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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: 

Juste rare: 

2016-05-12 

Astrakanen, torsdagen den 12 maj 2016 kl. 13.00 -17.00. 

James Johnson (BP), ordförande 
Niclas Svanberg (S), tjg. ers. för Göran Klang (S), §§ 56-66 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot,§§ 56-58, del av§ 59 
Ingemar Nilsson (SD), ledamot, ej§ 61 
Claes Sundin (M), ledamot, §§ 56-71, del av§ 59 
Ingrid Nygren (L), ledamot 
Marie-Louise Linden (M), tjg. ersättare,§§ 60-71, del av§ 59 

Marie-Louise Linden (M), ej tjg. ersättare,§§ 56-58 

1 (23) 

Henrik Andersson, nämndsekreterare, Roger Larsson, stadsarkitekt, Lisa 
Rönnberg, samhällsbyggnadschef, Anders Nilsson, samhällsskyddschef. 
För övriga närvarande tjänstemän, se respektive paragraf. 

Ingrid Nygren. Ersättare: Karin Schmidt. 

Kommunkansliet i Båstad, torsdagen den 19 maj 2016 kl. 15.00. 

~~ Paragrafer: 56 - 71 
Henrik Andersson 

Ingrid Nygren 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2016-05-12 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

20/5-11/6 

Kommunkontoret i Båstad 

~ffe__ 
Henrik Andersson 

Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

Mynd ighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämnden den 12 maj 2016 

§ 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

Ärendebeskrivning 

Val av justeringsperson 

Godkännande av dagordningen 

Påarp 8:115 (Torekov Hotell) - Förslag till beslut om förbud att upplåta 

bassänger för bassängbad åt allmänheten 

Öllöv 15:59 - Förslag till beslut om föreläggande att söka tillstånd för 

miljöfarlig verksamhet 

Delgivningar 

Delegations beslut 

Informationsärenden 

Elestorp 6:6 - Beslut om strandskyddsdispens 

Elestorp 6:6 - Bygglov för nybyggnad av två stycken kallförråd 

Småryd 1:8 - Förhandsbesked för nybyggnad av elevhem 

63. Varan 21:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus/carport/ förråd 

samt fastighetsreglering 

64. Öllöv 16:23 - Tillsyn över startat byggnation utan startbesked och tagit byggnad 

i bruk utan startbesked 

65. Västra Karup 15:55 - Yttrande över överklagan av mark- och miljödomstolens dom 

rörande upphävt beslut om bygglov 

66. 

67. 

Erikstorp 2:7 - Tillsyn avseende startat byggnation utan startbesked samt 

tagit byggnaden i bruk utan slutbesked 

Båstad 109:361 - Bygglov för uppförande av stödmurar och marklov 

för terrassering 

68. Idet 7 i Båstad - Tillsyn avseende påbörjad åtgärd utan startbesked 

69. Sjöstjärnan 3 i Torekov - Tillsyn avseende påbörjat åtgärd utan bygglov och 

startbesked 

70. Vasalt 3:25 - Tidsbegränsat bygglov för kolonistuga t.o .m. år 2025 

71. Översyn av myndighetsnämndens delegationsordning 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2016-05-12 

MN § 56 dnr: MN 000099/2015-800, M 2013-000560 

Öllöv 15:59 - Förslag till beslut om föreläggande att söka 
tillstånd för miljöfarlig verksamhet 

2 (23) 

Myndighetsnämnden avslår förslag till beslut angående föreläggande om 
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. 

Störningen vid upplevs i form av luktolägen
heter av grannarna, trots att verksamhetsutövaren med stora ekonomiska 
uppoffringar vidtagit åtgärder i takt med att nya klagomål inkommit. 

Myndighetsnämnden gör, efter gemensamma och individuella besök på plats, 
bedömningen att olägenheterna är av ringa och tillfällig karaktär. 

Myndighetsnämnden beslutade i december om föreläggande av försiktighets
mått för där nämnden inskränkte verksam
hetens arbetstider. Detta anses vara tillräckligt för att tillgodose de inkomna 
klagomålen. 

