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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2015-05-07 

Astrakanen, torsdagen den 7 maj 2015 kl. 13.00 - 16.05. 

Katarina Toremalm (MP), ordförande 
James Johnson (BP), vice ordförande 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Niclas Svanberg (S), ledamot 
Claes Sundin (M), ledamot, ej § 69 
Charlotta Bjärholm (FP), ledamot 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Inge Henriksson (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Michaela Backman (C), ej tjänstgörande ersättare,§§ 58-63 

Charlotta Bjärholm. Ersättare: James Johnson. 

Blad 

1 (16) 

Sekreterare 

Kom~:liet i Båstad, tisdagen den 12 maj kl. 16.30. 

~ ~ Pa<agrafe" 58 - 71 
Henrik Andersson 

Ordföral).de 

Justerande 

ANSLAGSBEVIS 

Organ: MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum: 2015-05-07 

Anslaget är 
uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

13/5-3/6 

Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mynd ighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämnden 7 maj 2015 

§ Ärendebeskrivning 

58. Godkännande av dagordningen 

59. Delgivningar 

60. Delegationsbeslut 

61. Informationsärenden 

62. Myndighetsnämndens delegationsordning - tillägg 

63. Troentorp 1:43 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

64. Troentorp 2:29 - Remiss angående förhandsbesked för nybyggnad 

av två enbostadshus 

65. Troentorp 2:26 - Beslut från länsstyrelsen om att upphäva det överklagade 

beslutet och återförvisa ärendet till nämnden för ny handläggning 

66. Del av fastigheten Båstad 109:2 (Båstad hamn) - Periodiskt bygglov 1 juni -

31 augusti under åren 2015 - 2019 för uppställning av tre bodar 

67. Båstad 109:379 - Olovliga åtgärder avseende nybyggnation av bodar för verk

samhet, påbörjat byggnation utan startbesked samt taget i bruk utan slutbesked 

68. Förslöv 2:18 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

69. Yttrande angående remiss av Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar 

för att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517 /2014 

om fluorerade växthusgaser 

70. Malen 1:268 - Beslut med anledning av installerad bergvärmeanläggning 

71. Hemställan till kommunstyrelsen gällande detaljplaneläggning inom 

Kattvik-Troentorp 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2015-05-07 

MN § 58 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Information angående Bjäre Chips utgår. 

Utbildning i plan- och bygglagen utgår. 

Utskott/presidium KF 
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Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2015-05-07 

MN § 59 

Delgivningar 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

a). Salomonhög 4: 17 - Överklagande av beslut om nekat förhandsbesked. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000042/2015-330 

b). Glimminge 20:5 - Överklagande av beslut om föreläggande angående 
utökad djurhållning - Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000050/2015-800 

j usterandes signaturer 
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Utskott/presidium 

1 ;rm"~ 
KF Utdrags bestyrkande 



( 

( 

( 

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-07 

Delegationsbeslut 

Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Blad 
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a). Delegationsbeslut 2015-04-08 - 2015-04-27 för bostadsanpassningsbidrag. 
Dnr: MN 21/15 

b). Delegationsbeslut 2015-03-04 - 2015-04-24 för Räddningstjänsten. 
Dnr: MN 18/15 

c). Delegationsbeslut 2015-04-01 - 2015-04-26 för Samhällsbyggnad. 
Dnr: MN 44/15 

d). Delegations beslut 2015-04-08 - 2015-04-28 för miljöavdelningen. 
Dnr: MN 2/15 

Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

MN § 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-07 

lnformationsärenden 

Blad 
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a) . Riktlinjer för byggnation utanför detaljplanelagt område i Kattvik 

Utskott/presidium 

(John/Roger /Lisa) 

b ). Nytt räddningstjänstavtal (Anders) 

c). Kommunens brandstationer: Status (Anders) 

d). Rekrytering av ny miljöchef (Anders) 

e). Summer On-festivalen i Båstad 9-11 juli (Sven-Inge) 

KF Utdrags bestyrkande 
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~ KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-07 

dnr. MN 000001/2015-901 

Myndighetsnämndens delegationsordning- tillägg 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Blad 
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( - MN/M129 läggs till som en ny punkt i delegationsordningen. 

Beskrivning av ärendet Beslut om ändringar/tillägg i myndighetsnämndens delegationsordning. 

( Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Sven-Birger Björkman, daterad 22 april 2015. 

Föredragande Tf. miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

( 

Utskott/presidium KF Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

Samhällsskydd 
Datum: 2015-04-22 

Handläggare: Sven-Birger Björkman 

Dnr: 

Till: Myndighetsnämnden 

Mlf 0000D (/io1s-- r-o; 1(1) 

TJanstesknvelse 

Ny rubrik och punkt till delegationsordningen för myndighetsnämnden 

Bakgrund 
Inför Valborgsfirande uppmärksammades att delegation saknas för att ge tillstånd för eldning 
inom detaljplanelagt område samt område med samanhållen bebyggelse, 9 § Lokala hälso
skyddsföreskrifter. Under 2015 har ordföranden i nämnden tagit beslut enligt MN/ A015. 

