10 kap 57§ 1. 
Ärendet har överprövats dels av Länsstyrelsen bilaga 9 och av Mark och 
miljödomstolen bilagalO. Den senare har upphävt beslutet och bedömt att det 
ej visats föreligga förutsättningar att utta byggsanktionsavgift av 
fastighetsägaren varför ärendet nu vänds mot byggherren som bedöms vara 
den som begick överträdelsen (PBL 10 kap 57§ 2). 

Sanktionsavgiften har nu beräknats baserat på årets prisbasbelopp (Plan och 
byggförordningen 9 kap 1§) men avgift för att ha tagit byggnaden i bruk utan 
slutbesked har inte inräknats då rättsfall efter MMD:s dom visat att avgift för 
slutbesked inte kan tas ut om inget startbesked finns. Avgiften är således nu 
lägre än i den tidigare prövningen. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Upplysningar 

2020-11-12 6av22 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-10-28, 
med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

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

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

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Byggherren, har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att 
påbörja en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt getts 
möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Länk till Plan och bygglagen: 
https://www.riksdagen.se/sv /dokument-lagar/dokument/svensk
forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900 

Länk till Plan och byggförordningen: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk
forfattningssamling/plan--och-byggforordning-20l1338_sfs-2011-338 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad, anmälaren, byggherren, fastighetsägaren 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 
Datum 
2020-10-28 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2014-000359 

Tjänsteskrivelse ] (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Olovlig rivning och uppförande av nytt fritidshus 
 Båstads kom

mun 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta 
att med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 §ta ut en byggsanktionsavgift 
om 16791 kr av byggnadsverkets ägare (nedan kallad byggherren) med per
sonnummer  för att utan startbesked ha uppfört ett fritidshus om 36 kvm 
utan el eller VA-anslutning på hennes mors fastighet  

att upplysa om att förenklad delgivning kan komma att användas. 

Skäl för beslut 
Byggherren har rivit en befintlig mindre oisolerad stuga och uppfört en ny sommarstuga 
utan anslutning till kommunalt VA eller kommunala elnätet om 36 kvm byggnadsarea 
(BYA) utan bygglov och påbörjat åtgärden före startbesked getts. 
För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Det föreligger inga skäl att sätta ned 
avgiften. 

Sammanfattning 
Myndighetsnämnden föreslås besluta ta ut en byggsanktionsavgift om 16791 kr av bygg
nadsverkets ägare (byggherren). Byggherren har rivit en befintlig mindre oisolerad stuga 
och uppfört en ny sommarstuga utan anslutning till kommunalt VA eller kommunala elnä
tet om 36 kvm byggnadsarea (BYA) utan bygglov och påbörjat åtgärden utan att startbe
sked getts. Byggnaden kan inte betraktas som en bygglovs befriad ekonomibyggnad för 
jordbrukets behov och heller inte som en komplementbyggnad då en sådan skall vara pla
cerad på hävdad tomtplats i anslutning till huvudbyggnaden (brukscentrat). Bygglov, 
startbesked och slutbesked för ett fritidshus har beviljats i efterhand i ärende B2014-914. 

Myndighetsnämnden har tidigare prövat frågan om sanktionsavgift och har då riktat ären
det till fastighetsägaren, enligt plan och bygglagen 10 kap 57§ 1 
Ärendet har överprövats dels av Länsstyrelsen bilaga 9 och av Mark och miljödomstolen 
bilaga10. Den senare har upphävt beslutet och bedömt att det ej visats föreligga förutsätt
ningar att utta byggsanktionsavgift av fastighetsägaren varför ärendet nu vänds mot bygg
herren som bedöms vara den som begick överträdelsen (PBL 10 kap 57§ 2). 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2020.os.26 
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Sanktionsavgiften har nu beräknats baserat på årets pris basbelopp (Plan och byggförord
ningen 9 kap 1§) men avgift för att ha tagit byggnaden i bruk utan slutbesked har inte in
räknats då rättsfall efter MMD:s dom visat att avgift för slutbesked inte kan tas ut om inget 
startbesked finns. Avgiften är således nu lägre än i den tidigare prövningen. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan om pågående byggåtgärder på fastigheten inkom den 25 april 
2014. Besök på platsen gjordes samma dag av handläggarna Naim Berisha och Maria Ax
berg-Fagerlind. Handläggarna konstaterade att en mindre byggnad i en skogsdunge ca 120 
m från fastighetens brukscentra hade rivits och en ny plintgrund till en ny byggnad hade 
uppförts. Byggnaden kan inte betraktas som en bygglovs befriad ekonomibyggnad för jord
brukets behov och heller inte som en komplementbyggnad då en sådan skall vara placerad 
på hävdad tomtplats i anslutning till huvudbyggnaden (brukscentrat). Fastighetsägaren 
med make träffades på platsen. De informerade handläggarna att ett nytt fritidshus skulle 
uppföras på platsen och att tillstånd hade sökts hos och beviljats av länsstyrelsen avseende 
landskapsbildsskydd. Fastighetsägaren informerades att åtgärden kräver lov och att den 
planerade husleveransen skulle stoppas i avvaktan på en lovprövning. 
Nytt platsbesök gjordes den 9 maj 2014, då kunde konstateras att byggnaden stod på plats. 
Ingen lovansökan inkom, varför föreläggande till fastighetsägaren att söka lov i efterhand 
expedierades den 15 oktober 2014. Ansökan om lov inkom därefter den 14 nov 2014. 
Bygglov, startbesked och slutbesked för ett fritidshus har beviljats i efterhand i ärende 
B2014-914. Byggnaden är inte ansluten till det kommunala elnätet och heller inte till det 
kommunala VA-nätet. Byggherren har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Se bilaga 8 

Myndighetsnämnden har tidigare prövat frågan om sanktionsavgift och har då riktat ären
det till fastighetsägaren, enligt plan och bygglagen 10 kap 57§ 1 
Ärendet har överprövats dels av Länsstyrelsen bilaga 9 och av Mark och miljödomstolen 
bilaga 10. Den senare har upphävt beslutet och bedömt att det ej visats föreligga förutsätt
ningar att utta byggsanktionsavgift av fastighetsägaren varför ärendet nu vänds mot bygg
herren som bedöms vara den som begick överträdelsen (PBL 10 kap 57§ 2). 

Sanktionsavgiften har nu beräknats baserat på årets pris basbelopp (Plan och byggförord
ningen 9 kap 1§) men avgift för att ha tagit byggnaden i bruk utan slutbesked har inte in
räknats då rättsfall efter MMD:s dom visat att avgift för slutbesked inte kan tas ut om inget 
startbesked finns. Avgiften är således nu lägre än i den tidigare prövningen. 

Upplysningar 
Om ni är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan ni överklaga detta inom tre veck
or från att ni fick beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen men skickas skriftli
gen till 
samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. 
Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ären
dets fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Tillämpliga bestämmelser 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestäm-

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2020.os.26 
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melse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyn
digheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har medde
lats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 §) 
Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Byggherren, har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att påbörja en byggnadsåtgärd 
innan startbesked har utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Länk till Plan och bygglagen: 
https://www.riksdagen.se/sv /dokument-lagar /dokument/svensk
forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900 sfs-2010-900 

Länk till Plan och byggförordningen: 
https://www.riksdagen.se/sv /dokument-lagar /dokument/svensk
forfattningssamling/plan--och-byggforordning-201133 8 sfs-2011-33 8 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnad, anmälaren, bygghenen, fastighetsägaren 

Bilagor 
Orientering 
Bilaga 1. Sanktionsavgiftsberäkning 
Bilaga 2. foto ursprunglig bgd 
Bilaga 3. foto ursprunglig bgd riven 
Bilaga 4. foto ny bgd 
Bilaga 5. foto utedass 
Bilaga 6. fasadritning 
Bilaga 7. Planritning 
Bilaga 8. Yttrande från bygghenen 
Bilaga 9. Dom LST 
Bilaga 10. Dom MMD 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2020.os.26 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-11-12 

MN § 110 Dnr MN 000048/2020 - 330 

Faritslöv 9:18 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

Som förhandsbesked lämnas att bygglov kan ges för nybyggnad av 
en bostadshus på fastigheten Faritslöv 9:18. 

7 av 22 

Avgiften är 7 544 kronor enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
skickas separat. 

Längs Dagshögsvägen ligger ett pärlband av olika byggnader; bostadshus av 
olika storlekar, en gammal fabriksbyggnad (numera lagerlokal för en byggare) 
och en festlokal. Vid den tänkta tomtplatsen ligger två mindre stugor i en dunge 
som närmaste grannar och något hundratal meter bortom dem gränsar 
Torekovs sydligaste detaljplan. Ytterligare en byggnad gör ingen negativ 
skillnad utan förstärker snarare känslan av bygata. Ett negativt förhandsbesked 
vore ologiskt av samma skäl. Närmaste busshållplats ligger en km bort. 

Fastigheten ligger i nära anslutning till kollektivtrafik. 

Jordbruksmarken är varken bördig eller brukningsvärd. 

Nybyggnationen placeras på lämpligt ställe på fastigheten. 

Nybyggnationen sker på en sk. lucktomt mellan väg i söder och byggnader 
i nära anslutning till befintlig bebyggelse. 