Vid kontakt med länsstyrelsens beredningsgrupp i ärendet krävs inga ytter
ligare åtgärder från myndighetsnämnden kopplat till sitt tidigare beslut i 
ärendet (september 2015). Myndighetsnämnden uppfyllde kravet som fanns 
i länsstyrelsens föreläggande genom nämndsbeslutet i oktober 2015. 

Nämnden avgjorde ärendet om luktolägenheter genom sitt beslut i december 
2015. Detta beslut överklagades av samtliga parter och den rättsliga processen 
får ha sin formella gång. 

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

Beskrivning av ärendet Förslag till beslut om föreläggande att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet 
på fastigheten Öllöv 15:59. 

Handlingar i ärendet 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från tf. miljöchef Mårten Sällberg, daterad den 2 maj 2016, 
samt tillhörande bilagor, med förslag till nämnden om att med stöd av 9 kap. 
6a §miljöbalken (MB) och med hänvisning till 9 kap. 3 § MB förelägga 

 med arg. nr. att ansöka om tillstånd 
hos Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen för pågående verksamhet 
på fastigheten Öllöv 15:59. 

forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer 

1 f S/näJk 
KF Utdrags bestyrkande 
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Yrkanden 

Proposition 

Reservation 

Beslutet expedieras till 

Utskott/presidium 

2016-05-12 3 (23) 

MN § 56 

Forts. Ö llöv 15:59 - Förslag till beslut om föreläggande att söka 
tillstånd för miljöfarlig verksamhet 

James Johnson (BP) med bifall från Ingrid Nygren (L), Ingemar Nilsson (SD), 
Claes Sundin (M), Karin Schmidt (BP) och Rune Andersson (C): Myndighets
nämnden avslår förslag till beslut angående föreläggande om tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet, med följande skäl: 

Störningen vid upplevs i form av luktolägen
heter av grannarna, trots att verksamhetsutövaren med stora ekonomiska 
uppoffringar vidtagit åtgärder i takt med att nya klagomål inkommit. 
Myndighetsnämnden gör, efter gemensamma och individuella besök på plats, 
bedömningen att olägenheterna är avringa och tillfällig karaktär. 
Myndighetsnämnden beslutade i december om föreläggande av försiktighets
mått för där nämnden inskränkte verksam
hetens arbetstider. Detta anses vara tillräckligt för att tillgodose de inkomna 
klagomålen. Vid kontakt med länsstyrelsens beredningsgrupp i ärendet krävs 
inga ytterligare åtgärder från myndighetsnämnden kopplat till sitt tidigare 
beslut i ärendet (september 2015). Myndighetsnämnden uppfyllde kravet som 
fanns i länsstyrelsens föreläggande genom nämndsbeslutet i oktober 2015. 
Nämnden avgjorde ärendet om luktolägenheter genom sitt beslut i december 
2015. Detta beslut överklagades av samtliga parter och den rättsliga processen 
får ha sin formella gång. 

Niclas Svanberg (S) : Bifall till liggande förslag. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
nämnden bifallit James Johnsons m.fl. yrkande. 

Mot beslutet till förmån för det yrkande som avslogs reserverar sig 
Niclas Svanberg (S) . 

 
 
 

 
Länsstyrelsen via skane@lansstyrelsen.se 
Samhällsskydd. 

lusterandes signaturer 

1KTm<Jrv KF Utdrags bestyrkande 
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MN § 57 dnr: MN 000012/2016-903 

Delgivningar 

Delgivningarna godkänns och läggs till handlingarna. 

a). Öllöv 15:59 - Interimistiskt beslut gällande försiktighetsmått. Mark- och 
miljööverdomstolen ger prövningstillstånd. Med ändring av mark- och 
miljödomstolens dom undanröjer Mark- och miljööverdomstolen läns
styrelsens avvisningsbeslut och återförvisar ärendet till länsstyrelsen 
för fortsatt handläggning. Dnr: MN 000099/2015-800 

b ). Finns bo 1: 10 - Överklagat nekat besked angående bygglov. Mark- och 
miljödomstolen undanröjer underinstansernas beslut och återförvisar 
ärendet till nämnden för fortsatt handläggning och beslut. 
Dnr: MN 000048/2015-330 

c). Axeltorps skogar - Dispens från reservatsföreskrifterna samt 
strandskyddsbestämmelserna för nedläggning av fiberkabel mm, 
inom naturreservatet. Dnr: MN 000043/2016-300 