Aktuellt 
( Tillstånd för eldning av ris och grenar eller annat trädgårdsavfall bör handläggas av förvalt

ningen. Det är oftast mycket skyndsamt att handlägga denna typ av ärenden, det kan röra sig 
om inrättande av uppvärmningssystem av en villa inom planlagt område eller samanhållen 
bebyggelse, eller som i det vanligaste fallet besluta om tillstånd för Valborgs bål. Det är ca 7-10 
ärenden per år som kommer in om tillstånd för eldning. 

( 

( 

Övervägande/framtid 
För skyndsam handläggning av tillståndsärenden enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna 
föreslås handläggaren vara delegat av denna typ av ärenden. 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta att lägga till följande punkt till nämndens delegations
ordning med ny rubrik enligt: 

Eldning enliE!t lokala hälsoskyddsföreskrifter 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
MN/ Beslut i ärende om eldning 9 § LHF Handläggare 
M129 av kvistar, grenar eller annat 

trädgårdsavfall inom om-
råde med detaljplan eller 
område med samanhållen 
bebyggelse. 

Båstad dag som ovan 

c-~--
~ ----Sven-Birger Björkman 

Miljöchef 

150422\h:\ verksamhet\delegationsordning\ förslag ti ll ny punkt delegationsordning mnm511 eldning.docx\sb 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Beskrivning av ärendet 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

Utskott/presidium 

2015-05-07 

MN § 63 dnr: MN 000078/2015-330, B 2012-1020 

Troentorp 1:43 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

7 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Troentorp 1:43 inte kommer att kunna meddelas. 
Åtgärdens lämplighet och avvägningarna mellan det enskilda och de allmänna 
intressena ska prövas i detaljplan innan bygglov kan lämnas (plan- och bygg
lagen, PBL, 4 kap. 2 §).Utförligare motivering biläggs protokollet. Avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa : 7326 kronor. Faktura översänds separat. 

Åtgärden avser nybyggnad av ett enbostadshus inom ett område med samman
hållen bebyggelse där det råder mycket stor efterfrågan för byggnation. 

Sökanden begär förhandsbesked för nybyggnad av ett en bostadshus på 
Troentorp 1:43. Fastigheten är i dag bebyggd med ett en bostadshus och har 
en areal på 4032 kvm. Fastigheten är taxerad med typkod 221 småhusenhet, 
fritids bostad för 1-2 familjer. Sökanden uppger att det finns behov av ytter
ligare ett bostadshus för familjen på fastigheten och att huset kommer att 
ersätta den befintliga gäststuga som i dag står på platsen. Det nya huset 
kommer att uppföras i ett plan med tillhörande suterrängvåning. Nytt 
bostadshus kommer att ha en boarea på 173 kvm och uppföras öster om 
befintligt bostadshus. 

Området omfattas av riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv, kustzon och 
högexploaterad kust samt inom förordnande om landskapsbildsskydd. Läns
styrelsen har lämnat tillstånd för byggnationen. Berörda grannar och miljö
avdelningen har beretts möjlighet att lämna synpunkter på åtgärden och 
inte haft några erinringar. 

Tjänsteskrivelse från bygglovarkitekt John Börjesson, daterad den 20 april 
2015, med tillhörande bilagor. 

John Börjesson och Roger Larsson föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Claes Sundin (M) Charlotta Bjärholm (FP): Bifall till liggande förslag. 

Karin Schmidt (BP): Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus inte kommer att kunna meddelas. 
Åtgärdens lämplighet och avvägningarna mellan det enskilda och de allmänna 
intressena ska prövas i detaljplan innan bygglov kan lämnas (plan- och bygg
lagen, PBL 4 kap. 2 §). Utförligare motivering biläggs protokollet. 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd '\ KF Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 

Proposition 

Omröstning 

2015-05-07 

MN § 63 

Forts. Troentorp 1:43 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden 
att nämnden avslagit ansökan. Omröstning begärs emellertid. 
Följande omröstningsordning godkänns: 
Den som vill avslå ansökan om förhandsbesked röstar JA, 
Den som vill bifalla ansökan om förhandsbesked röstar NEJ. 

Följande röstar JA: James Johnson (BP), Karin Schmidt (BP), Rune 
Andersson (C), Niclas Svanberg (S) och Katarina Toremalm (MP). 
Följande röstar NEJ: Claes Sundin (M) och Charlotta Bjärholm (FP). 

Myndighetsnämnden har således beslutat att avslå ansökan om förhands
besked med fem röster mot två. 

Reservation Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslogs, reserverar sig Claes 
Sundin (M) skriftligen, samt Charlotta Bjärholm (FP). 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 
Syn gjordes på platsen av nämnden den 16 april 2015. 

Beslutet expedieras till Sökanden  

justerandes si naturer 

Blad 
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Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Myndighetsnämnd 

2015-05-07 

Förtydligande till beslut 

BMTADS KOMMUN 
Myndlghetsnämnden 

2015 -05- 1 2 
Dnr .................... ",··········· 

······································ 

Båstads myndighetsnämnd (MN) som har startat sin verksamhet i januari 2015 har fått 
in flera förfrågningar om avstyckning, nybyggnad för bostadsändamål, tillbyggnad etc. 
i Kattvik. Frågorna har blivit fler efter det kommunala vatten- och avloppsnätets 
utbyggnad stod klart för fastigheterna längs Kattviksvägen. Se bilaga. 