Beskrivning av ärendet Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus har sökts på fastigheten 
Faritslöv 9:18. Enligt kommunens översiktsplan utgör detta område ett La
område och de generella riktlinjerna avseende nya bostäder på landsbygden 
bedöms inte uppfyllas. Ärendet har skickats ut till berörda sakägare som inte 
haft några synpunkter. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-11-02, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges för uppförande av bostadshus på fastigheten Faritslöv 9:18. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög och samhällsbyggnadschef Roger Larsson 
föredrar ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



l,iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Yrkande 

Proposition 

Upplysningar 

2020-11-12 8av22 

Ingrid Nygren (L), Ingvar Bengtsson (S) och Carl Lilliehöök (M): 
Förhandsbesked lämnas. 

Skäl för beslut 
Längs Dagshögsvägen ligger ett pärlband av olika byggnader; bostadshus av 
olika storlekar, en gammal fabriksbyggnad (numera lagerlokal för en byggare) 
och en festlokal. Vid den tänkta tomtplatsen ligger två mindre stugor i en dunge 
som närmaste grannar och något hundratal meter bortom dem gränsar 
Torekovs sydligaste detaljplan. Ytterligare en byggnad gör ingen negativ 
skillnad utan förstärker snarare känslan av bygata. Ett negativt förhandsbesked 
vore ologiskt av samma skäl. Närmaste busshållplats ligger en km bort. 

Fastigheten ligger i nära anslutning till kollektivtrafik. 

Jordbruksmarken är varken bördig eller brukningsvärd. 

Nybyggnationen placeras på lämpligt ställe på fastigheten. 

Nybyggnationen sker på en sk. lucktomt mellan väg i söder och byggnader i 
nära anslutning till befintlig bebyggelse. 

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

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

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom tre veckor från att du fick del av 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. 

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet 
gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet 
om förhandsbesked fått laga kraft. 

Tillstånd från landskapsbildsskydd ska sökas hos Länsstyrelsen. 

Beslutet expedieras till Sökande 

usterandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-11-02 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
8 2020 - 000683 

Tjänsteskrivelse 

Myndighetsnämnden 

FARITSLÖV 9:18 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att kunna ges för 
uppförande av bostadshus på fastigheten Faritslöv 9:18. 

Avgiften är 7 284 kronor enligt fastställd taxa. Faktura och avgifts beräkning skickas separat. 

Skäl för beslut 
Förslaget bedöms inte vara förenlig med kommunens översiktsplan. Åtgärden bedöms ur allmän 
synpunkt inte medföra en god hushållning av mark-och vattenområden eller uppfylla lämplig
hetskriterierna i plan-och bygglagen 2 kap samt miljöbalken 3 och 4 kap. Marken utgörs av jord
bruksmark. I avvägning mellan det enskilda intresset att bebygga platsen med bostadshus samt 
det allmänna intresset att bevara jordbruksmarken bedöms det allmänna intresset väga tyngst. 

Sammanfattning 
Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus har sökts på fastigheten Faritslöv 9:18. Enligt 
kommunens översiktsplan utgör detta område ett La-område och de generella riktlinjerna avse
ende nya bostäder på landsbygden bedöms inte uppfyllas. Ärendet har skickats ut till berörda 
sakägare som inte haft några synpunkter. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus. Del av fastigheten där 
bostadshuset avses uppföras ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas av följande 
skydd eller riksintressen: 

• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen, s. k. landskapsbildsskydd. 
• Område med fornlämningar 
• Påverkansområde väderradar 
• Område av intresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 §miljöbalken, MB. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 § MB. 
• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 4 § MB. 

Den föreslagna platsen utgör enligt den aktuella översiktsplanen (ÖP2030) ett s.k. La-område. 
La-områden är områden där i princip ingen ny bebyggelse ska tillkomma. Ny bebyggelse och 
anläggningar får endast tillkomma om de gynnar riksintressena i området eller utgör komple
ment till befintlig bebyggelse eller verksamhet. Detta är kommunens mest skyddsvärda områ
den. Inriktningen för dessa områden ska vara att karaktären ska bevaras och skyddas från för
ändringar som kan försvaga befintliga värden. Även om enskild nybyggnad inte ger någon påtag-
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Jig skada på bevarandevärden är den samlade påverkan över tid som ger negativ påverkan (ku
mulativ effekt). Översiktsplanen samt anger också att jordbruksmarken ska bevaras och priori
teras före ianspråktagande för bostadsbyggnation. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Den föreslagna platsen där byggnaden avses placeras utgörs av jordbruksmark. Vid plats besöket 
och utifrån samtal med sökanden kunde man konstatera att det inte handlar om mark med hög 
bördighet. Vid bedömning om det handlar om brukningsvärd mark ska man ta ställning till mar
kens brukning i närtid samt vilket läge som marken har och hur dess omgivning ser ut. Markens 
bördighet är i sig inte avgörande faktorn. 

Även om det inte finns någon större ekonomisk vinst i att driva en viss typ av produktion inne
bär inte att marken inte kan användas för någon annan typ av produktion. Fastighetens storlek 
och placering gör att marken kan användas som betesmark. Med andra ord ska fastigheten be
traktas som brukningsvärd jordbruksmark. Översiktsplanen anger också att placering av nya 
bostäder på jordbruksmarken ska undvikas och endast ska ske i undantagsfall (till exempel luck
tomter). Utökning av sammanhållen bebyggelse på jordbruksmarken ska enligt översiktsplanen 
undvikas. 

Förslaget uppfyller inte heller översiktsplanens riktlinje för placering av ny bebyggelse på 
landsbygden - att byggnader ska söka stöd i vegetation samt i anslutning till befintlig bebyg
gelse. Här handlar det om en betydlig friare placering. 

De berörda sakägarna har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Av sakägarna som har sva
rat på remiss har ingen haft negativa synpunkter på förslaget. 

Vid en samlad bedömning bedöms åtgärden vara olämplig då förslaget strider mot översiktspla
nen genom att det placeras i området där ingen ny bebyggelse ska tillkomma samt att jord
bruksmarken tas i anspråk för bostadsbyggnation. Åtgärden strider mot gällande översiktspla
nen och medför olämplig användning av markområden. 

Upplysningar 
Beslutet får laga kraft efter fem veckor under förutsättning att ingen överklagar. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick del av 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. 

Samhällsbyggnad 
Hajrudin Caplja 
Bygglovhandläggare 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 

Orienteringskarta 
Ansökan 
Situationsplan 
Foto från platsbesök 



l,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-11-12 

MN § 111 Dnr MN 000049 /2020 - 330 

Slättaröd 5:10 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

Som förhandsbesked lämnas att bygglov kan ges för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Slättaröd 5:10. 

9 av 22 

Avgiften är 7 544 kronor enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
skickas separat. 

Enligt Båstads ÖP ska tillkommande ny bebyggelse på landsbygden 
företrädesvis placeras inom bystrukturer. Slättaröd är en urgammal by, som 
splittrades vid Laga Skiftet kring 1820. Ett "återskapande" av den byn sluter 
tidscirkeln såväl som det möjliggör tillkommande ny bebyggelse. Närmaste 
busshållplats ligger ett hundratal meter bort. 

Fastigheten ligger i ett sk. Le-område. 

Jordbruksmarken är varken bördig eller brukningsvärd. 

Fastigheten ligger inom Slättaröds befintliga bystruktur. 

Beskrivning av ärendet Förhandsbesked för uppförande av en bostadshus har sökts på fastigheten 
Slättaröd 5: 10. Enligt kommunens översiktsplan utgör detta område ett Lc
område och de generella riktlinjerna avseende nya bostäder på landsbygden 
bedöms inte uppfyllas. Ärendet har skickats ut till de berörda sakägarna. NSR 
påpekar att sophämtningsplats inte har redovisats samt att extra avgift 
tillkommer om det enskilda avloppet placeras alltför långt ifrån vägen. En av 
berörda grannarna har lämnat synpunkter att en träfasad hade passat bättre på 
huset. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-11-02, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges för uppförande av bostadshus på fastigheten Slättaröd 5:10. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rJl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Yrkande 

Proposition 

Upplysningar 

2020-11-12 

Ingrid Nygren (L), Ingvar Bengtsson (S), Haakon Böcker (BP) och 
Tony Ivarsson (M): Förhandsbesked lämnas. 

Skäl för beslut 

10 av 22 

Enligt Båstads ÖP ska tillkommande ny bebyggelse på landsbygden 
företrädesvis placeras inom bystrukturer. Slättaröd är en urgammal by, som 
splittrades vid Laga Skiftet kring 1820. Ett "återskapande" av den byn sluter 
tidscirkeln såväl som det möjliggör tillkommande ny bebyggelse. Närmaste 
busshållplats ligger ett hundratal meter bort. 

Fastigheten ligger i ett sk. Le-område. 

Jordbruksmarken är varken bördig eller brukningsvärd. 

Fastigheten ligger inom Slättaröds befintliga bystruktur. 

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

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

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom tre veckor från att du fick del av 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. 

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet 
gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet 
om förhandsbesked fått laga kraft. 

Beslutet expedieras till Sökande 
Lagfaren ägare till fastigheten  

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-11-02 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2020 - 000967 

Tj ä nsteskrive I se 

Myndighetsnämnden 

SLÄTTARÖD 5:10 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
· enbostadshus 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att kunna ges för 
uppförande av bostadshus på fastigheten Slättaröd 5:10. 

Avgiften är 7 284 kronor enligt fastställd taxa. Faktura och avgifts beräkning skickas separat. 