d). Boken 5 - Överklagande av beslut ombyggnation gällande omläggning av 
tak. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: MN 000052/2016-330 

e). Brödarp 3:44 - Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked 
för nybyggnad av fritidshus. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000150/2015-330 

f). Båstad 109:2 (Båstad hamn) - Överklagande av beslut angående anmälan 
om icke återställd mark efter tillfälligt bygglov för padelbana samt olovlig 
byggnation. Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr: MN 000051/2016-330 

g). Böske 32:35 - Misstänkt olovligt uppfört inglasat uterum samt olovlig 
utplaning av mark - Överklagande av beslut om rättelseföreläggande. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: MN 000045/2016-330 

h). Grevie 2:31- Överklagande av beslut gällande bygglov för nybyggnad 
av torn för telekommunikation. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000003/2015-330 

i). Norra Karstorp 1:2 - Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: MN 000071/2015-330 

j). Salomonhög 3:24 - Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked för 
nybyggnad av övernattningslägenheter. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000136/2015-330 

k). Salomonhög 3:24 - Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus. Länsstyrelsen upphäver det överklagade 
beslutet och visar ärendet åter till myndighetsnämnden för fortsatt 
handläggning. Dnr: MN 000141/2015-330 

forts. på nästa sida. 

j usterandes signaturer 

1T'mW KF Utdragsbestyrkande 

-



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2016-05-12 5 (23) 

MN § 57 

Forts. Delgivningar 

1). Segel torp 3:15 (Hovs Hallar) - Beslut från länsstyrelsen angående tillstånd 
för fasadändring samt tillbyggnad av Hotell och Restaurang Hovs Hallar 
inom område med förordnande om landskapsbildsskydd. 
Dnr: MN 000047 /2016-330 

m).Stenbiten 3 - Överklagande av beslut om bygglov för fasadändring. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: MN 000001/2016-330 

n). Storahult 3: 17 - Överklagande av ett förbud att släppa ut avloppsvatten till 
avloppsanordningen. Länsstyrelsen ändrar det överklagade beslutet på så 
vis att förbudet att släppa ut avloppsvatten till avloppsanordningen på 
fastigheten gäller från och med den 1juli2016. Dnr: MN 000050/2016-800 

o). Svenstorp 3:32 - Beslut från länsstyrelsen gällande tillstånd för nybyggnad 
av fritidshus med garage inom område med förordnande om landskaps
bildsskydd. Dnr: MN 000048/2016-330 

p). Varan 8:40 - Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift. Länsstyrelsen 
avslår överklagandet. Dnr: MN 000111/2015-330 

q). Vistorp 8:80 - Överklagande av nekat startbesked efter anmälan. 
Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. 
Dnr: MN 000009/2016-330 

r). Vitlingen 23 - Överklagande av beslut om beviljat bygglov för nybyggnad 
av en bostadshus. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och 
visar ärendet åter till myndighetsnämnden för fortsatt handläggning i 
enlighet med vad som framgår av skälen för länsstyrelsens beslut. 
Dnr: MN 000046/2016-330 

s). Östra Karup 23:1, fornlämning nr 53 - Beslut om tillstånd till markingrepp 
i anslutning till fornlämning i samband med föryngringsavverkning. 
Dnr: MN 000044/2016-300 

t). Öllöv 15:59 - Överklagande av beslut enligt miljöbalken; nu fråga om 
intermistisk prövning. Länsstyrelsen, som senare kommer att pröva 
överklagandena slutligt, avslår de interimistiska yrkandena. 
Dnr: MN 000099/2015-800 

u). Detaljplan för Hemmeslöv 44:1 m.fl. - Underrättelse om granskning. 
Dnr: MN 000127 /2015-315 

v). Detaljplan för Varan 2:24 m.fl. - Underrättelse om utställning. 
Dnr: MN 000064/2016-315 

KF Utdragsbestyrkande 
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dnr: MN 000013/2016-903 