KF har 2013-01-23, § 6, beslutat att en ny fördjupad översiktsplan för Kattvik upprättas 
som underlag till framtida detaljplanering. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
har fått det politiska processansvaret för framtagande av planen i samarbete med 
berörda verksamhetsområden. Detta ansvar har nu lämnats över till kommunstyrelsen 
för framställning av plan för området. En ny fördjupad översiktsplan behövs för att 
klargöra de frågeställningar som Länsstyrelsen har belyst i sitt granskningsyttrande till 
nuvarande, gällande fördjupad översiktsplan för området. Det är kommunens klara och 
uttryckta avsikt att utnyttja sitt planmonopol för detta område. Kommunens målsättning 
har varit förutsägbarhet för den enskilde vad gäller förfrågningar i Kattvik som är så 
bra som möjligt. 

Båstads kommun håller på att ta fram en ny kommunövergripande Översiktsplan för att 
ersätta den från 2008. Kattvik omfattas vidare av flera riksintressen enligt Miljöbalken 
samt även av ett sk förordnande om landskapsbildsskydd en! 19 § naturvårdslagen i dess 
lydelse före 1975, strandskydd mm. Det är avsikten att denna process ska resultera i en 
detaljplan för området. MN finner att riksintressen och skyddsvärden som finns för 
området kan bäst beaktas i en detaljplan för området. Dessutom blir förutsägbarhet för 
fastighetsägare och intressenter i området tydligare genom plan. Planprocessen ger den 
bästa möjliga avvägning av de allmänna och enskilda intressen som finns i området. 

Bedömningarna mot gällande regelverk har präglats av godtycklighet och subjektivitet 
som nämnden finner strider mot likabehandlingsprincipen. Nämnden kan inte finna att 
'Kattviksstilen' är så klart definierat för att ge grund till prövningar i frågan. Nämnden 
finner att bevilja lov i nuläget i de olika ansökningarna är att förbigå planprocessen och 
de facto 'planlägga' området. 

En detaljplan skulle klargöra för intressenter, kommunen och Länsstyrelsen vad som 
gäller för området. Detta är särskilt viktigt sedan varje ärende i Kattvik är unikt och 
prövas efter platsens förutsättningar. I Kattviksområdes planering är det av stor vikt att 
hänsyn tas till kommunala service och allmänna kommunikationer. 

Av demokratiska synpunkter för att få en lika och rättvis behandling av alla ansökningar 
och avväga de allmänna och enskildas intresse har MN beslutat att avvakta till kommu
nens planprocess har avslutats. 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun 
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BÅSTADS KOMMUN 
Myndighetsnämndan 

2015 -05- 0 7 
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Myndightesnämndens majoritet vill uppenbarligen inte ha någon byggnation i Kattvik. 
Detta visar sig genom att man konsekvent säger nej till all nybyggnation men även 
till förhandsbesked genom att hänvisa till ett löst formulerat tyckande, "ett 
allmänintresse". Detta görs i strid mot gällande lag, det faktiska allmänintresset, 
uttolkat av Länstyrelsen och därmed lagstiftarens intentioner. 

Vidare planerar Nämndens majoritet att lägga fram förslag om att Kattvik skall 
detaljplaneras varvid man på detta sätt förskjuter/förhindrar all eventuell byggnation. 

Att detaljplanera Kattvik har ett tidsplan på åtminstone fem år enligt kommunens 
tjänstemän. Ett sådant beslut lägger i praktiken "en död mans hand" över hela 
Kattviksområdet. Detta strider mot grundlagen och dess skrivningar om 
äganderätten men även FN:s artikel 17 om de mänskliga rättigheterna. 

Man kan ställa sig frågan om detta är en medveten politik för att förhindra all 
utveckling och byggnation i Kattvik, eftersom jag är konspiratorisk lags så lutar det 
snarast åt det hållet. 

Jag menar att likhet inför lagen åsidosätts då bygglov inom detta område godkändes 
innan Båstads Myndighetsnämnd påbörjade sitt mandat och genomdrev sitt 
"exploaterings förbud". Detta strider också mot det beredningsförslag som 
Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad fastställde i parlamentarisk anda så 
sent som i December 2014. Som om inte detta räcker så strider nämndens beslut 
också emot de inriktningsbeslut kommunen har för området. 

Då en mängd fastigheter de facto blir utan värde för den enskilde bör kommunen i 
förlängningen också tvingas lösa in dessa fastigheter. Dessa fastigheter bör inlösas 
till ett marknadsmässigt värde (det värde fastigheten har/eller skulle ha haft med 
byggrätt) för att på så sätt kompensera den enskildes förlust. 

Om detta inte låter sig göras bör Myndighetsnämnden istället vara solidarisk 
ersättningsskyldig för den skada som uppkommer för den enskilda fastighetsägaren 
då man så flagrant beslutat i strid mot lagar och förordningar. 

15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin 
egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något 
annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av 
mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna 
intressen. 
Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå 
sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska 
också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av 
mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del 
av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i 
förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas 
enligt grunder som anges i lag. 
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MN § 64 dnr: MN 000076/2015-330, B 2012-14 

Troentorp 2:29 - Remiss angående förhandsbesked för 
nybyggnad av två en bostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar följande svar på länsstyrelsens remiss: 

9 

Båstads kommun har sedan den 1 januari 2015 en ny politisk organisation där 
myndighetsnämnden har ersatt kommunstyrelsen i dess egenskap som 
kommunens byggnadsnämnd, nedan nämnden. 