Skäl för beslut 
Förslaget bedöms inte vara förenlig med kommunens översiktsplan. Åtgärden bedöms ur allmän 
synpunkt inte medföra en god hushållning av mark-och vattenområden eller uppfylla lämplig
hetskriterierna i plan-och bygglagen 2 kap samt miljöbalken 3 och 4 kap. Marken utgörs av jord
bruksmark. I avvägning mellan det enskilda intresset att bebygga platsen med bostadshus samt 
det allmänna intresset att bevara jordbruksmarken bedöms det allmänna intresset väga tyngst. 

Sammanfattning 
Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus har sökts på fastigheten Slättaröd 5:10. Enligt 
kommunens översiktsplan utgör detta område ett Le-område och de generella riktlinjerna avse
ende nya bostäder på landsbygden bedöms inte uppfyllas. Ärendet har skickats ut till de berörda 
sakägarna. NSR påpekar att sophämtningsplats inte har redovisats samt att extra avgift tillkom
mer om det enskilda avloppet placeras alltför långt ifrån vägen. En av berörda grannarna har 
lämnat synpunkter att en träfasad hade passat bättre på huset. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus på fastigheten som 
ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas av följande skydd eller riksintressen: 

• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen, s. k. landskapsbildsskydd. 
• Påverkansområde väderradar, Försvarsmakten. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 § MB. 
• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 4 § MB. 

Den föreslagna platsen utgör enligt den aktuella översiktsplanen (ÖP2030) ett s.k. Le-område 
som inte har lika höga värden ur natur- eller kulturmiljösynpunkt eller för landskaps bilden som 
La- och Lb-områdena, men bebyggelse ska fortfarande utföras med hänsyn till områdets rå
dande karaktär eller tänkta utveckling. Exempelvis ska hänsyn tas till grönstrukturen så att inga 
viktiga länkar i strukturen bryts vid exploatering. Områdena ska bevaras och utvecklas som 
landsbygd, gröna områden eller samlade rekreationsområden. Bebyggelse och andra anlägg
ningar kan tillkomma om det sker med respekt för den önskade utvecklingen av områdena. Vik-
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tiga siktlinjer ska inte blockeras. Enligt översiktsplanens riktlinjer för bostadsbyggnation på 
landsbygden ska jordbruksmarkens bevarande väga tyngre än andra exploateringsintressen 
med undantag av mark i stationsnära lägen. 

Enligt länsstyrelsens utredning för skyfallshantering går det även en rinnväg över fastigheten 
vilket kan försvåra bebyggande av fastigheten samt äventyra skyfallshanteringen i området. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Fastigheten avstyckades från stamfastigheten Slättaröd 5:6 år 1939 och utgörs i nuläget av jord
bruksmark. Åtgärden innebär utökning av sammanhållen bebyggelse på betesmark. Definition 
av sammanhållen bebyggelse framgår av plan-och bygglagen 1 kap 4 § och betecknas som be
byggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park
mark". Den nya bebyggelsen i kombination med befintlig bebyggelse på grannfastigheter utgör 
en utökning av sammanhållen bebyggelse på jordbruksmark, något som enligt översiktsplanen 
ska undvikas. 

Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. En av 
de berörda grannarna har lämnat synpunkter att en träfasad hade passat bättre på huset. I för
handsbeskedet prövar man främst platsens lämplighet för en viss åtgärd såsom placering av nytt 
bostadshus. Husets detaljutformning såsom fasadmaterial och kulörer prövas i bygglovsskedet. 
Enligt förslaget handlar det om 1,5-planshus ( enplans med inredd vind) som bedöms passa in i 
omgivningen. NSR:s synpunkter avsåg att plats för sophämtning inte har redovisats. Syn
punkterna kan dock tillgodoses i en eventuell bygglovsprövning. 

Vid en samlad bedömning bedöms åtgärden vara olämplig då den innebär ny sammanhållen 
bebyggelse på jordbruksmark. Bygglov för uppförande av bostadshus kan därför inte ges. God
kännande av förslaget riskerar ge ytterligare förtätning i området, skapa nya lucktomter, med 
hänsyn till likabehandlingsprincipen. 

Upplysningar 
Beslutet får laga kraft efter fem veckor under förutsättning att ingen överklagar. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick del av 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. 

Samhällsbyggnad 
Hajrudin Cap/ja 
Bygglovhandläggare 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Lagfaren ägare till fastigheten  

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

Orienteringskarta 
Ansökan 
Situationsplan 
Typhus/foton 
Grannyttrande med erinran 
Yttrande från NSR inklusive renhållningsföreskrifter 
Yttrande från NSVA 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

Dnr MN 000050/2020 - 330 

Troentorp 1:44 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

Beslut Ärendet återremitteras för att reda ut vilka förutsättningar som gäller. 

Skäl för beslut Nämnden ser i grunden positivt på ärendet men först måste markens 
beskaffenhet om eventuella gifter samt avloppsfrågan utredas. 

Sida 

11av22 

Beskrivning av ärendet Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus har sökts. Enligt kommunens 
översiktsplan utgör detta område ett Lb-område och de generella riktlinjerna 
avseende nya bostäder på landsbygden bedöms inte uppfyllas. Ärendet har 
skickats ut till grannarna som inte haft några negativa synpunkter. NSR 
påpekar att sophämtningsplats inte har redovisats samt att extra avgift 
tillkommer om det enskilda avloppet placeras alltför långt ifrån vägen. 
Miljöavdelningen har påpekat att marken kan vara kontaminerad och kan 
behöva saneras från tidigare användning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-11-04, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges för uppförande av bostadshus på fastigheten Troentorp 1:44 enligt 
föreliggande handlingar. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög och samhällsbyggnadschef Roger Larsson 
föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L): Ärendet återremitteras för att reda ut vilka förutsättningar 
som gäller. 

Skäl för beslut 
Nämnden ser i grunden positivt på ärendet men först måste markens 
beskaffenhet om eventuella gifter samt avloppsfrågan utredas. 

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

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 
Sökande 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-11-12 12 av 22 

MN § 113 Dnr MN 000051/2020 - 330 

Ängalag 40:1- Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för 
nybyggnad av en bostadshus och komplementbyggnad enligt bilagda 
handlingar. 

Avgiften är 7 544 kronor enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
skickas separat. 

Åtgärden bedöms ur 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 riksintressena i 
området eller medföra någon betydande olägenhet för de berörda sakägarna 
eller omgivningen. Placering av ett nytt bostadshus på den föreslagna platsen 
bedöms följa riktlinjerna i översiktsplanen då det placeras i anslutning till 
befintlig bebyggelse och anpassas till terrängen. Det enskilda intresset att 
bebygga platsen bedöms väga tyngre än det allmänna intresset. Tomtplatsen 
utgörs inte av brukningsvärd jordbruksmark. 

Beskrivning av ärendet Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Enligt 
kommunens översiktsplan utgör detta område ett Lb-område och de generella 
riktlinjerna bedöms uppfyllas för hur nya byggnader ska placeras i landskapet. 
Ärendet har skickats ut till grannarna som inte haft några synpunkter. 
Trafikverket påpekar att bullerutredning ska göras före bygglov ges. 
Kommunalt VA beräknas anslutas 2021-2022. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-11-02, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Yrkande Tony Ivarsson (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2020-11-12 13 av 22 

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet 
gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om 
förhandsbesked fått laga kraft. Beslutet får laga kraft efter fyra veckor under 
förutsättning att ingen överklagar. 

Tillstånd avseende landskapsbildskydd krävs och söks hos Länsstyrelsen i 
Skåne län. 

Bullerberäkning ska göras och skickas in i samband med bygglovsansökan för 
att visa att riktlinjerna avseende trafikbuller för bostadsbebyggelse klaras. 
Placering av byggnader ska följa Trafikverkets synpunkter om skyddsavstånd 
från vägen. 

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 
Trafikverket 
Grannar 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-11-02 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
8 2020 - 000791 

Tjänsteskrivelse 

Myndighetsnämnden 

ÄNGALAG 40:1- Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad enligt bilagda handlingar. 

1 (2) 

Avgiften är 7 544 kronor enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms ur 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 riksintressena i området eller medföra 
någon betydande olägenhet för de berörda sakägarna eller omgivningen. Placering av ett nytt 
bostadshus på den föreslagna platsen bedöms följa riktlinjerna i översiktsplanen då det placeras 
i anslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till terrängen. Det enskilda intresset att be
bygga platsen bedöms väga tyngre än det allmänna intresset. Tomtplatsen utgörs inte av bruk
ningsvärd jordbruksmark. 

Sammanfattning 
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Enligt kommunens översikts
plan utgör detta område ett Lb-område och de generella riktlinjerna bedöms uppfyllas för hur 
nya byggnader ska placeras i landskapet. Ärendet har skickats ut till grannarna som inte haft 
några synpunkter. Trafikverket påpekar att bullerutredning ska göras före bygglov ges. Kom
munalt VA beräknas anslutas 2021-2022. 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men ingår i området med sammanhållen be
byggelse. Fastigheten omfattas av följande skydd eller riksintressen: 

• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen, s. k. landskapsbildsskydd. 
• Påverkansområde för väderradar 
• Byggnadsfritt skyddsavstånd från Ängalagsvägen (30 meter) enligt Trafikverket. 
• Område av intresse för friluftslivet och kulturmiljövård enligt 3 kap 6 §miljöbalken. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turism enligt 4 kap 2 § MB. 
• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 1,4 §§ MB. 

Enligt översiktsplanen som är aktuell för prövning (ÖP2030) ingår området i ett s.k. Lb-område. 
Enligt riktlinjerna i översiktsplanen ska ny bebyggelse hanteras restriktivt, dock inte lika restrik
tivt som inom La-områden. 