Delegationsbeslut 

Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Blad 

6 (23) 

a). Delegations beslut 2016-04-06 - 2016-05-02 för bostadsanpassningsbidrag. 
Dnr: MN 000020/2016-904 

b). Delegationsbeslut 2016-04-08 - 2016-04-28 för räddningstjänsten. 
Dnr: MN 000005/2016-904 

c). Delegationsbeslut 2016-04-01 - 2016-04-30 för samhällsbyggnad. 
Dnr: MN 000003/2016-904 

d) . Delegations beslut 2016-04-06 - 2016-05-02 för miljöavdelningen. 
Dnr: MN 000004/2016-904 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium 

11 
KS/oäm"'SJ KF Utdrags bestyrkande 
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2016-05-12 

MN § 59 dnr: MN 000014/2016-903 

I nformationsä renden 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

a). Akrylamid/utsläpp i Öllöv (Mårten). Dnr: MN 000099 /2015-800 

b). Delårsrapport (Anders/Lisa/Gunnar) 

c). Månatlig rapportering kring inkomna bygglovansökningar (Roger) 

7 (2 3) 

d). Organisatoriska förändringar från och med den 1 juli 2016 (Lisa/ Anders) 

e). Miljö- och hälsoskyddsinspektör Elin Nodbring presenterar sig. 

t). Byggsanktionsavgifter - Utbildning (Roger). Dnr. MN 000066/2016-300 

]usterandes signaturer 

/f:/"'mW KF Utdrags bestyrkande 
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MN § 60 dnr: MN 000058/2016-330, B 2016-000326 

Elestorp 6:6 - Beslut om strandskyddsdispens 

Myndighetsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 
18 b §miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill 
fogad karta uppföra två förråd på fastigheten Elestorp 6:6. Som villkor för 
beslutet gäller att endast den yta som är markerad inom strandskyddsområdet 
får tas i anspråk för ändamålet. 

Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 9 746 kr. Faktura skickas separat. 

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte 
1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anord
ningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område 
där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anlägg
ningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 
4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § miljöbalken till att långsiktigt trygga förutsätt
ningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtliv på land och i vatten. Myndighetsnämnden får dock enligt 7 kap 18 b § 
miljöbalken lämna dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap 26 § 
miljöbalken vara förenlig med strandskyddets syften. De särskilda skälen finns 
uttömmande preciserade i 7 kap 18 c §punkterna 1 till 6 samt i 18 d §miljöbalken. 

Enligt 7 kap 25 §miljöbalken ska vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 
detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att 
använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför 
inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap 1 §miljöbalken 
att "Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena 
är mest lämpade ... ". Denna övergripande bestämmelse ska vara vägledande för det 
allmännas agerande och för tillämpningen av bl.a. 7 kap miljöbalken. 

Marken är utifrån myndighetsnämndens bedömning att betrakta som ianspråktagen. 
Med beaktande av de ansökningshandlingar och vad som i övrigt framkommit i ärendet 
får enligt myndighetsnämndens bedömning särskilda skäl enligt 7 kap 18 c §punkt 1 
miljöbalken anses föreligga. Det aktuella projektet bedöms inte innebära något intrång i 
allmänhetens nyttjande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för 
djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. Utifrån en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset i förevarande 
fall väga tyngre. 

forts. på nästa sida. 

)usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Myndighetsnämnden 2016-05-12 9 (23) 

MN § 60 

Forts. Elestorp 6:6 - Beslut om strandskyddsdispens 

Skäl för beslutet (forts.) Myndighetsnämnden finner att de ansökta åtgärderna inte medför avsevärd skada på 
berörda riksintressen då de planerade åtgärderna innebär en komplettering till redan 
befintligt verksamhet inom tomtmark. Tomtplatsavgränsning i beviljad strandskydds
dispens den 23 november 2015 omfattar det nu aktuella området. Myndighetsnämnden 
anser att åtgärden gynnar riksintresset samt tillgodoser riksintresset syfte. Projektet 
strider inte mot den kommunala översiktsplanen. Myndighetsnämnden finner inte att 
åtgärderna strider mot miljöbalken hushållningsbestämmelser. 

Upplysningar 

Om dispens meddelas ska myndighetsnämnden enligt 7 kap 18 f §miljöbalken ange i 
vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt, dvs göra en tomtplatsavgränsning, 
eller annars användas för det avsedda ändamålet. 