Nämnden bestrider överklagan och yrkar att länsstyrelsen 
fastställer nämndens beslut av den 10 september 2014. Nämnden vill även 
upplysa om att nämnden hänvisat till fel paragraf i sitt beslut. Rätt paragraf 
ska vara PBL 9 kap 17 §. 

Nämndens syn på vilket sätt åtgärden strider mot översiktsplanen och dess 
intentioner är väl utvecklade i tjänsteskrivelsen som ligger som underlag för 
kommunens avslagsbeslut. 

Fastigheten Troentorp 2:29 ligger inom ett område med ett flertal allmänna 
intressen utpekade och där det råder mycket hög efterfrågan på mark för 
byggnation. En utökning av den sammanhållna bebyggelsen enligt ansökan är 
inte önskvärd från nämndens synpunkt innan avvägningar mellan de olika 
allmänna och enskilda intressena prövats genom plan. De omskrivna 
"riktlinjerna" utgör ett underlagsmaterial till det program för en ny fördjupad 
översiktsplan för Kattviks- och Norrvikenområdet som just nu är föremål för 
samråd. Även hur siktaxeln från Norrviken ska skyddas görs lämpligast i den 
fortsatta planeringen av områdets utveckling och bevarande. 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen har i remiss daterad 7 april 2015 översänt överklagande samt yttrande 
från den klagande för yttrande. Länsstyrelsen önskar särskilt nämndens yttrande 
beträffande på vilket sätt nämnden anser att ansökan strider mot översiktsplanen 
samt den fördjupade översiktsplanen. Kommunstyrelsen i Båstads kommun (i dess 
egenskap som byggnadsnämnd) avslog den 10 september 2014 ansökan om förhands
besked för byggandet av två en bostadshus och avstyckning från fastigheten Troentorp 
2:29. har den 17 oktober 2014 överklagat nämndens beslut och den 
27 januari 2015 skickat ytterligare "information" till länsstyrelsen.  
överklagan baseras på hans tolkning av hur översiktsplanen och dess skrivningar 
ska tolkas. Nämnden delar inte hans uppfattning. Det som framförs i "informationen" 
är dels personliga skäl, dels personangrepp på enskilda tjänstemän. Ingetdera är 
relevant för sakfrågan och ska därför inte vägas in i bedömningen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 28 april 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Länsstyrelsen i Skåne län. 

Utskott/presidium KF Utdragsbestyrkande 
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MN § 65 dnr: MN 000034/2015-330, B 2014-801 

Troentorp 2:26 - Beslut från länsstyrelsen om att upphäva 
det överklagade beslutet och återförvisa ärendet till nämnden 
för ny handläggning 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ärendet ska inte överklagas. 

Ärendet tas upp på nytt på nästkommande möte med myndighetsnämnden 
den 11 juni 2015. 

Beslut från länsstyrelsen den 23 april 2015: Länsstyrelsen upphäver det 
överklagade beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för ny 
handläggning. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Samhälls byggnad. 

KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mynd ighetsnämnd 

2015-05-07 

Förtydligande till beslut 

~TADS KOMMUN 
MyndlghefsnAmnden 

2015 -05- 1 2 
Dnr •................•...•..........• 
........... _____ ................ . 

Båstads myndighetsnämnd (MN) som har startat sin verksamhet i januari 2015 har fått 
in flera förfrågningar om avstyckning, nybyggnad för bostadsändamål, tillbyggnad etc. 
i Kattvik. Frågorna har blivit fler efter det kommunala vatten- och avloppsnätets 
utbyggnad stod klart för fastigheterna längs Kattviksvägen. Se bilaga. 

KF har 2013-01-23, § 6, beslutat att en ny fördjupad översiktsplan för Kattvik upprättas 
som underlag till framtida detaljplanering. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
har fått det politiska processansvaret för framtagande av planen i samarbete med 
berörda verksamhetsområden. Detta ansvar har nu lämnats över till kommunstyrelsen 
för framställning av plan för området. En ny fördjupad översiktsplan behövs för att 
klargöra de frågeställningar som Länsstyrelsen har belyst i sitt granskningsyttrande till 
nuvarande, gällande fördjupad översiktsplan för området. Det är kommunens klara och 
uttryckta avsikt att utnyttja sitt planmonopol för detta område. Kommunens målsättning 
har varit förutsägbarhet för den enskilde vad gäller förfrågningar i Kattvik som är så 
bra som möjligt. 

Båstads kommun håller på att ta fram en ny kommunövergripande Översiktsplan för att 
ersätta den från 2008. Kattvik omfattas vidare av flera riksintressen enligt Miljöbalken 
samt även av ett sk förordnande om landskapsbildsskydd en! 19 § naturvårdslagen i dess 
lydelse före 1975, strandskydd mm. Det är avsikten att denna process ska resultera i en 
detaljplan för området. MN finner att riksintressen och skyddsvärden som finns för 
området kan bäst beaktas i en detaljplan för området. Dessutom blir förutsägbarhet för 
fastighetsägare och intressenter i området tydligare genom plan. Planprocessen ger den 
bästa möjliga avvägning av de allmänna och enskilda intressen som finns i området. 

