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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ: 

2015-09-10 

Arorna, torsdagen den 10 september kl. 11.00 - 15.45. 

James Johnson (BP), ordförande,§§ 108-114 
Göran Klang (S), vice ordförande, ordförande§§ 115-117 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Ingemar Nilsson (SD), ledamot 
Claes Sundin (M), ledamot 
Ingrid Nygren (FP), ledamot 
Haakon Böcker (BP), tjg. ersättare för James Johnson§§ 115-117 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 

1 (11) 

Haakon Böcker (BP), ej tjg. ersättare§§ 108-114, Carolin Gräbner (SD), ej tjg. 
ersättare, Bo Svensson (BP), ej tjg. ersättare, Niclas Svanberg (S), ej tjg. ersättare, 
Anders Nilsson, samhällsskyddschef, Roger Larsson, stadsarkitekt, Lisa Rönnberg, 
samhällsbyggnadschef. För övriga närvarande tjänstemän, se respektive paragraf. 

Karin Schmidt. Ersättare: Rune Andersson. 

Kom/)<ansliet i Båstad, tisdagen den 15 september kl. 16.30. 

:t:!.C7S>~--L7 
.... ""..__ ~ Paragrafer: 108 - 117 

Hen,ik Andem::i 

~Nr t/I ___ 
J~JOhnson §§ 108-114, Göran Klang§§ 115-117 

o.:~--flcl-v~~ q,~~ t<Ld\MI, 
Karin Schmidt 

ANSLAGSBEVIS 

MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum: 2015-09-10 

Anslaget är 
uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

16/9-7/10 

Henrik Andersson 

Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämnden 10 september 2015 

§ Ärendebeskrivning 

106. Godkännande av dagordningen 

107. Hemmeslöv 9:6 (Hemmeslövs herrgård) - Beslut om förbud att bruka byggnader 

för bostadsändamål eller annan likvärdig verksamhet 

108. Informationsärenden 

109. Yttrande angående remiss från Miljö- och energidepartementet angående 

införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier 

110. Tillägg i delegationsordningen gällande miljötillsyn 

111. Hjorten 11 - Bygglov för nybyggnad av parhus samt rivning av befintligt hus 

112. Hjorten 21 - Bygglov för nybyggnad av parhus samt rivning av befintligt hus 

113. Varan 8:40 - Olovliga åtgärder avseende påbörjad byggnation utan startbesked 

samt tagit byggnad i bruk utan slutbesked 

114. Lya 4:35 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

115. Översyn av PBL 8:13-område (attefallsåtgärder) 

116. Dejarp 6:30 - Svar på remiss från länsstyrelsen angående överklagat beslut om 

byte av kontrollansvarig i ärende om nybyggnad av gästhus samt carport/förråd 

117. Delgivningar 
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1HJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2015-09-10 

MN § 108 

lnformationsärenden 

a). Inkomna bygglovansökningar: Månatlig rapportering (Roger) 

b). Sommaren 2015 på Samhällsbyggnad och Samhälisskydd 

c). Återkoppling från länsstyrelsens tillsynsbesök (Anders) 

d). Återkoppling kring tillsynen av brandstationer (Anders) 

e). Båstadkartan (Annika) 

j usterandes signaturer 

Blad 

2 

Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 ~~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 2015-09-10 3 

Beslut 

MN § 109 dnr: MN 000124/2015-800, M 2015-000821 

Yttrande angående remiss från Miljö- och energidepartementet 
angående införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Miljö- och energidepartementets förslag angående införande av 18-årsgräns 
för kosmetiska solarier tillstyrks. 

Myndighetsnämnden finner att det ur hälsosynpunkt är av stor vikt att de 
( nya bestämmelserna träder i kraft enligt föreslaget datum. 

( 

( 

Beskrivning av ärendet Världshälsoorganisationens organ för cancerforskning (IARC) klassar solarier i 
riskgrupp 1 som cancerframkallande för människan och har utfärdat en 
rekommendation att införa en 18-årsgräns för kosmetiska solarier. Åldersgräns 
för kosmetiska solarier har redan införts i bl.a. Finland, Norge, Belgien Neder
länderna, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Brasilien har infört ett total
förbud mot kosmetiska solarier. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det 
uppskattningsvis 1 700 solarieverksamheter i Sveriges kommuner varav cirka 
700 är obemannade. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad den 2 september 2015, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden Claes Sundin (M) och Ingemar Nilsson (SD): Avslag. 