Tomten är det område markägaren kan hävda som en privat hemfridszon eller trädgård, 
där allmänheten inte har rätt att vistas. Vanligtvis utgörs tomten av området närmast 
bostadshuset. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten. En tomt
plats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastig
hetsgränser. Kring anläggningar kan man bara i undantagsfall hävda en hemfridszon. 

I detta fall bestämmer myndighetsnämnden att endast den yta markerad på bifogad 
karta som upptar inom strandskyddsområdet får tas i anspråk för ändamålet. 

Syn gjordes på plats av nämnden den 12 maj 2016. 

• Länsstyrelsen ska, enligt 19 kap 3 b §miljöbalken, inom tre veckor efter det att kom
munens beslut registrerats hos länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av 
beslutet. I samtliga fall kommer länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande 
kommunal nämnd samt till sökanden. Beslutet om överprövning kan inte överklagas. 

• Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa i enlighet med 2 kap 
lagen om kulturminnen mm omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Detta är 
en generell bestämmelse i kulturminneslagen och den gäller alltid. Fornlämningar kan 
uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager mm. 

Enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör ett beslut om dispens att gälla, om åtgärderna 
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispens
beslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de 
omständigheter som då råder. 

Beslutet befriar inte från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan lagstiftning. 

Beskrivning av ärendet har hos myndighetsnämnden ansökt om tillstånd för att upp
föra två förråd på fastigheten Elestorp 6:6 i Båstads kommun. Som särskilda 
skäl för ansökan har uppgivits att marken redan tagits i anspråk på ett sådant 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Förut
sättningar och avvägningar beskrivs utförligare i tjänsteskrivelsen. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Gunilla Kriström, daterad den 
28 april 2016, samt tillhörande bilagor. 

forts . på nästa sida. 

[usterandes signaturer 
Utskott/presidium 1i'i"'m"W KF Utdragsbestyrkande 
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2016-05-12 

MN § 60 

Forts. Elestorp 6:6 - Beslut om strandskyddsdispens 

Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

James Johnson (BP): Bifall till liggande förslag. 

Karin Schmidt (BP): Avslag. 

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

Mot beslutet till förmån för det yrkande som avslogs reserverar sig 
Karin Schmidt (BP), se bilaga. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  
Länsstyrelsen. 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 

Blad 

10 (23) 

Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 (crv 
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2016-05-12 11 (23) 

MN § 61 dnr: MN 000057 /2016, B 2016-000274 

Elestorp 6:6 - Bygglov för nybyggnad av två stycken kallförråd 

Myndighetsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 
30 §plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 6 968 kr. Faktura skickas separat. 

Kontrollansvarig Thomas Westeson godkänns. 

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan som anger att byggnader 
som är knutna till verksamheten inom Norrvikens trädgårdar får uppföras. 
Detta avser byggnader för anläggningens drift och skötsel samt att åtgärden 
bedöms vara lämplig utifrån platsens natur-/kulturvärden och landskapsbild. 
Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och bedöms inte 
medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. Platsen är redan 
bebyggd och åtgärden är en komplettering till befintliga byggnader. 

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

Syn gjordes på plats av nämnden den 12 maj 2016. 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 
• Dispens krävs gällande strandskydd. Tillstånd är sökt hos Myndighetsnämnden i 
Båstads kommun och överprövas av länsstyrelsen. Åtgärden får inte påbörjas förrän 
Samhällsbyggnad har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 
Ombyggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut 
enligt PBL 2010:900 11 kap och PBF 2011:338 9 kap. För att erhålla startbesked ska 
följande lämnas in: 
• Kontrollplan 
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Innan byggnaden, i de delar som omfattas i 
starbeskedet, får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, tas 
byggnaden i bruk tidigare debiteras även här en sanktionsavgift ut enligt PBL 2010:900 
11 kap och PBF 2011:338 9 kap. I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. 
Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat av 
den som utför mätningen. Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft 
(9 kap. 43 § PBL). 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av två stycken kallförråd på fastigheten 
Elestorp 6:6 (Norrvikens trädgårdar) . Beslut om strandskyddsdispens togs i 
nämnden den 12 maj 2016, § 60. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Gunilla Kriström, daterad den 2 maj 
2016, samt tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

17 %; 
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Myndighetsnämnden 2016-05-12 12 (23) 

Yrkanden 

Proposition 

Reservation 

MN § 61 

Forts. Elestorp 6:6 - Bygglov för nybyggnad av två stycken 
kallförråd 

Niclas Svanberg (S), Ingrid Nygren (L) och Claes Sundin (M): 
Bifall till liggande förslag. 