Bedömningarna mot gällande regelverk har präglats av godtycklighet och subjektivitet 
som nämnden finner strider mot likabehandlingsprincipen. Nämnden kan inte finna att 
'Kattviksstilen' är så klart definierat för att ge grund till prövningar i frågan. Nämnden 
finner att bevilja lov i nuläget i de olika ansökningarna är att förbigå planprocessen och 
de facto 'planlägga' området. 

En detaljplan skulle klargöra för intressenter, kommunen och Länsstyrelsen vad som 
gäller för området. Detta är särskilt viktigt sedan varje ärende i Kattvik är unikt och 
prövas efter platsens förutsättningar. I Kattviksområdes planering är det av stor vikt att 
hänsyn tas till kommunala service och allmänna kommunikationer. 

Av demokratiska synpunkter för att få en lika och rättvis behandling av alla ansökningar 
och avväga de allmänna och enskildas intresse har MN beslutat att avvakta till kommu
nens planprocess har avslutats. 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun 
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2015-05-07 11 

MN § 66 dnr: MN 000082/2015-330, B 2015-335 

Del av fastigheten Båstad 109:2 (Båstad hamn) 
- Periodiskt bygglov 1 juni - 31 augusti under åren 2015 - 2019 
för uppställning av tre bodar 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson att pröva 
bygglovet när berörda sakägare getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ärendet. 

har ansökt om periodiskt bygglov för att sätta upp tre bodar 
på del av fastigheten Båstad 109:2 (Båstad hamn) under tiden 1 juni -
31 augusti under åren 2015 - 2019. Bodarna är nya för säsongen. Ansökan 
kommer att kungöras i Nordvästra Skånes Tidning så att berörda kan lämna 
synpunkter på åtgärden. 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 27 april 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Roger Larsson föredrar ärendet. 

Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
KS/nämncy\ KF Utdrags bestyrkande 

ut- w 
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2015-05-07 12 

MN § 67 dnr: MN 000083/2015-330, B 2015-262 

Båstad 109:379 - Olovliga åtgärder avseende nybyggnation av 
bodar för verksamhet, påbörjat byggnation utan startbesked 
samt taget i bruk utan slutbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs 
fastighetsägaren till fastigheten Båstad 109:379,  en 
byggsanktionssavgift enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kap 1 §, 6 § 
4 och 18 § 4 av 52826 kr för att ha påbörjat byggnation utan startbesked och 
tagit byggnaden i bruk utan slutbesked. Avgiften är nedsatt till en fjärdedel 
enligt PBL 11 kap 53 a §. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller 
i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmel
serna 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 myndighets
nämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägaren,  

 har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att påbörja en byggnads
åtgärd innan startbesked har utfärdats samt att ta en byggnad i bruk innan 
slutbesked har utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig 
förklaring. Sökanden har också getts möjlighet att vidta rättelse. 

Beskrivning av ärendet Vid handläggning av ett ärende om uppförande av en s.k. Attefallsbyggnad på 
fastigheten uppdagades att två bodar fanns uppförda på fastigheten, ihop
monterade till en byggnad med totalmått 8,45 x 6,55, uppskyltade med 
"Veterinär". Ingen anmälan om bygglov hade gjorts till Samhällsbyggnad. 
Byggnaden saknar således bygglov. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad 
den 17 april 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  

justerandes signaturer 
Utskott/presidium 

KS~YtD 
KF Utdragsbestyrkande 

\ 
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Beslut 

MN § 68 dnr: MN 000080/2015-330, B 2015-173 

Förslöv 2:18 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 9 kap. 17 §plan- och bygglagen (PBL) avslås ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Förslöv 2:18. 
Avgiften för förhandsbeskedet är 6119 kr, i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige den 27 april 2011. Faktura skickas separat. 

( Skäl för beslutet Den förslagna åtgärden på fastighet Förslöv 2:18 ligger under Ängelholms/ 
Helsingborgs flygplats bullermatta. Sedan hösten 2010 lämnar Ängelholms/ 
Helsingborgs flygplats inte bullerservitut för permanent- eller fritids bostäder 
eftersom dessa inte ger flygplatsen ett fullgott skydd för flygplatsens verk
samhet (framför allt i miljöprövningarna). Den föreslagna åtgärden uppfyller 
inte kraven enligt 2 kap. 4-5 §plan- och bygglagen PBL (markens lämplighet). 
Av 2 kap. 1 § PBL framgår att vid prövning av frågor enligt PBL ska hänsyn tas 
till både allmänna och enskilda intressen. I detta fall väger det allmänna 
intresset tyngre än det enskilda intresset. Inom område som inte omfattas av 
detaljplan anges i PBL kap 9 § 31 de krav som ska uppfyllas: 
· Inte strider mot områdesbestämmelser. 
· Inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §,och 
· Uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ 
i de delar som inte har prövats i områdes bestämmelser. 

Beskrivning av ärendet Sökanden har begärt förhandsbesked att uppföra enbostadshus på fastigheten 
Förslöv 2:18. Den 15 mars 2015 har ansökan bedömts fullständig. Sökanden 

( meddelades den 20 mars 2015 att föreslagen bebyggelse (enbostadshus) 
strider mot riksintressen och att sökanden kommer att meddelas ett negativt 
förhandsbesked. Sökanden har nu begärt att få ett överklagnings bart beslut. 
Ansökan avser nybyggnad i område där detaljplan saknas. Fastigheten är 
belägen inom Ängelholms/Helsingborgs flygplats bullermatta. 