Proposition 

Ingrid Nygren (FP), Göran Klang (S) och Karin Schmidt (BP): Bifall. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit liggande förslag. 

Beslutet expedieras till Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

,jf ,-< ~ -}G 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsskydd 

Datum: 2015-09-02 

Handläggare: Tina Eriksson 

Dnr: M2015"000821 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 

. ftf/ wor2 '( /i.01r - poo 
Tjånsteskrivelse 1 

cz) 

Miljö- och energidepartementet, m.registrator@regeringskansliet.se 
Rasa Ptasekaite, rasa.ptasekaite@regeringskansliet.se 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Remiss av Miljö- och energidepartementens skrivelse om införande av 18-års gräns för kosme
tiska solarier 

Yttrande angående remiss från Miljö- och energidepartementet angå
ende införande av 18-års gräns för kosmetiska solarier 

Bakgrund 
Världshälsoorganisationens organ för cancerforskning (IARC) klassar solarier i riskgrupp 1 
som cancerframkallande för människan och har utfärdat en rekommendation att införa en 18-
årsgräns för solning av kosmetiska solarier. 

Regeringen beslutade den 11 december 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 
se över lagstiftningen på kärnteknik- och strålskyddsområdet. Miljö- och energidepartementet 
har därför tagit fram en promemoria med förslag på hur be&'tämmelserna om åldersgräns för 
kosmetiska solarier ska utformas och hur åldersbegränsningen ska upprätthållas s.amt hur 
tillsynsmyndigheterna ska bedriva sin tillsyn över solarieverksamheter. 

Strålskydds lagens syfte är att skydda bl.a. människor mot skadlig verkan av strålning. Lagen 
omfattar både joniserande och icke-joniserande strålning samt tekniska anordningar som kan 
alstra strålning, tex. solarier. 

Åldersgräns för kosmetiska solarier har redan införts i bl.a. Finland, Norge, Belgien Nederlän
derna, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Brasilien har infört ett totalförbud mot kosme
tiska solarier. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det uppskattningsvis 1700 solarieverk
samheter i Sveriges kommuner varav cirka 700 är obemannad.e. 

Aktuellt 
I promemorian föreslås att det i strålskydd.slagen (1988:220) införs ett förbud mot att yrkes
mässigt upplåta kosm.etiskt solarium till en person som inte har fyllt 18 år. 

Tillsynsmyndigheten ges möjlighet att genomföra kontrollköp av kosmetiska solarier i syfte att 
kontrollera att den som yrkesmässigt upplåter kosmetiska solarier förvissa sig om att konsu
menten har uppnått den åldern som )~gen föreskriver. 

Båstads kommun har beretts möjlighet att inkomma med sina synpunkter på förslaget 

11 ~ 
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Övervägande/Framtid 
Enligt 30 §i Strålskyddslagen (1988:220) och 16 §i Stråskyddsförordningen (1988:293) är det 
de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna som utövar tillsyn över solarieverksamhet
erna i kommunerna. Om promemorians förslag på åldersgräns träder i kraft enligt liggande 
förslag kommer detta innebära att tillsynsbehovet gällande efterlevnad,en av Strålskyddslagen 
dess förordning och föreskrifter kommer att öka. Många av de obemannade solarieverksam
heterna kommer sannolikt att upphöra då det blir svårt för verksamhetsutövaren att förvissa 
sig om att kunden uppnått den ålder som lagen föreskriver. 

Förslag till yttrande 
Myndighetsnamnden föreslås tillstyrka Miljö- och energidepartementets förslag angående in
förande av 18-års gräns för kosmetiska solarier öch finner att det ur hälsosynpunkt är av stor 
vikt att de nya bestämmelserna träder i kraft enligt föreslaget datum. 

Båstad dag soin ovan 

Tina Eriksson 
Miljöchef 

( 

( 

( 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-09-10 

§ 110 dnr: MN 000001/2015-901 

Tillägg i delegationsordningen gällande miljötillsyn 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Blad 

4 

( Förslag om tillägg i delegationsordningen avslås. 

( 

( 

Beskrivning av ärendet Förslag om tillägg i myndighetsnämndens delegationsordning gällande 
miljötillsyn. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad den 2 september 2015. 

Föredragande Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkande Claes Sundin (M): Avslag. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
avslagit förslaget till tillägg i delegationsordningen. 