2 (2) 

Riktlinjer i översiktsplanen för ny bebyggelse utanför detaljplanerat område anger att jord
bruksmark ska bevaras så långt det går, att bebyggelsen ska anpassas till befintlig terräng och 
befintlig bebyggelse samt att nya hus ska placeras i anslutning till befintlig bebyggelse. Marken 
där byggnaden avses uppföras bedöms på grund av sin placering och area inte utgöra bruk
ningsvärd jordbruksmark. Marken utgör inte en del av större jordbrukslandskap och har enligt 
historiska satellitfoton inte använts för jordbruksproduktion i närtid. 

Remiss till berörda sakägarna och myndigheter har skickats ut. Av sakägarna som har hörts har 
Trafikverket (väghållare till Ängalagsvägen) kommit in med synpunkter angående placering av 
komplementbyggnaden. Enligt yttrande från Trafikverket ska skyddsavståndet från Ängalagsvä
gen beaktas och att komplementbyggnaden ska placeras minst 12 meter ifrån vägen. Trafikver
kets yttrande har kommunicerats med sökande som inkom med reviderad situationsplan där 
garaget är placerad 12 meter ifrån vägen. Vidare anger Trafikverket att bullerutredning ska gö
ras inför bygglov samt att god sikt ska erhållas genom att växtligheten röjs. Fastigheten ligger 
inom utbyggnadsområde för kommunalt VA som enligt yttrande från NSVA beräknas vara fär
digt 2021/2022. 

Upplysningar 
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller endast om 
bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked fått laga kraft. 
Beslutet får laga kraft efter fyra veckor under förutsättning att ingen överklagar. 

Tillstånd avseende landskapsbildskydd krävs och söks hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Bullerberäkning ska göras och skickas in i samband med bygglovsansökan för att visa att riktlin
jerna avseende trafikbuller för bostads bebyggelse klaras. Placering av byggnader ska följa Tra
fikverkets synpunkter om skyddsavstånd från vägen. 

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. 

Samhälls byggnad 
Hajrudin Caplja 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Trafikverket 
Grannar 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 
Bilaga 6 

Orienteringskarta 
Ansökan om förhandsbesked 
Situationsplan 
Projektbeskrivning 
Yttrande från Trafikverket 
Yttrande från NSVA 
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Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-11-12 14 av 22 

MN § 114 Dnr MN 000028/2020 - 330 

Vasalt 3:25 - Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus 

Nämnden vidhåller sitt positiva beslut om förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus på fastigheten Vasalt 3:25. 

Jordbruksmarken är varken bördig eller brukningsvärd. 

Öppenheten upprätthålls av sökandens betesdjur och arbete. 

Hela Vasalts-heden är naturbetesmark och därtill naturreservat; den tänkta 
tomten är utanför reservatet. 

Värnar om permanentboende och generationsskifte. 

Nämnden ställer sig bakom skrivelsen från familjen  daterad den 30 juli 
2020, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus har sökts på en del av 
fastigheten Vasalt 3:25. Myndighetsnämndens positiva bygglovsbeslut 20 
augusti 2020 har upphävts av Länsstyrelsen varför nu ärendet prövas igen och 
behöver motiveras tydligare. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-11-03, med 
tillhörande bilagor. Länsstyrelsens beslut 2020-10-30. 

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

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög och samhällsbyggnadschef Roger Larsson 
föredrar ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Yrkanden 

Proposition 

Reservation 

Upplysningar 

2020-11-12 

Ingrid Nygren (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

Ingrid Edgarsdotter (BP), Haakon Böcker (BP), Ingvar Bengtsson (S), 
Kenneth Larsson (C), Tony Ivarsson (M) och Carl Lilliehöök (M): 
Nämnden vidhåller sitt positiva beslut om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus på fastigheten Vasalt 3:25. 

Skäl för beslut 
Jordbruksmarken är varken bördig eller brukningsvärd. 

Öppenheten upprätthålls av sökandens betesdjur och arbete. 

15 av 22 

Hela Vasalts-heden är naturbetesmark och därtill naturreservat; den tänkta 
tomten är utanför reservatet. 

Värnar om permanentboende och generationsskifte. 

Nämnden ställer sig bakom skrivelsen från familjen  daterad den 30 juli 
2020, se bilaga. 

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

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

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

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet 
gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet 
om förhandsbesked fått laga kraft. 

Beslutet expedieras till Sökande 
Delges grannar med synpunkter 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



B 2020-000346 Yttrande efter grannehörande 

Då våra grannar på fick positivt förhandsbesked i december 2019, meddelade vi 
dem att vi också avsåg att ansöka om bygglov och att vi genom det svar de fått kände att det 
var hoppfullt att även vi skulle kunna få ett motsvarande bemötande från kommunen. 

Efter att vi i samband med vår ansökan i april i år haft en dialog med och tagit del av 
grannarnas syn på denna, har vi erbjudit oss att försöka anpassa placering av hus och 
infartsväg efter deras synpunkter som vi i flera avseenden anser vara relevanta. Vi avser att 
flytta infartsvägen, minska byggnadens yta, förskjuta tomt och hus "bakåt" mot gränsen mot 
Vasalt 3: 15 och norrut, utan att skymma för utsikten från Vasalt 3:24. 

Vad gäller landskapsbild menar vi att den godkända planen för byggandet på  av 
ett hus som är ca fyra gånger större än befintlig stuga har en större inverkan på 
landskapsbilden än det mindre hus av natursten som vi har förhoppningar om att få bygga. 

I tjänstemännens förslag till beslut angående vår ansökan anges som skäl för beslut bland 
annat att förslaget "inte bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan" och att det 
"inte medför en god hushållning av mark- och vattenområden". I kontrast till detta har man i 
den godkända ansökan för fritidshus på kommit fram till att den byggnaden 
"innebär en god hushållning av mark- och vattenområden" och att inverkan på 
landskapsbilden inte utgör något hinder. Dessa slutsatser väcker oro vad gäller likvärdig 
bedömning. Gällande Översiktsplanens innehåll vill vi poängtera att den under rubriken 
"Bostadsbyggnation utanför detaljplanerat område" anger att "Nya bostäder ska skapa 
förutsättningar för åretruntboende" och längre fram att "Kommunen ska enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet nedprioritera fritidsbostäder". översiktsplanen föreskriver 
även att "Bebyggelsen ska utgå från platsens förutsättningar avseende topografin och ska i 
skala och färgsättning anpassas till omgivningen" - precis det som vi önskar att uppnå med 
ett diskret lågt hus i natursten. 

Sammanfattningsvis: 
• Vi skall inte bygga på åkermark utan på obrukbar mark som utan vår typ av 

produktion hade vuxit igen. 
• Vi vill bygga ett hus som smälter in i landskapsbilden, både med avseende på 

material, färgskala och höjd (lågt). 
• Vi har inte för avsikt att exploatera området utan bara bygga för eget behov på 

egen mark i samband med generationsskifte eller två generationers 
gemensamma drift av ett bärkraftigt jordbruk. Vi menar att vi därigenom bidrar till 
en "livaktig och hållbar landsbygd" (helt i linje med översiktsplanen, 
Bostadsbyggnation utanför detaljplanerat område). Vårt lantbruk med bland annat 
ca 100 betesdjur befrämjar öppet landskap och därigenom tillgängligheten för 
rörligt friluftsliv. 

• Vi vill ta hänsyn till grannarna och inte bygga så att vi skymmer sikten för dem. 
• Placeringen strider inte mot kommunens översiktsplan eller andra föreskrifter. Vi 

tror att detta hus för permanentboende ingår bland de ca 1 O bostäder per år som 
enligt översiktsplanen kan godkännas och som benämns "bebyggelse på 
landsbygden som beslutats genom bygglovsprocessen". 

Vasalt 20 07 30 
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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 
fortfarande, 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 

1'1~1r 
Vice ordförande Myndighetsnämnden 

BÅSTADS KOMMUN 
Myndlghetnnamooen 

2020 -08- 2 4 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-11-03 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
8 2020 - 000346 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

VASAL T 3:25 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att kunna ges för 
nybyggnad av en bostadshus på en del av fastigheten Vasalt 3:25. 

Skäl för beslut 
Förslaget bedöms inte vara förenlig med kommunenes översiktsplan. Åtgärden bedöms ur all
män synpunkt inte medföra en god hushållning av mark-och vattenområden eller uppfylla lämp
lighetskriterierna i plan-och bygglagen, PBL, 2 kap samt miljöbalken 3 och 4 kap. Marken utgör 
betesmark och ingår i ett öppet jordbrukslandskap med högvärdig jordbruksmark. 
I avvägningen mellan det enskilda intresset att bebygga platsen med bostadshus och det all
männa intresset att bevara jordbruksmarken bedöms det allmänna intresset väga tyngst. 

Sammanfattning 
Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus har sökts på en del av fastigheten Vasalt 3:25. 
Myndighetsnämndens positiva bygglovsbeslut 20 augusti 2020 har upphävts av Länsstyrelsen 
varför nu ärendet prövas igen och behöver motiveras tydligare. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för uppförande av en bostadshus på en del av fastig
heten Vasalt 3:25. Del av fastigheten som omfattas av ansökan ligger utanför detaljplanerat om
råde och omfattas av följande skydd: 

•Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före 1975 s.k. 
landskapsbildskydd 

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

•Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 4 §miljö
balken. 