Karin Schmidt (BP): Avslag. 

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

Mot beslutet till förmån för det yrkande som avslogs reserverar sig 
Karin Schmidt (BP), se bilaga. 

Notering Ingemar Nilsson (SD) närvarade ej på sammanträdet under detta beslut. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  

Utskott/presidium 

Kontrollansvarig Thomas Westeson. 
Samhälls byggnad. 

I usterandes si naturer 
KS/nämnd 

1 
KF Utdragsbestyrkande 
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2016-05-12 13 (23) 

MN § 62 dnr: MN 000055/2016-330, B 2016-000251 

Småryd 1:8 - Förhandsbesked för nybyggnad av elevhem 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL förklarar myndighetsnämnden att 
den sökta åtgärden kan tillåtas enligt ansökningshandlingarna. Vidare beaktas 
att lämplig grundläggning utförs i samråd med geotekniskt sakkunnig samt att 
marknivåer anpassas till platsen och prövas slutligt i bygglov. 

Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 12 183 kr. Faktura skickas separat. 

De särskilda värden som ska skyddas enligt föreliggande riksintressen bedöms inte 
hindra uppförande av en till landskapet väl anpassad flerbostadsbyggnad på platsen. 
Föreslagen bebyggelse, till sin storlek och placering i landskapet, strider inte mot intent
ionerna i översiktsplanen (ÖP) och medför ingen negativ inverkan på landskapets 
öppenhet och särdrag. Hindrar inte det rörliga friluftslivet. Vid den avvägning mellan 
allmänna intressen och det enskilda intresset 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 byggnad bedöms vara väl anpassad i sin 
utformning gällande estetik och funktion till angränsande byggnader med hänsyn till 
områdets kulturmiljövärden. Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande 
olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen (PBL). 
Positivt förhandsbesked kan meddelas. 

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

Syn gjordes på plats av nämnden den 12 maj 2016. 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 
• Tillstånd gällande landskapsbildsskydd. Ska sökas hos länsstyrelsens natur
vårdsenhet i Skåne. 

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid 
den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft (9 kap. 18 § PBL). 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av elevhem på fastigheten 
Småryd 1:8 (Apelryd). 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad den 
19 april 2016, samt tillhörande bilagor. 

Sökanden  
Samhällsbyggnad. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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2016-05-12 14 (23) 

MN § 63 dnr: MN 000054/2016-330, B 2015-000459 

Varan 21:1- Förhandsbesked för nybyggnad av enbostads
hus/carport/förråd samt fastighetsreglering 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges för ett enbostadshus med komplementbyggnad på den sökta platsen. 
Föreslagen avstyckning tillstyrks inte. 

Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 6 364 kr. Faktura skickas separat. 

Myndighetsnämnden bedömer att föreslagen storlek på avstyckning inte är en lämplig 
storlek för en villatomt. Området är beläget i skogsparti med flera kullar, branter och 
raviner. Befintlig byggnation på stamfastigheten är benämnd som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse (BN 1988-01-25). Vid en bedömning av om avstyckning och bygg
nation kan tillåtas på platsen ska en avvägning göras mellan fastighetsägarens enskilda 
intresse att få bygga nytt på föreslagen plats och de allmänna intressen som kan ta skada 
av byggnationen. Fastigheten regleras av följande riksintressen: 
• Område av riksintresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne å) 
enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och 
Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 
• Område för riksintresse för naturvården (Hallandsåsen) enligt 3 kap 6 §miljöbalken 
• 'Område för riksintresse högexploaterad kust och kustzon enligt 4 kap 4§ miljöbalken, 