Beslutet expedieras till Samhällsskydd och kommunkansliet. 

I usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

1! ~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 
( 

2015-09-10 

MN § 111 dnr: MN 000122/2015-330, B 2015-000500 

Hjorten 11- Bygglov för nybyggnad av parhus samt rivning 
av befintligt hus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ärendet återremitteras för fortsatt dialog mellan fastighetsägaren och 
kommunen. Nämnden påpekar att gården är värd att bevara samt att 
detaljplanemöjligheterna ska utredas. 

( Beskrivning av ärendet har den 26 maj 2015 sökt bygglov för nybyggnad av 
parhus samt rivning av befintligt hus på fastigheten Hjorten 11. Befintlig 
byggnad som ska rivas är den sista som tillhörde en av de äldsta gårdarna 

( 

( 

i Båstads/Malens samhälle. Befintlig byggnad är inte skyddad i gällande 
detaljplan även om byggnaden har stort kulturhistoriskt värde. Om befintlig 
byggnad som är föreslagen att rivas ska bibehållas måste detaljplan ändras 
enligt reglerna i plan- och bygglagen. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 31 
augusti 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Naim Berisha föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  
Samhällsbyggnad. 

j usterandes signaturer 

5 

Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

/11 \ } 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2015-09-10 

MN § 112 dnr: MN 000123/2015-330, B 2015-000765 

Hjorten 21- Bygglov för nybyggnad av parhus samt rivning 
av befintligt hus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ärendet återremitteras för fortsatt dialog mellan fastighetsägaren och 
kommunen. Nämnden påpekar att gården är värd att bevara samt att 
detaljplanemöjligheterna ska utredas. 

Beskrivning av ärendet  har den 26 maj 2015 sökt bygglov för nybyggnad av 
parhus samt rivning av befintligt hus på fastigheten Hjorten 21. Befintlig 
byggnad som ska rivas är den sista som tillhörde en av de äldsta gårdarna 
i Båstads/Malens samhälle. Befintlig byggnad är inte skyddad i gällande 
detaljplan även om byggnaden har stort kulturhistoriskt värde. Om befintlig 
byggnad som är föreslagen att rivas ska bibehållas måste detaljplan ändras 
enligt reglerna i plan- och bygglagen. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 2 
september 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Naim Berisha föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  
Samhällsbyggnad. 

Justerandes signaturer 

6 

Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

/11 ~ 1 •' ~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2015-09-10 

MN § 113 dnr: MN 000111/2015-330, B 2015-000741 

Varan 8:40 - Olovliga åtgärder avseende påbörjad byggnation 
utan startbesked samt tagit byggnad i bruk utan slutbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

7 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§i plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighets
ägarna till fastigheten Varan 8:40,  solidariskt en 
byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kap 1 §, 3 §, 
6 § 2 och 18 § 2 av 30 226 kr för att ha påbörjat byggnation av gårdsbyggnad 
i tomtgräns med 21,6 kvm utan startbesked och tagit byggnaden i bruk utan 
slutbesked. Bygglov var ej sökt. Sanktionsavgiften 15 133 kr enligt bilagor 1 
och 2 ska enligt PBF 9 kap 3 §dubbleras med hänsyn till tidigare överträdelse, 
ärende B 2015-000717. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller i före
skrifter 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 §).Om en 
byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter 
på nytt gör sig skyldig till en överträdelse av samma slag, ska en avgift för den nya över
trädelsen tas ut med dubbla det belopp som följer av detta kapitel, dock högst SO pris
basbelopp. Första stycket gäller endast överträdelser som begås inom två år från det 
tidigare beslutet om byggsanktionsavgift (PBF 9 kap 3 §). Byggsanktionsavgiften tas ut 
av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägarna,  

har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att påbörja en 
byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt att ta en byggnad i bruk innan 
slutbesked har utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. För
klaring har lämnats enligt bilaga 3. Mailkonversation har skett 2015-09-09 där fastig
hetsägaren hävdar att han inte haft tid att lämna synpunkter, dels beroende 
på att han varit sjuk men skyll er även på en felskrivning i utskickat dokument där 
sista datum för att lämna synpunkter är daterat före brevets datering. Inga synpunkter 
om detta har tidigare lämnats. Synpunkterna att byggnationen uppförts utan uppsåt och 
med tron att byggnaden var en så kallad Attefallsbyggnad gör ingen skillnad. Enligt 
11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet Olovliga åtgärder avseende påbörjad byggnation utan startbesked samt 
tagit byggnad i bruk utan slutbesked. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad 
den 28 augusti 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna  
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 (~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2015-09-10 8 