Fastigheten är uppdelad i tre skiften. Brukningscentret är placerat på ett eget skifte cirka 1200 
meter ifrån den sökta placeringen samt ungefär 80 meter ifrån Vasalthedens naturreservat. En
ligt gällande översiktsplan (ÖP08) ska nya bostäder som tillkommer vid generationsskiften pla
ceras i direkt anslutning till befintliga gårds byggnader dvs. brukningcentret. Översiktsplanen 
anger också att placering av nya bostäder på jordbruksmarken ska undvikas och endast ska ske i 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

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

www.bastad.se rev 2019.10.17 
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undantagsfall. Detta för att dels långsiktigt trygga de värden som landskapsbildsskyddet och 
riksintressena pekat ut, dels för att långsiktigt behålla landskaps bilden samt även trygga jord
bruksnäringen från konflikter med nya bostäder. 

Den föreslagna platsen är mycket exponerad i det öppna landskapet. Åtgärden innebär utökning 
av sammanhållen bebyggelse på betesmark. Definition av sammahållen bebyggelse framgår av 
plan-och bygglagen 1 kap 4 §och betecknas som "bebyggelse på tomter som gränsar till 
varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark". Den nya bebyggelsen i kombinat
ion med befintlig bebyggelse på grannfastigheten utgör en utökning av sammanhål
len bebyggelse på jordbruksmark - något som enligt översiktsplanen ska undvikas. 

Fastigheten används för lösdrift av nötkreatur vilket framgår av ortofoton (bilaga 9 och 10). En
ligt foton som fastighetsägare har skickat in handlar det om stenig mark som huvudsakligen inte 
går att odla på. Brukningsbarheten är inte beroende av frågan om det handlar om plöjd åker 
eller betesmark då även stenigare och mindre bördig mark kan nyttjas för bl.a. bete. Bruknings
barheten kan inte heller bedömas i förhållande till endast vissa typer av jordbruk och av en viss 
minsta omfattning, utan det är marken som sådan som ska bedömas. 

När det gäller påverkan på riksintressena är det kumulativa effekten av många nya bostads
byggnader utspridda i landskapet som ger en negativ påverkan på riksintressena, även om det i 
det enskilda ärendet är svårt att påvisa någon direkt påverkan. 

De berörda sakägarna har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Fastighetsägarna till fastig
heterna  och har inkommit med synpunkter, se bilagor 11-13. Syn
punkterna har kommunicerats med sökanden som har bemött detta i sin skrivelse, bilaga 14. 

Fastighetsägarna till fastigheten Vasalt 3:11 är negativt inställda mot uppförande av ett nytt hus 
på grannfastigheten. Fastighetsägarna till fastigheten hade en del synpunkter på att 
positivt förhandsbesked getts på fastigheten  men hade inget emot att man beviljar 
förhandsbeskedet för den aktuella fastigheten men kommenterade att ny prövning för deras 
fastighet (som har nekats förhandsbesked tidigare) bör göras i en ny ansökan. 
Enligt skrivelsen är sökanden beredd på att justera placeringen för att inte äventyra utsikten på 
grannfastigheter. Samtidigt hänvisas det i skrivelsen till förhandsbeskedet på fastigheten  

 som 2019 har fått förhandsbesked att riva det befintliga huset och ersätta med större 
byggnad. Man bör notera att fastigheten  redan var bebyggd tidigare. 

Vid en samlad bedömning bedöms åtgärden vara olämplig då den innebär ny sammanhållen 
bebyggelse på jordbruksmark och utestänger allmänheten från mark dit den under vissa förut
sättningar annars haft tillträde. Bygglov för uppförande av bostadshus kan därför inte ges. God
kännande av förslaget riskerar ge ytterligare förtätning i området med hänsyn till likabehand
lingsprincipen. 

Upplysningar 
Uppförande av byggnader inom område med landskapsbildsskydd kräver tillstånd från Länssty
relsen i Skåne län. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 

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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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 
Bygglovhandläggare 

Beslutet ska expedieras till: 
Sökande (med besvärshänvisning) 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 
Bilaga 6 
Bilaga 7 
Bilaga 8 
Bilaga 9 
Bilaga 10 
Bilaga 11 
Bilaga 12 
Bilaga 13 
Bilaga 14 
Bilaga 15 
Bilaga 16 

Orienteringskarta 
Ansökan om förhandsbesked 
Situationsplan 
Markplaneringsritning 
Planritning 
Fasadritning 
Fasadritning 
Foton 
Ortofoto från 2017 
Ortofoto från 2019 

 
 
 

Bemötande av grannarnas synpunkter 
Bemötande av grannarnas synpunkter (tidigare) 
Länsstyrelsens beslut 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2019.10.17 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-11-12 16 av 22 

MN § 115 Dnr MN 000052/2020 - 900 

Nämndsplan med budget 2021 för myndighetsnämnden 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner nämndsplan 2021 som underlag 
för samhällsbyggnads verksamhetsplanering 2021 samt fastställer 
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1. Nämndens ordförande har ordet 

Den pågående pandemin Covid-19 har gjort att vi på många plan har fått ställa om vårt 
sätt att leva och verka i samhället. Detta kommer även att prägla åtminstone den första 
halvan av 2021. Genom smittskyddskontroll av serveringsställen bidrar nämnden aktivt 
för att begränsa smittspridningen i samhället. 

Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Vi behöver alla göra vårt bidrag för att se 
till så att vi får en långsiktigt hållbar utveckling i samhällsbyggandet. Genom att uppfylla 
och hålla på de krav och riktlinjer som finns i vår översiktsplan och i vår miljö- och 
bygglagstiftning bidrar vi till den utvecklingen. 

Den demografiska utmaningen, där färre ska leverera välfärd till fler, sätter kommunens 
ekonomi under stor press vilket innebär att det ekonomiska reformutrymmet för 
nämndens ansvarsområde är ytterst begränsat. På sikt behöver nämndens ansvarsområde 
stärkas med kompetens inom bland annat ekologi och bebyggelsevård. 

Det är viktigt för nämnden att samhällsbyggnad är en attraktiv arbetsplats så att vi kan ha 
en god personalförsörjning med rätt kompetens. Förändringar inom lagstiftningen sker 
ofta med kort framförhållning vilket ställer krav på förvaltningens flexibilitet. Förvalt
ningen har visat på stor flexibilitet när det gäller anpassning till distansarbete och till nya 
arbetsuppgifter under pandemin. 

I våra kontakter med allmänhet och företag är det viktigt att vi har en bra balans mellan 
god service och ett rättssäkert myndighetsutövande. Bemötandefrågorna är viktiga för vår 
attraktivitet som kommun för boende, företagande och besökare. Genom att utbilda 
personalen i bemötande Och genom fortsatt utveckling av våra e-tjänster och 
automatisering av våra olika ärendehanteringsprocesser har vi förbättrat hur 
våra medborgare och kunder upplever sina kontakter med oss. 

Carl Lilliehöök 
Myndighetsnämndens ordförande 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 

Bilden nedan illustrerar kommunens styrningsprocesser. Modellen är fortfarande under 
utveckling och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång, vilket kan innebära 
eventuella ändringar. 

StyrmodeU för Båstads kommun 

N~mnd 

. F6tVllltfli ll{J 

2.1. Vision/ledstjärna 

K\ralitetsstyming 

Kvalltet.~">.'4<rlne ay 
wi. . . 

' kammunn1,1er1JJlp;mdl! 
I« • 

U p pfö Rj n i :n g o ch a n al'jB 

l·u .i BÅSTADS 
"W . KOMMUN 

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning för hur vi vill att det 
framtida Båstad ska se ut. 
Båstads ledstjärna är: "Ett bättre sätt att leva". För vidare beskrivning se: 

http://www.bastad.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/bastads-kommuns-vision-
2030/ 

I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 
2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, sociala och 
ekonomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 
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2.2. Värdegrund/kärnvärden 

Kommunens värdegrund/kärnvärden beskriver vårt förhållningssätt, agerande och beteende. 
Den ska genomsyra vår organisationskultur på alla plan. Våra kärnvärden är: 

• Professionalism 
• Arbetsglädje 
• Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

Mer information finns i Båstads kommuns personalpolitiska program. 
http ://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r
B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf 

2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning 

Ett sätt att beskriva den kommunala styrningen är att dela upp den i tre parallella processer: 
ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Dessa är förstås inte helt åtskilda utan 
överlappar, hänger ihop och är beroende av varandra. 

Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga resurser sätta finansiella mål och fördela 
resurser mellan kommunens olika verksamhetsområden. 

Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas 
uppgift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av 
tjänster till medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara 
resultatindikatorer. 

Kvalitetsstyrning 
Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den 
lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som sker i 
organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter. 

2.4. Arbetsflöde: Planering - Uppföljning och analys - Åtgärder 

I Styrningsarbetet (planering-uppföljning och analys- åtgärder) har vi i vissa delar hämtat 
inspiration från SKL:s "styrsnurra". 

Planering. 
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (bud
getår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. För 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Förutom budget för nästkommande år ska det också finnas en ekonomisk plan för de nästkom
mande två åren. Tjänstemannaorganisationens uppgift är att bestämma hur målen ska uppnås. 
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Uppföljning och analys. 
Systematisk uppföljning och analys är en viktig del av arbetsflödet. Månads- och delårsrapporten 
samt årsredovisningen är delar av den ekonomiska uppföljningen. Mål- och kvalitetsstyrningen 
följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal. 

Åtgärder 
De slutsatser och förslag på åtgärder som kommit fram vid uppföljning och analys bildar underlag 
till vilka beslut som måste tas för att verksamheten ska kunna åstadkomma förbättringar och 
utveckling. Besluten bygger dels på analysen, dels på prioritering utifrån politiska överväganden. 