( 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 23 april 

2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Naim Berisha föredrar ärendet. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  

Utskott/presidium KF Utdragsbestyrkande 
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MN § 69 dnr: MN 000084/2015-800, M 2015-156 

Yttrande angående remiss av Naturvårdsverkets förslag till 
författningsändringar för att genomföra Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 517 /2014 om fluorerade 
växthusgaser 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Naturvårdsverkets förslag, med de synpunkter som anges i bilagd 
tjänsteskrivelse, tillstyrks. 

Beskrivning av ärendet Den 1 januari 2015 trädde den nya europeiska f-gasförordningen 
EU/517 /2014 i kraft och ersätter därmed den gamla förordningen 
EG/842/2006. En ny svensk förordning är under upprättande vilket 
betyder att nuvarande svensk förordning, SFS 2007:846 fortfarande gäller 
i stora delar. Det primära syftet med f-gasförordningarna är att på ett kost
nadseffektivt sätt bidra till att nå EU:s mål avseende utsläpp av växthusgaser 
inom EU. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg, 
daterad den 29 april 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Notering Claes Sundin (M) avstår från att delta i beslutet. 

( Beslutet expedieras till Regeringskansliet. 

( 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/näm~ KF Utdrags bestyrkande 

Lef k_p 
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Samhällsskydd 

Datum: 2015-04-29 

Handläggare: Mårten Sällberg 

Dnr: M 2015-000156 

Till: Myndighetsnämnden 

Yttrande skall expedieras till: 
m.registrator@regeringskansliet.se 

Kopia avyttrande skall expedieras till: 
susanne.gerland@regeringskansliet.se 
johanna.janson@regeringskansliet.se 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

MIJ&ooo!S'f /201s- 8' 0 °i 2 Tjänstesl<fivelse c J 

Remiss: Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser 

Yttrande angående remiss av Naturvårdsverkets förslag till 
författningsändringar för att genomföra Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 517 /2014 om fluorerade växthusgaser 

Förslag till yttrande 
Myndighetsnämnden föreslås tillstyrka Naturvårdsverkets förslag med de synpunkter som 
anges i denna tjänsteskrivelse. · 

Synpunkter 
Den nya förordningen trädde den 1 januari 2015 och Myndighetsnämnden anser att den 
svenska tillämpningen av bestämmelserna borde ha inletts i ett tidigare stadie. 
Myndighetsnämnden ser ett behov av samordnande informationsinsatser till bransch, 
verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. En tillsynsvägledning bör snarast tas fram till för 
att samordna tillämpningen av bestämmelserna. 

För tillsynsmyndigheterna kommer förändringarna inledningsvis innebära en ökad 
administrativ belastning samt ökade operativa tillsynsinsatser eftersom alla registrerade 
köldmedieanläggningar måste registreras om och det ska ske en omräkning till C02-
ekvivalenter. Nya f-gaser och anläggningar tillkommer och det behövs informationsinsatser till 
befintliga och nya objekt. Det finns ett behov av att den svenska tillämpningen av de nya 
bestämmelserna slutförs inom snar framtid så att tillsynsmyndigheterna så snabbt som möjligt 
kan inleda det administrativa förändringsarbetet. 

Bakgrund 
Den 1 januari 2015 trädde den nya europeiska f-gasförordningen EU /517 /2014 i kraft och 
ersätter därmed den gamla förordningen EG/842/2006. En ny svensk förordning är under 
upprättande vilket betyder att nuvarande svensk förordning, SFS 2007:846 fortfarande gäller i 
stora delar. 

Det primära syftet med f-gasförordningarna är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att nå 
EU:s mål avseende utsläpp av växthusgaser inom EU. Detta ska säkerställas genom att 
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fluorerande växthusgaser ersätts med säkrare alternativ med en mindre påverkan på klimatet. 
De årliga utsläppen inom unionen bedöms kunna minska med två tredjedelar fram till 2030. 

Nedfasningen av HFC kommer att innebära att alla som idag använder fluorkolväten (HFC) vid 
tillverkning eller i produkter och utrustningar inom några år kommer att behöva övergå till 
andra alternativ eller till en annan teknik. I och med nedfasningen av HFC går utveckling idag i 
huvudsak mot naturliga köldmedier som koldioxid, kolväten, ammoniak och blandningar av 
nya HFC med lägre GWP-faktor. 

I huvudsak innehåller den nya f-gasförordningen skärpta begränsningar av mängden 
kemikalier som får släppas ut på marknaden (nedfasning) samt succesiva förbud för 
användning av fluorerande växthusgaser. Den enskilt största skillnaden jämfört med tidigare f
gasförordning är att enheten kilo fluorerade växthusgaser i den nya förordningen har ersatts 
av mängdangivelsen ton koldioxidekvivalenter. Det vill säga mängden av en viss växthusgas 
uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt .. Denna ändrade 
beräkningsmodell innebär att anläggningar som inte tidigare omfattats av krav på 
läckagekontroll och registerföring beträffande fluorerande västhusgaser nu kan komwa att 
omfattas av dessa bestämmelser beroende på vilka köldmedier de hanterar. I 
köldmedieförordningen kan den nya mängdangivelsen även komma att påverka skyldigheten 
att rapportera till tillsynsmyndigheten. 