MN § 114 dnr: MN 000121/2015-330, B 2015-000662 

Lya 4:35 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL förklarar myndighetsnämnden att 
den sökta åtgärden kan tillåtas enligt ansökningshandlingarna på fastigheten 
Lya 4:35. Vidare beaktas att lämplig grundläggning utförs i samråd med 
geotekniskt sakkunnig samt att marknivåer anpassas till platsen och prövas 
slutligt i bygglov. Avstånd från huvudbyggnad till fastighetsgräns i nordost 
samt sydväst ska vara minst 4,5 m. Byggnation kan tillåtas 8 m från vägen. 
Tillstånd från länsstyrelsen gällande förordnande om landskapsbildsskydd 
enligt nu upphävda naturvårdslagen (1964:822) krävs. 

De särskilda värden som ska skyddas enligt föreliggande riksintressen bedöms inte 
hindra uppförande av en till landskapet väl anpassad en- och en halvplansbyggnad på 
den avgränsade och lägesbestämda tomtplatsen. Föreslagen bebyggelse, till sin storlek 
och placering i landskapet, strider inte mot intentionerna i översiktsplanen (ÖP) och 
medför ingen negativ inverkan på landskapets öppenhet och särdrag. Hindrar inte det 
rörliga friluftslivet. Vid en avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda intres
set av att få bygga på platsen, som ska göras, bedöms det enskilda intresset vara störst. 
Aktuell lokalisering får mot bakgrund av det ovan sagda anses vara lämplig. Föreslagen 
åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare som avses i 
plan- och bygglagen (PBL). Positivt förhandsbesked kan meddelas. Vad berörda grannar 
anfört i ärendet leder inte till någon annan bedömning. Erinran avser avstånd till tomt
gräns i nordost vilket i ansökan anges till mer än 4,5 m samt att väderstreck i handling
arna är fel angivet. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet Sökanden begär förhandsbesked för nybyggnad på fastigheten Lya 4:35 av 
en bostadshus i ett och ett halvt plan med en byggnadsarea (enligt ritning) av 
ca 140 kvm och en gårdsbyggnad med byggnadsarean ca 50 kvm med placering 
utanför skyddszon från väg (12 m från vägkant) och minst 4,5 m från fastig
hetsgräns. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad 
den 1september2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande 

Yrkande 

Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Claes Sundin (M): Bifall med följande tillägg: Byggnation kan tillåtas 8 m från 
vägen. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet ovan och finner att 
nämnden bifallit detta tillägg. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  

Utskott/presidium 

Sakägare med erinran (delgivning). 
Samhällsbyggnad. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

2015-09-10 

MN § 115 dnr: MN 000119/2015-330, B 2015-000511 

Översyn av PBL 8:13-område (attefallsåtgärder) 

Myndighetsnämnden godkänner Samhällsbyggnads förslag till vägledning av 
vilka bebyggelseområden och byggnader där en eller flera av de bygglov
befriade åtgärderna enligt plan- och bygglagens (PBL) 9 kap 4a - 4c §§i 
normalfallet inte kan tillåtas utan prövning i bygglov med hänsyn till det 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värdet. 

En individuell prövning måste alltid ske i det enskilda ärendet oavsett om 
åtgärden avses ske på en byggnad eller tomt som pekats ut i vägledningen 
eller inte är markerad i kartmaterialet. 

Myndighetsnämnden gav den 11 juni2015 Samhällsbyggnad i uppdrag att se 
över vilka områden i kommunen som ska utgöra sådana värdefulla områden 
enligt PBL 8 kap 13 § där de bygglovbefriade så kallade attefallsåtgärderna i 
PBL 9 kap 4a - 4c §§ kräver bygglov enligt 9 kap 4d § 1 stycket 2. När atte
fallsåtgärderna infördes i juli 2014 var det med mycket kort framförhållning 
från lagsstiftarens sida. För att kunna lämna svar till enskilda när åtgärderna 
fortfarande krävde bygglov, eftersom de var inom värdefull miljö enligt PBL 
8 kap 13 §,gjordes ställningstagandet att områden som var utpekade i kom
munens eller länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram var att betrakta 
som 8:13-områden. 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 31 augusti 
2015. 