3. Syfte med nämndsplan 
Nämndens nämndsplan visar hur nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktigens inrikt
ningsmål samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2021. Nämndsplanen visar 
även hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämnden beslutar 
om nämndsplansplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. Nämndens 
nämndsplan är en del av arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av planeringsfasen. 

Kommunal/agens 6 kap. 6 § 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten. 

4. Nämndens organisation och ansvarsområden 

Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet (MN) ansvarar för myndighetsutövning som 
baseras på lagar och förordningar inom tre huvudområden: miljö, bygg och säkerhet. Nämnden 
ansvarar även för områdena bostadsanpassning, livsmedel, alkohol- och tobak Myndighetsutöv
ning innebär utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet och skyldig
het. Nämnden ansvarar för verksamhetens ekonomi och uppföljning. 

Myndighetsnämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare. 

Verksamhetsområdet samhällsbyggnad ansvarar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, 
för både nuvarande och kommande generationer, i vårt samhälle och omfattar kommunens 
plan-, bygglov-, geodata-, miljö- och hälsoskyddsverksamhet. Ansvaret omfattar beredning, 
handläggning och myndighetsutövning av ärenden inom ansvarsområdet. Verksamheten ger 
råd, information och service till allmänheten, företag och andra myndigheter. Samhällsbyggnads 
verksamhet är ansvarsmässigt uppdelat på kommunstyrelsen och myndighetsnämnden. 
På samhällsbyggnad arbetar 29 personer. 

Myndighetsnämndens ansvar inom verksamhetsområdet samhällsbyggnad omfattar 
miljöavdelningen och bygglovavdelningen. 

Miljöavdelningens arbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i samt 
skydda människors hälsa mot störningar och andra olägenheter. Miljöavdelningen kontrollerar 
att reglerna i miljöbalken, alkohollagen, tobakslagen, livsmedelslagen, strålskyddslagen samt dess 
förordningar och föreskrifter följs. Lagstiftningen syftar till att främja en hållbar utveckling för 
både nuvarande och kommande generationer samt skydda människors hälsa och miljön. För 

I 

( l 
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att kontrollera att lagstiftningen följs bedriver miljöavdelningen tillsyn över företag och andra 
verksamheter som kan påverka miljön eller vår hälsa samt ger information och vägledning för att 
förebygga att en störning eller en olägenhet uppstår. 

Bygglovavdelningen ansvarar för handläggning av förhandsbesked, bygglov, strandskydd, 
anmälan samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. Vidare ansvarar man för kontrollen av byggpro
cessen, obligatorisk ventilationskontroll och hissar. Bostadsanpassning omfattar handläggning av 
bidrag så att personer med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i sin bostad och leva ett 
så självständigt liv som möjligt. 

Myndighetsnämndens ansvar inom verksamhetsområdet teknik och service omfattar den del 
av räddningstjänsten som utgör myndighetsutövning inom säkerhet. 

Räddningstjänstens arbete handlar om att förebygga bränder och olyckor samt agera när en 
oönskad händelse inträffar. Räddningstjänsten arbetar enligt lagen om skydd mot olyckor samt 
lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär arbete med förebyggande åtgärder mot 
brand och olyckor genom tillsyn, remisshantering samt utbildning och information till allmänhet
en. 

5. Utmaningar och förutsättningar inför 2021 

Kommunens stora utmaning som påverkar alla verksamheter är den demografiska utmaningen 
där färre ska leverera välfärd till fler. Den utmaningen sätter kommunens ekonomi under stor 
press och det innebär att det ekonomiska reformutrymmet för nämndens ansvarsområde är 
ytterst begränsat. Inför 2020 finns inga satsningar aviserade. 

Verksamhetsområdet samhällsbyggnads utmaningar inom miljö och bygglov är att vara en 
attraktiv arbetsplats så att vi kan ha en god personalförsörjning med rätt kompetens. Bemötande
frågorna är viktiga att prioritera för att öka nöjd-kund-index, NKI, från både allmänhet och 
företagare. Risken för en vikande byggkonjunktur kan komma påverka verksamheten negativt då 
närmare 75% av verksamhetens kostnader finansieras via taxor och avgifter. På miljösidan visar 
behovsutredningen på att den del av tillsynsverksamheten som ska vara skattefinansierad är un
derbudgeterad. Någon ramförstärkning för att stärka tillsynen finns inte under 2021. Den tillfäl
liga smittskyddskontrollen av serveringsställen har varit underfinansierad av staten och det finns 
stor risk att den även blir det 2021 om lagstiftningen förlängs. 

Förändringar inom lagstiftningen sker ofta med kort framförhållning vilket ställer krav på för
valtningens flexibilitet. Den digitala utvecklingen ställer krav på utveckling av e-tjänster och 
automatisering av de olika ärendehanteringsprocesserna. 

6. Planerade ändringar i verksamheten 

Miljöavdelningen kommer införa e-tjänster under 2021 och även påbörja digitaliseringen av arki
vet. På bygglovsidan fortsätter arbetet med automatisering av rutiner och införande av nya e
tjänster. 

7. Kommunfullmäktiges lnriktningsmål 

Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden: 
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Fokusområde Medborgaren: 

Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 

Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad. 

Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för 
barn och vuxna. 

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt och efter 
den enskildes behov. 

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 

Mål S: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande. 

Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett 
gott företagsklimat. 

Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett 
hållbart samhälle. 

Fokusområde Medarbetaren: 

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats. 

Fokusområde Hållbar ekonomi: 

Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning och ett 
effektivt resursutnyttjande. 

8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling 

8.1 Nämndsmål/effektmål 

Mål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 
Myndighetsnämndens bidrag 

• Leva upp till de beslut som är fattade i översiktsplanen, detaljplaner och i 
andra strategiska dokument 

• Leva upp till de lagar och förordningar som ingår i nämndens ansvarsområde 

Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 
Myndighetsnämndens bidrag och mål 

• Utbilda personalen i bemötandefrågor 
• Ge bättre information till våra invånare 
• Öka tillgängligheten 
• Underlätta för den sökande i bygglovsprocessen 



Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg 
stimulerande miljö för barn och vuxna 
Myndighetsnämndens bidrag 
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• Verka för en god utemiljö, en god arkitektur och att lokalerna är väl anpassade 
för verksamheten 

• Verka för kollektivtrafiknära lägen 

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, 
tillgängligt och efter den enskildes behov 
Myndighetsnämndens bidrag 

• Verka för att även fritidshus uppfyller tillgänglighetskraven 

Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
Myndighetsnämndens bidrag 

• Inte relevant för nämnden 

Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har 
ett gott företagsklimat 
Myndighetsnämndens bidrag och mål 

• Verka för en god infrastruktur och logistik 
• Öka nöjd-kund-index, NKI 

Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för 
ett hållbart samhälle 
Myndighetsnämndens bidrag och mål 

• Leva upp till de beslut som är fattade i översiktsplanen, detaljplaner och i 
inriktningsdokument för naturmiljö och kulturmiljö 

• Leva upp till de lagar och förordningar som ingår i nämndens ansvarsområde. 
• Verka för bättre dagvattenhantering 
• Implementera miljö- och energiprogrammet där det är relevant för nämndens 

ansvarsområde 
• Inventera och åtgärda enskilda avlopp 
• Verka för minskade utsläpp av spillvatten från bräddningspunkter och led

ningar till mark och vatten 

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
Myndighetsnämndens bidrag 

• Uppmuntra till löpande fortbildning av personal inom respektive kompetens
område 

• Visa tillit till förvaltningens kompetens och ansvarstagande 
• Värna om en god dialog mellan politik och förvaltning 

Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnyttjande 
Myndighetsnämndens bidrag 

• Följa budgeten 
• Nämnden ska genom taxor och avgifter hålla 100% kostnadstäckning för de 

uppgifter som nämnden har rätt att ta betalt för. 

8.2. Uppföljning 
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Uppföljning av nämndsplanen sker i samband med tertial- och årsbokslut, efter den 30 april, 
den 31 augusti samt den 31 december. 

9. Ekonomisk översikt 

Kommunfullmäktige beslutar om vilken driftsram myndighetsnämnden får för att lösa sitt upp
drag. Kommunfullmäktige gör i budgeten för 2021 olika satsningar och ger kommunstyrelsen, 
myndighetsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att effektivisera sin verksamhet med 2% 
för 2021. Nämndens ram kommer därför att sänkas med 62 tkr för 2021 (politiska förändringar) . 
Nämnden fastställer hur nämndens ram fördelas på myndighetsnämnd, teknik och service re
spektive samhällsbyggnad. Vilka åtgärder som vidtas och hur det påverkar verksamheten ska 
redovisas. 

Investerings budgeten fastställs av kommunfullmäktige på projektnivå inom respektive ansvars
område. För 2021 har nämnden ingen investeringsbudget. 

9.1. Ramförändringar från kommunfullmäktige 

Ramförändringar från KF 
(tkr) Bokslut Budget Budget Förändring 

2019 2020 2021 2020-2021 

Myndighetsnämnden -1553 -3 582 -3 741 -159 
- Varav förändring löneökningar del 2 -222 

- Varav förändring ramväxling/tekniska 
justeringar 
- Varav omprioritering och effektivise- 64 
ring 
- Varav övriga tillskott 

9.2. Åtgärder och dess påverkan på verksamheten 

Besparingen på 64 tkr läggs i sin helhet på samhällsbyggnad. Förvaltningen minskar fortbild
ningsinsater för personalen. Detta kan på sikt leda till att kommunens attraktivitet som arbetsgi
vare minskar. 