I svensk rätt regleras kontrollen av fluorerande växthusgaser i förordningen (2007:846) om 
fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Sanktions bestämmelser kopplade till 
överträdelser av köldmedieförordningen regleras i 29 kap. miljöbalken och i 9 kap. 
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Aktuellt 
Naturvårdsverket har på uppdrag av Regeringen utarbetat ett förslag till hur den svenska 
köldmedieförordningen och därtill kopplande bestämmelser nu ska anpassas till den nya f
gasförordningen. Myndighetsnämnden har genom denna remiss beretts möjlighet att yttra sig 
över förslaget. 

Övervägande/framtid 
Den 1 januari 2015 genomfördes en omorganisation av den politiska organisationen i Båstads 
kommun. Det är Myndighetsnämnden som numera ansvarar för att yttra sig över beslut som 
tidigare meddelats av kommunstyrelsen i ärenden enligt miljöbalken. 

Mårten Sällberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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MN § 70 dnr: MN 000085/2015-800, M 2013-341 

Malen 1:268 - Beslut med anledning av installerad 
bergvärmeanläggning 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Drift av installerad bergvärmeanläggning på fastigheten Malen 1:268 
i Båstads kommun tillstyrks. 

15 

Myndighetsnämnden beslutar vidare med stöd av 26 kap. 9 § och med 
hänvisning till 2 kap. 3 §miljöbalken (1998:808) att förelägga  
med organisationsnummer  att följa skyddsåtgärder och försik
tighetsmått (numrerade 1-16 i bilagd tjänsteskrivelse) för installation av 
bergvärmeanläggning på fastigheten Malen 1:268 i Båstads kommun. 

Den 13 februari inkom anmälan från om att anlägga bergvärme på 
rubricerad fastighet. Miljöavdelningen beslutade den 19 februari 2013 att anläggningen 
kunde utföras enligt inkommen ansökan. Miljöavdelningens beslut överklagades av 

den 15 juli 2013. Överklagandet bedömdes ha inkommit i tid 
med hänsyn till att inte tidigare beretts möjlighet att yttra 
sig i ärendet. Länsstyrelsen beslutade den 17 september 2013 att upphäva kommunens 
beslut och återförvisade ärendet till Båstads kommun för vidare handläggning. 

  har innan Länsstyrelsens beslut i ärendet färdigställt anläggningen i enlighet 
med miljöavdelningens beslut men har efter Länsstyrelsens beslut inte utfört några 
ytterligare åtgärder sedan beslutet upphävdes. Med anledning av länsstyrelsens beslut 
inkom den 18 november 2013 med en ny ansökan för bergvärme
anläggning till miljöavdelningen med tillhörande utförlig teknisk beskrivning samt MKB 
(miljökonsekvensbeskrivning). Jävsnämnden i Båstads kommun beslutade den 27 
januari 2014 att avslå ansökan om bergvärmeanläggning samt att installerad anläggning 
skulle avslutas och avlägsnas. överklagade nämndens beslut den 24 
februari 2014. Länsstyrelsen beslutade den 24 februari 2014 att upphäva Jävsnämndens 
beslut och återförvisade ärendet till nämnden för vidare handläggning. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg, 
daterad den 29 april 2015, med tillhörande bilagor. 

Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Niclas Svanberg (S): Bordläggning. 

Claes Sundin (M): Bifall till liggande förslag. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden 
att nämnden bifallit liggande förslag. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

justerandes signaturer 

K{jf'Q KF Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Myndighetsnämnden 2015-05-07 

MN § 71 dnr: MN 000088/2015-315 

Hemställan till kommunstyrelsen gällande detaljplane
läggning inom Kattvik-Troentorp 

Beslut Myndighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att snarast påbörja 
arbetet med att detaljplanelägga Kattvik-Troentorp. 

16 

Beskrivning av ärendet Ordförande Katarina Toremalm (MP) väcker nytt ärende under sammanträdet 
angående hemställan till kommunstyrelsen gällande detaljplaneläggning inom 
Kattvik-Troentorp. Myndighetsnämnden hemställer härmed att kommun
styrelsen planlägger området Kattvik-Troentorp på grund av alla ansökningar 
som inkommit och förväntas inkomma till nämnden. 

Underlag till beslutet Protokollsanteckning från nämndens ordförande Katarina Toremalm (MP), 
med tillhörande kartbilaga. 

Yrkanden Rune Andersson (C): Bifall. 

Proposition 

Omröstning 

Claes Sundin (M): Avslag. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden 
att nämnden bifallit ärendet. Omröstning begärs emellertid. 
Följande omröstningsordning godkänns : 
Den som vill bifalla ärendet röstar JA, 
Den som vill avslå ärendet röstar NEJ. 

Följande röstar JA: James Johnson (BP), Karin Schmidt (BP), Rune 
Andersson (C), Niclas Svanberg (S), Charlotta Bjärholm (FP) och 
Katarina Toremalm (MP). Följande röstar NEJ: Claes Sundin (M). 

Myndighetsnämnden har således beslutat att bifalla ärendet med sex röster 
mot en. 