Roger Larsson föredrar ärendet. 

9 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad: Bygglov, Kart/ GIS samt Olof Sellden. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2015-08-31 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2015-000511 

Till: Myndighetsnämnden 

/'J\~r1oo[{q /2015" - 330 
Tjänsteskrivelse 1 

C
6
) 

Beslutet ska expedieras till: Shb/blov, Shb/kart- och GIS, Olof Sellden 

Översyn av PBL 8:13-område (attefallsåtgärder), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden godkänner Samhällsbyggnads förslag till vägledning av vilka be
byggelseområden och byggnader där en eller flera av de bygglovbefriade åtgärderna en
ligt plan- och bygglagens, PBL, 9 kap 4a- 4c §§i normalfallet inte kan tillåtas utan 
prövning i bygglov med hänsyn till det historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller 
konstnärliga värdet. 

En individuell prövning måste alltid ske i det enskilda ärendet oavsett om åtgärden avses 
ske på en byggnad eller tomt som pekats ut i vägledningen eller inte är markerad i kart
materialet. 

Bakgrund 

Myndighetsnämnden gav den 11juni2015 Samhällsbyggnad i uppdrag att se över vilka 
områden i kommunen som ska utgöra sådana värdefulla områden enligt PBL 8 kap 13 § 
där de bygglovbefriade så kallade attefallsåtgärderna i PBL 9 kap 4a - 4c §§ kräver 
bygglov enligt 9 kap 4d § 1 stycket 2. 

När attefallsåtgärderna infördes i juli 2014 var det med mycket kort framförhållning från 
lagsstiftarens sida. För att kunna lämna svar till enskilda när åtgärderna fortfarande 
krävde bygglov, eftersom de var inom värdefull miljö enligt PBL 8 kap 13 §,gjordes 
ställningstagandet att områden som var utpekade i kommunens eller länsstyrelsens kul
turmiljövårdsprogram var att betrakta som 8:13-områden. 

De bygglovbefriade åtgärderna det handlar om är att under vissa förutsättningar få utan 
bygglov bygga en eller flera komplementbyggnader eller komplementbostadshus på 
högst 25 m2 (BY A) sammanlagd yta på en tomt till ett en- eller tvåbostadshus, bygga en 
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tillbyggnad på högst 15 m2 (BTA) på bostadshuset, bygga högst två takkupor på bo
stadshuset eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Alla åtgärderna förutom 
takkuporna är för närvarande anmälanspliktiga enligt plan- och byggförordningen, PBF. 
Åtgärderna får strida mot detaljplanen. 

Det har visat sig att de utpekade områdena generellt sett inte innehåller sådana värden 
som är relevanta för de bygglovbefriade åtgärderna. De värden som finns i beskrivna rör 
ofta ett större kulturlandskapsperspektiv och är mer tillämpbara vid nybyggnad, lokali- · 
seringsprövningar och detaljplanering. Förslaget till vägledning är inget ställningsta
gande till avgränsning av 8: 13-områdena i sig utan ett ställningstagande till när det kan 
vara relevant att väga in det kulturhistoriska värdet i bedömningen. En stor del av de 
värdefulla byggnaderna finns utanför de utpekade områdena. För en- och tvåbostadshus 
utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse är alla åtgärderna utom nya bostäder 
redan tidigare bygglov- och anmälansbefriade. I mer känsliga miljöer fångas en del av 
detta upp genom tillståndsplikten från landskapsbildsskyddet (länsstyrelsens prövning). 

När det gäller enskilda byggnader föreslås de byggnader som finns med i kommunens 
inventering (som gjordes i samband med framtagandet av kommunens kulturmiljövårds
program), byggnadstradition och vård samt bevarandeprogram för Båstad gälla som väg
ledning för byggnader med höga värden. Det är viktigt att det görs en individuell pröv
ning i det enskilda ärendet då dels inventeringen gjordes för ett antal år sedan (1988) och 
att det kan finnas luckor i materialet. Över tiden har det också skett en glidning över vil
ken bebyggelse som är skyddsvärd. I vissa fall kan någon av attefallsåtgärderna göras 
utan till men för det kulturhistoriska värdet men andra kan vara mer olämpliga. 
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Vid genomgång av de områden som är utpekade i kommunens kulturmiljövårdsprogram, 
byggnadstradition och vård i Torekov och Rammsjöstrand från 1990 och bevarandepro
gram för Båstad från 1997 bedöms följande mer sammanhållna miljöer utgöra värdefull 
miljö enligt PBL 8 kap 13 och som är relevant ur ett attefallsperspektiv. Det är centrala 
Båstad, centrala Torekov, centrala Rammsjöstrand och delar av Storahult, Kustzonen 
från Torekov söderut till Burensvik, Kustzonen från Torekov norrut till Hovs hallar samt 
ett område innanför Hovs hallar kring Segeltorp samt Hallands Väderö. 