9.3. Sammanställning driftbudget 

Driftbudget 
Bokslut Budget Budget Förändring 

(tkr) 2019 2020 2021 2020-2021 

Myndighetsnämnd -332 -325 -326 -1 

Teknik och Service -177 -285 -285 0 
Samhälls byggnad -1044 -2972 -3130 -158 

Summa -1553 -3582 -3741 -159 
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9.4. Sammanställning investeringsbudget 

Investerings budget 
Bokslut Budget Budget Totalbudget 

(tkr) 2019 2020 2021 projekt 

Uppgradering verksamhetssystem 0 -93 0 0 
miljö 
Summa 0 -93 0 0 

Myndighetsnämnden har inga investeringar under 2021. 
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Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Leva upp till de beslut som är fattade i översiktsplanen, detaljplaner 

och i andra strategiska dokument 
• Leva upp till de lagar och förordningar som ingår i nämndens 

ansvarsområde 

Indikatorer: 

senaste värde värde alla värde 
och trend kommuner kommun-

gruppen 

Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun 
64 ' 59 60 som en plats att leva och bo på. SCB:s medborgarundersökning, 

(U00402) 

Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och • beslut i Båstads kommun. SCB:s medborgarundersökning, 
(U00408) 38 39 38 

SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71 73 73 

Styrdokument: översiktsplan, näringslivspolicy 

Godkänd av myndighetsnämnden 12 november 2020 

Senaste 
mätning 
(år) 

2019 

2019 

2019 

Målsättning 
eller 
målvärde 

70 

48 

76 

llt] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Utbilda personalen i bemötandefrågor 
• Ge bättre information till våra invånare 
• Öka tillgängligheten 
• Underlätta för den sökande i bygglovprocessen 

Indikatorer: 
senaste värde värdejmf värde jmf med 
och trend med alla kommungr. 

kommune 
r 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Hur ser medborgarna i 
Båstads kommun på kommunens verksamheter? SCB:s 

si • medborgarundersökning, (U00401) 53 50 

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via 
85 t e-post och får svar inom en dag(%), KKIK, (U00442) 84 86 

Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar 
(inom 60 sekunder) oå en enkel fråga(%) KKIK (U00413l 67 t 56 66 
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av 

94 t maxpoäng (%) KKIK (U00486) 88 88 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet (våra kärnvärden) 

Godkänd av myndighetsnämnden 12 november 2020 

Senaste 
mätning 
(år) 

2019 

2019 

2019 

2019 

Målsättning 
eller 
målvärde 

62 

80 

62 

90 

• 

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, 
stimulerande miljö för barn och vuxna. 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Verka för en god utemiljö, en god arkitektur och att lokalerna är väl 

anpassade för verksamheten 
• Verka för kollektivtrafiknära lägen 

Indikatorer: 
senaste värde värdejmf värde jmf med Senaste 
och trend med alla kommungr. mätning (år) 

kom. 

Styrdokument: översiktsplan 

Godkänd av myndighetsnämnden 12 november 2020 

Målsättning 
eller målvärde 

lli1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt 
och efter den enskildes behov 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Verka för att även fritidshus uppfyller tillgänglighetskraven 

Indikatorer: 

Styrdokument: 

Godkänd av myndighetsnämnden 12 november 2020 

senaste värde värde jmf värde jmf med Senaste Målsättning 
och trend med riket kommungr. mätning (år) eller målvärde 

lliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga 
självförsörjande 

,,..,. n• 'I 11 ~@ t 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Inte relevant för nämnden 

Indikatorer/nyckeltal 

Styrdokument: 

Godkänd av myndighetsnämnden 12 november 2020 

senaste värde jmfvärde jmf med Senaste Målsättning 
värde och med alla kommungr. mätning eller 
trend omm. (år) målvärde 

ril] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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M~I 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Verka för en god infrastruktur och logistik 
• Öka nöjd-kund-index, NKI 

Indikatorer: 

l!I 

senaste värde värde jmf värde jmf med Senaste Målsättning 

Företagsklimat enl ÖJ (Insikt), totalt NKI, (U07451) 

Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande omdöme 
(enkät) Svenskt Näringsliv 

och trend med alla kommungruppen mätning (år) eller målvärde 
kommuner 

71 73 73 2019 75 

2020 
3,4 t 3,4 4,0 

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy, översiktsplan lli] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Godkänd av myndighetsnämnden 12 november 2020 Besök oss på bastad.se 
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Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Leva upp till de beslut som är fattade i översiktsplanen, detaljplaner 

och i inriktningsdokument för naturmiljö och kulturmiljö 
• Leva upp till de lagar och förordningar som ingår i nämndens 

ansvarsområde 
• Verka för bättre dagvattenhantering 
• Implementera miljö- och energiprogrammet där det är relevant för 

nämndens ansvarsområde 
• Inventera och åtgärda enskilda avlopp 
• Verka för minskade utsläpp av spillvatten från bräddningspunkter och 

ledningar till mark och vatten 

Indikatorer/nyckeltal: 
senaste värde värdejmf värde jmf med Senaste 
och trend med riket kommungr. mätning 

(år) 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07414) Avfall 
Sverige 

560 t 499 578 2018 
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (N07400) 

42,1 J 34,5 18,4 2019 

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan 

Godkänd av myndighetsnämnden 12 november 2020 

Målsättning 
eller målvärde 

500 

50 

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Uppmuntra till löpande fortbildning av personal inom respektive 

kompetensområde 
• Visa tillit till förvaltningens kompetens och ansvarstagande 
• Värna om en god dialog mellan politik och förvaltning 

Indikatorer: 

senaste värdejmf värde jmf med Senaste 
värde och med alla kommungr. mätning 
trend kommun (år) 

er 

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen-Totalindex .i (U00200)egen undersökning 78 79 78 2019 
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%)SKL:s t 
personal- och lönestatistik (novemberstatistiken) 56 75 65 2019 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna uppgifter i ~ 
ÅR)(N00090) 5,5 6,5 6,7 2019 
Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) 12 .1 11 12 2019 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet 

Godkänd av myndighetsnämnden 12 november 2020 

t.f " · ~ · 

Målsättning 
eller 
målvärde 

80 

100 

2,0 
10 

ljjJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Mål 9: Båstads k°1>mmun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnyttjande 

Il 
Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Följa budgeten 
• Nämnden ska genom taxor och avgifter hålla 100% kostnadstäckning 

för de uppgifter som nämnden har rätt att ta betalt för 

Indikatorer: 
senaste värde 
värde och ~mf med 
!trend riket 

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås under 

0,5% . mandatperioden 1,4% 
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till • högst 2 x (resultat+ avskrivningar) 46% 66,9% 

Styrdokument: Budget 

Godkänd av myndighetsnämnden 12 november 2020 

värdejmf Senaste 
med mätning 
kommungr. (år) 

0% 2019 

2019 

Målsättning 
eller 
målvärde 

2% (2,6%) 

50% 

1TiJ BÅSTADS 
M KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



l]lJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-11-12 

MN § 116 Dnr MN 000013/2020 - 905 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden 
januari-oktober 2020 

17 av 22 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den 
till kommunstyrelsen. 

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

Den del av samhällsbyggnad som lyder under myndighetsnämnden 
prognosticeras generera ett överskott på totalt 950 tkr. Det är en höjning av 
prognosen med 250 tkr sedan föregående månadsuppföljning (700 tkr). 

Smittskyddstillsyn av serveringsställen på grund av den rådande Covid-19-
pandemin har gjort att omprioriteringar i miljöavdelningens 
tillsynsverksamhet fått göras och extra personal anställts. Smittskyddstillsynen 
är underfinansierad från statens sida. Totalt prognosticeras miljöavdelningen 
ha ett underskott på 250 tkr (200 tkr) dels beroende på att avloppstillsynen 
inte når budgeterade intäkter, dels för att alkohol- och tobakstillsynen visar på 
högre intäkter än budgeterat. Bostadsanpassningsbidragen prognosticeras ge 
ett underskott på 200 tkr 
(300 tkr) på grund av dyrare anpassningsåtgärder. Bygglov bedöms generera 
ett överskott på 1 400 tkr (1 200 tkr) då ärendemängden ökat under året. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-11-09, med 
tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-11-09 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-424 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 31 oktober 
2020 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den till kommunstyrelsen. 

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

Den del av samhällsbyggnad som lyder under myndighetsnämnden prognosticeras gene
rera ett överskott på totalt 950 tkr. Det är en höjning av prognosen med 250 tkr sedan fö
regående månadsuppföljning (700 tkr). 