Reservation Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslogs, reserverar sig 
Claes Sundin (M) skriftligen. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium 

W:"'~ 
KF Utdragsbestyrkande 
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Båstads myndighetsnämnd (MN) som har startat sin verksamhet i januari 2015 har fått 
in flera förfrågningar om avstyckning, nybyggnad för bostadsändamål, tillbyggnad etc. 
i Kattvik. Frågorna har blivit fler efter det kommunala vatten- och avloppsnätets 
utbyggnad stod klart för fastigheterna längs Kattviksvägen. Se bilaga. 

KF har 2013-01-23, § 6, beslutat att en ny fördjupad översiktsplan för Kattvik upprättas 
som underlag till framtida detaljplanering. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
har fått det politiska processansvaret för framtagande av planen i samarbete med 
berörda verksamhetsområden. Detta ansvar har nu lämnats över till kommunstyrelsen 
för framställning av plan för området. En ny fördjupad översiktsplan behövs för att 
klargöra de frågeställningar som Länsstyrelsen har belyst i sitt granskningsyttrande till 
nuvarande, gällande fördjupad översiktsplan för området. Det är kommunens klara och 
uttryckta avsikt att utnyttja sitt planmonopol för detta område. Kommunens målsättning 
har varit förutsägbarhet för den enskilde vad gäller förfrågningar i Kattvik som är så 
bra som möjligt. 

Båstads kommun håller på att ta fram en ny kommunövergripande Översiktsplan för att 
ersätta den från 2008. Kattvik omfattas vidare av flera riksintressen enligt Miljöbalken 
samt även av ett sk förordnande om landskapsbildsskydd enl 19 § naturvårdslagen i dess 
lydelse före 1975, strandskydd mm. Det är avsikten att denna process ska resultera i en 
detaljplan för området. MN finner att riksintressen och skyddsvärden som finns för 
området kan bäst beaktas i en detaljplan för området. Dessutom blir förutsägbarhet för 
fastighetsägare och intressenter i området tydligare genom plan. Planprocessen ger den 
bästa möjliga avvägning av de allmänna och enskilda intressen som finns i området. 

Bedömningarna mot gällande regelverk har präglats av godtycklighet och subjektivitet 
som nämnden finner strider mot likabehandlingsprincipen. Nämnden kan inte finna att 
'Kattviksstilen' är så klart definierat för att ge grund till prövningar i frågan. Nämnden 
finner att bevilja lov i nuläget i de olika ansökningarna är att förbigå planprocessen och 
de facto 'planlägga' området. 

En detaljplan skulle klargöra för intressenter, kommunen och Länsstyrelsen vad som 
gäller för området. Detta är särskilt viktigt sedan varje ärende i Kattvik är unikt och 
prövas efter platsens förutsättningar. I Kattviksområdes planering är det av stor vikt att 
hänsyn tas till kommunala service och allmänna kommunikationer. 

Av demokratiska synpunkter för att få en lika och rättvis behandling av alla ansökningar 
och avväga de allmänna och enskildas intresse har MN beslutat att avvakta till kommu
nens planprocess har avslutats. 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun 
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Myndightesnämndens majoritet vill uppenbarligen inte ha någon byggnation i Kattvik. --]() 
Detta visar sig genom att man konsekvent säger nej till all nybyggnation men även 
till förhandsbesked genom att hänvisa till ett löst formulerat tyckande, "ett 
allmänintresse". Detta görs i strid mot gällande lag, det faktiska allmänintresset, 
uttolkat av Länstyrelsen och därmed lagstiftarens intentioner. 

Vidare planerar Nämndens majoritet att lägga fram förslag om att Kattvik skall 
detaljplaneras varvid man på detta sätt förskjuter/förhindrar all eventuell byggnation. 

Att detaljplanera Kattvik har ett tidsplan på åtminstone fem år enligt kommunens 
tjänstemän. Ett sådant beslut lägger i praktiken "en död mans hand" över hela 
Kattviksområdet. Detta strider mot grundlagen och dess skrivningar om 
äganderätten men även FN:s artikel 17 om de mänskliga rättigheterna. 

Man kan ställa sig frågan om detta är en medveten politik för att förhindra all 
utveckling och byggnation i Kattvik, eftersom jag är konspiratorisk lags så lutar det 
snarast åt det hållet. 

Jag menar att likhet inför lagen åsidosätts då bygglov inom detta område godkändes 
innan Båstads Myndighetsnämnd påbörjade sitt mandat och genomdrev sitt 
"exploaterings förbud". Detta strider också mot det beredningsförslag som 
Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad fastställde i parlamentarisk anda så 
sent som i December 2014. Som om inte detta räcker så strider nämndens beslut 
också emot de inriktningsbeslut kommunen har för området. 

Då en mängd fastigheter de facto blir utan värde för den enskilde bör kommunen i 
förlängningen också tvingas lösa in dessa fastigheter. Dessa fastigheter bör inlösas 
till ett marknadsmässigt värde (det värde fastigheten har/eller skulle ha haft med 
byggrätt) för att på så sätt kompensera den enskildes förlust. 

Om detta inte låter sig göras bör Myndighetsnämnden istället vara solidarisk 
ersättningsskyldig för den skada som uppkommer för den enskilda fastighetsägaren 
då man så flagrant beslutat i strid mot lagar och förordningar. 

15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin 
egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något 
annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av 
mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna 
intressen. 
Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå 
sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska 
också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av 
mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del 
av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i 
förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas 
enligt grunder som anges i lag. 
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