Områdesavgränsningar markerade med röd linje. I bevarandeprogram för Båstad är 
markerade byggnader "q-märkta". För Torekov har byggnader och gaturum värderats i 
byggnadstradition och vård från 1990. Några av byggnaderna ligger utanför det 
centrala området. Detta gäller även för Rammsjö och Rammsjöstrand nedan. 
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Inom eller i anslutning till militära flygplatser och övnings- eller skjutfält är enligt PBL 
9 kap 4d § 2 stycket komplementbostadshus och inredande av ytterligare en bostad un
dantagna från bygglovsbefrielsen. I kommunen finns ett sådant område nordost om 
Förslöv. 
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Skyddszon kring Önnarps 
övningsområde, 65dB(A) och 75 
dB(A). Inom ringarnafår nya 
bostäder inte tillkomma utan 
Försvarsmaktens godkännande 
(får då prövas i en ansökan om 
bygglov). 

De i kartorna ovan angivna områdena och byggnaderna avses så snart som möjligt läg
gas ut på kommunens kaittjänst (Båstadskartan) på hemsidan som vägledning för den 
enskilde småhusägaren när undantag för de bygglovsbefriade attefallsåtgärder gäller. 
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Sammanfattande kartbild där de byggnader och områden är markerade som i normalfallet 
är undantagna från bygg lovsbefrielse vad avser attefa/lsåtgärder, PBL9 kap 4a - 4 c §§. 

De i kartorna ovan angivna områdena och byggnaderna avses så snart som möjligt läg
gas ut på kommunens karttjänst (Båstadskartan) på hemsidan som vägledning för den 
enskilde småhusägaren där bygglovplikten ligger kvar för alla eller någon av attefallsåt
gärderna. 

Samhällsbyggnad 
2015-09-01 

X 
ITTJ BÅSTADS //,7 / 
~ KOMMUN f:v r rsi:.-. 

Roger Larsson 

stadsarkitekt 
Signerat av: Roger Larsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Myndighetsnämnden 2015-09-10 

MN § 116 dnr: MN 000120/2015-330, B 2013-000921 

Dejarp 6:30 - Svar på remiss från länsstyrelsen angående 
överklagat beslut om byte av kontrollansvarig i ärende om 
nybyggnad av gästhus samt carport/förråd 

Beslut Myndighetsnämnden motsätter sig yrkande om att beslutet 
om byte av kontrollansvarig undanröjs och översänder Samhällsbyggnads 
tjänsteskrivelse som sitt svar till länsstyrelsen. 

10 

Beskrivning av ärendet Den 26 juni 2015 tog myndighetsnämnden beslut (delegationsbeslut) om att 
entlediga som kontrollansvarig i ärendet och att på förslag från 
byggherren godkänna som ny kontrollansvarig. Till beslutet 
fogades en upplysning om att en kopia på beslutet skickats till certifierings
organet.  har den 16 juli 2015 överklagat beslutet till läns
styrelsen som den 29 juli 2015 remitterat överklagan till nämnden för yttrande. 
Nämnden har begärt och fått anstånd med att yttra sig till den 21 september 
2015. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 31 augusti 
2015, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Länsstyrelsen i Skåne län, Rättsenheten. 
Samhällsbyggnad. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ ~~ 



( 

( 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2015-09-10 11 

MN § 117 

Delgivningar 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

a). Svenstorp 3:124 - Dom från Mark- och miljödomstolen - Mark- och miljö
domstolen avvisar överklagandet från Myndighetsnämnden. Mark- och 
miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar målet 
till Länsstyrelsen i Skåne län för fortsatt handläggning. 
Dnr: MN 000061/2015-330 

b). Förslöv 2: 18 - Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked för 
nybyggnad av en bostadshus: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000080/2015-330 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

qt. ~tJ 