Smittskyddstillsyn av serveringsställen på grund av den rådande Covid-19-pandemin har 
gjort att omprioriteringar i miljöavdelningens tillsynsverksamhet fått göras och extra per
sonal anställts. Smittskyddstillsynen är underfinansierad från statens sida. Totalt progno
sticeras miljöavdelning ha ett underskott på 250 tkr (200 tkr) beroende dels beroende på 
att avloppstillsynen inte når budgeterade intäkter, dels för att alkohol- och tobakstillsynen 
visar på högre intäkter än budgeterat. Bostadsanpassningsbidragen prognosticeras ge ett 
underskott på 200 tkr (300 tkr) på grund av dyrare anpassningsåtgärder. Bygglov bedöms 
generera ett överskott på 1400 tkr (1 200 tkr) då ärendemängden ökat under året. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 
Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning ekonomiskt utfall med prognos 

2 (2) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Samhällsbyggnad - Prognos per nämnd 
Oktober 2020 

samhällsbyggnad • Kommunstvrelsen 

Planarbete 
Geodata 
Hållbar utveckling 
Ledning och administration 

Summa Samhällsbyggnad KS 

samhällsbvaanad - Mvndiahetsnämnden 

Milj ö- och hälsoskydd, Energirådgivning 
Alkoho,I och tobak - tillstånd och tillsyn 
By gglov 
Bostadsanpassning 

Summa Samhällsbvaanad MN 

Januari-oktober 
Utfall Budget Avvikelse 

-1270 -1 332 62 
-605 -1 050 444 
-107 -144 37 
221 35 186 

-1 762 -2492 729 

Januari-0ktober 
Uttal.I Budaet Avvikelse 

-2 471 -1 970 -502 
-28 -142 113 

2347 909 1438 
-1400 -1 196 -204 

-1 553 -2 398 845 

Helår Avvikelse 
Budget Prognos Avvikelse Intäkt Kostnad 

-1 686 -1 686 0 -'600 600 
-1 286 -986 300 300 0 

-169 -169 0 0 0 
-3 97 100 0 100 

-3144 -2744 400 -300 700 

Helår Avvi.kelse 
Budaet Proanos Avvikelse Intäkt Kostnad 

-2 381 -2 781 -400 -400 0 
-177 -27 150 150 0 

1 026 2426 1 400 1 350 50 
-1 441 -1 641 -200 0 -200 

-2972 -2 -022 950 1100 -150 

Tot alt Samhällsbyggnad I -3 315 -4 890 1 575! "'611'6 -4 766 1 350! 800 5501 

Ansvar Vsht 

2101 2005 
2103 2002 

2104, 2101 lr' 2630 
2108, 2109 2006, 2007 

Ansvar Vsht 

2104 2610, 2252 
2104 2671 
2102 2004 
2102 5209 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

Dnr MN 000047 /2020 - 900 

Ändring av datum för nämndens majsammanträde 2021 

Sida 

18 av 22 

Beslut Myndighetsnämndens majsammanträde 2021 flyttas från torsdagen den 13 maj 
2021 till onsdagen den 12 maj 2021. 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 21oktober2020 om sammanträdesdatum 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 
Myndighetsnämndens majsammanträde 2021 infaller dock på en röd dag 
(Kristi Himmelsfärds dag) och måste därmed flyttas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2020-10-26. 

Beslutet expedieras till Myndighetsnämnden 
Samhällsbyggnad 
Kommunkansliet 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-10-26 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: MN 000047 /2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Ändring av datum för nämndens majsammanträde 2021 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar: 

Myndighetsnämndens majsammanträde 2021 flyttas från torsdagen den 13 maj 2021 
till onsdagen den 12 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Kommunfullmäktige beslutade den 21oktober2020 om sammanträdesdatum för kommun
fullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Myndighetsnämndens majsammanträde 
2021 infaller dock på en röd dag (Kristi Himmelsfärds dag) och måste därmed flyttas. 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till : 
Myndighetsnämnden 
Samhälls byggnad 
Kommunkansliet 

Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef Roger Larsson 
Myndighetsnämndens presidium 

201026\c:\users\henand2 \documents\ ciceron\temp\tjänsteskrivelse hls.doc\ha 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-11-12 19 av 22 

MN § 118 Dnr MN 000068/2019 - 900 

Delgivningar 

Beslut Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Ranarp 9:27 - Överklagande av beslut om bygglov. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet. 

b). Segeltorp 12:2 - Överklagande av beslut om förhandsbesked. Länsstyrelsen 
avvisar överklagandena från GS och CS samt BJR och KR. Länsstyrelsen 
upphäver det överklagade beslutet och meddelar som förhandsbesked att 
åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen. 

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

d). Hemmeslöv 45:1 - Dom från Högsta domstolen - Bygglov för teletorn 
med teknikbad. Högsta domstolen avslår överklagandet. 

e). Åkern 5 - Överklagande av beslut avseende bygglov. Länsstyrelsen upphäver 
det överklagade beslutet. 

f). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-21- Rambudget 2021 
och plan 2022-2023 för Båstads kommun. 

g). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-21 
- Sammanträdesplan 2021. 

h ). Eskilstorp 5 :4 7 - Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

i). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-21 - Införande av 
ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm 2021. 

usterandes si naturer 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

Dnr MN 000072/2019 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beslut Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

Sida 

20 av 22 

a). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag- 2020-10-01 - 2020-10-31. 

b). Delegationslista - Bygglov- 2020-10-01- 2020-10-31. 

c) . Delegationslista - Miljö - 2020-10-01 - 2020-10-31. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



J,i1:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-11-12 

MN § 120 Dnr MN 000069 /2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beslut Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a) . Andre Bäck 3 (Torekovs camping) - Olovlig uppställning av husbilar 
(Catharina Arehög). 
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b ). Båstad 109:2 - Bygglov för nybyggnad av tennismuseum (Roger Larsson). 

c). Storahult 7:137 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
(Catharina Arehög). 

d) . Skrotbåten i Båstad hamn (Michaela Sundström). 

e ). Behovsutredning (Michaela Sundström). 

f). Krisledningsnämndens ärenden till nämnden (Roger Larsson). 

g). Uppföljning och utvärdering av Båstads kommuns operativa tillsyn 
enligt miljöbalken (Michaela Sundström) - nämndsbeslut inom kort. 

h). Bygglovchefen informerar: 
- Nya tomter på Förslövs ängar. 
- Boarp 1:22 - delegationsbeslut inom kort. 
- Varan 4:23 - delegationsbeslut inom kort. 
- Troentorp 1:92 - nämndsbeslut inom kort. 
- Förskola utomhus, Boarps hembygdsgård - nämndsbeslut inom kort. 
- Hotellverksamhet, Bjäre golfklubb - nämndsbeslut inom kort. 

i). Miljöchefen informerar: 
- Leverans inom kommunen av råttgift. 
- Baltic Express AB i Västra Karup: Lägesrapport. 

j). Beslut från kommunstyrelsen - Avskrivning av planuppdrag för orter på 
sydkusten. Tony Ivarsson (M) väcker frågan och Roger Larsson svarar. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2020-11-12 
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Remissvar - Förslag på namnbyte av myndighetsnämnden 
till miljö- och byggnadsnämnden 
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Beslut Myndighetsnämnden har i princip inget emot att nämnden byter namn, men 
anser att det inte motiverat med hänsyn till förslagets motivering och till det 
merarbete och den kostnad som det medför. 

Beskrivning av ärendet Ett förslag till ny politisk organisation har tagits fram. Den delen som avser 
namnändring av myndighetsnämnden har remitterats till nämnden. Nämnden 
föreslås byta namn från "myndighetsnämnden" till "miljö- och 
byggnadsnämnden". Det nya namnet föreslås gälla från och med den 1 januari 
2021. Förslaget motiveras med att "Ur ett medborgarperspektiv kan det vara 
svårt att veta vad en myndighetsnämnd är, då myndighetsutövning sker inom 
fler beslutande organ. För att tydliggöra för medborgarna föreslås att en 
namnändring sker. Då miljö- och byggnadsnämnd är väletablerat hos Sveriges 
kommuner föreslås att det blir det nya namnet." Under de snart sex år som 
myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet funnits har det inte funnits 
några problem med att medborgare vänt sig till nämnden med ärenden som 
tillhör annat beslutande organ. Miljö- och byggnadsnämnden är i sig ett bra och 
tydligt namn men gör att (brand-)säkerhetsansvaret inte finns med i namnet. 
Ett namnbyte innebär även merarbete för förvaltningen med uppdatering av 
mallar, infomaterial och andra dokument som används inom nämndens 
ansvarsområde. Arbetet behöver prioriteras in direkt efter årsskiftet. 
Tidsåtgången uppskattas till minst 30 till 40 timmar, en kostnad på 
15 till 20 tkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-11-09, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-11-09 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-1152 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Remissvar - förslag på namnbyte av myndighetsnämnden till miljö
och byggnadsnämnden 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden har i princip inget emot att nämnden byter namn, men anser att det 
inte motiverat med hänsyn till förslagets motivering och till det merarbete och den kost
nad som det medför. 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny politisk organisation har tagits fram. Den delen som avser namnändring 
av myndighetsnämnden har remitterats till nämnden. Nämnden föreslås byta namn från 
"myndighetsnämnden" till "miljö- och byggnadsnämnden". Det nya namnet föreslås gälla 
från och med den 1 januari 2021. 

Förslaget motiveras med att "Ur ett medborgarperspektiv kan det vara svårt att veta vad 
en myndighetsnämnd är, då myndighetsutövning sker inom fler beslutande organ. För att 
tydliggöra för medborgarna föreslås att en namnändring sker. Då miljö- och byggnads
nämnd är väletablerat hos Sveriges kommuner föreslås att det blir det nya namnet." 

Under de snart sex år som myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet funnits har 
det inte funnits några problem med att medborgare vänt sig till nämnden med ärenden 
som tillhör annat beslutande organ. Miljö- och byggnadsnämnden är i sig ett bra och tydligt 
namn men gör att (brand-)säkerhetsansvaret inte finns med i namnet. 

Ett namnbyte innebär även merarbete för förvaltningen med uppdatering av mallar, info
material och andra dokument som används inom nämndens ansvarsområde. Arbetet be
höver prioriteras in direkt efter årsskiftet. Tidsåtgången uppskattas till minst 30 till 40 
timmar, en kostnad på 15 till 20 tkr. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 
Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.1 1.24 
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