Med anledning av att Bjärehalvön till stor del består av odlad jordbruksmark där alle
mansrätten starkt begränsas anser Myndighetsnämnden vid en avvägning mellan de 
enskilda och allmänna intressena att det med hänvisning till 2 kap plan och bygglagen 
(PBL) inte kan anses lämpligt att tillåta föreslagen nybyggnation på föreslagen plats, 
Myndighetsnämnden anser vidare att föreslagen nybyggnation ej tar hänsyn till platsens 
känsliga naturformation, framför allt befintliga avsevärda nivåskillnader. Avsevärd 
schaktning alternativt uppfyllnad av mark är erforderligt för byggnation på ansökt plats. 
Förslaget är således ej förenlig med de principer för ny bebyggelse som finns i över
siktsplan för Båstads kommun, Föreslagen byggnad är heller ej anpassad till landskaps
bilden och kringliggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Grund för avslag är att 
de föreslagna åtgärderna inte uppfyller kraven i 2 kap 2 och 3 §§ och 8 kap 1 och 13 §§ 
PBL, samt bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken (MB). 

På fastigheten finns flera alternativa platser i direkt anslutning till brukscentrat som är 
bättre anpassat för uppförande av ytterligare ett en bostadshus där avstyckning för 
lämplig tomtstorlek kan prövas i ett förhandsbesked, Sökande har informerats att för
handsbesked enligt ansökan ej är möjligt att ges, samt vid ett flertal gånger erbjudits 
omarbeta förslaget med placering närmare brukscentrat och med ett förslag på tomt
storlek som är anpassad som villatomt. Inga omarbetade handlingar har inkommit. 

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

forts, på nästa sida. 

KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 
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Myndighetsnämnden 2016-05-12 15 (23) 

MN § 63 

Forts. Varan 21:1- Förhandsbesked för nybyggnad av enbo
stadshus/carport/förråd samt fastighetsreglering 

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus/carport/förråd 
samt fastighetsreglering på fastigheten Varan 21: 1. 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad den 
18 april 2016, samt tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  (delges med besvärshänvisning). 

Utskott/presidium 

Fastighetsägaren. 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd 

11 9rV 
KF Utdragsbestyrkande 
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2016-05-12 16 (23) 

MN § 64 dnr: MN 000053/2016-330, B 2012-000823 

Öllöv 16:23 - Tillsyn över startat byggnation utan startbesked 
och tagit byggnad i bruk utan startbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs dåvarande 
fastighetsägaren, en byggsanktionssavgift enligt plan- och 
byggförordningens (PBF) 9 kap 1 §, 6 § 2, 15 § 2 och 18 § 2 av 38 542 kr för att 
ha uppfört två komplementbyggnader utan att ha sökt bygglov samt rivit en 
komplementbyggnad utan att ha anmält rivningen. 

har efter maj 2012 låtit uppföra en komplementbyggnad (byggnad 
A) med byggnadsarean 52 kvm och efter oktober 2012 uppfört ytterligare en komple
mentbyggnad (byggnad B) med byggnadsarean 26 kvm efter att först ha rivit en befintlig 
komplementbyggnad utan att ha anmält rivningen och utan att ha sökt och fått bygglov 
beviljat (se ortofoton och fotodokumentation). Enligt plan- och bygglagen 11 kap 57 § 1 
ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare till 
den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser. 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 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 §). Byggnationen är utförd 
under tidsperiod efter 2 maj 2011 och 1 juli 2013. Enligt övergångsbestämmelser 
(2013:308) gäller äldre föreskrifter fortfarande för överträdelser som ägt rum före den 
1 juli 2013. De nya föreskrifterna ska dock tillämpas om de leder till lindrigare påföljd. 
Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 

har upplysts om vad som gäller enligt PBL (i dess lydelse före 1 maj 
2013) om att påbörja en byggnadsåtgärd innan bygglov har lämnats samt getts möjlig
het att lämna in en skriftlig förklaring. 

Enligt PBL 11 kap 61 §ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det 
att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura översänds 
separat. Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. Tjänsteyttrandet är 
kommunicerat med för kännedom. 

Beskrivning av ärendet Tillsyn över startat byggnation utan startbesked och tagit byggnad i bruk 
utan startbesked på fastigheten Öllöv 16:23. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad den 
29 april 2016, samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till (delges med besvärshänvisning). 

Utskott/presidium 

Fastighetsägaren. 
Samhällsbyggnad. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd 

1 
KF Utdragsbestyrkande 
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2016-05-12 17 (23) 

MN § 65 dnr: MN 000025/2016-330, B 2015-000978 

Västra Karup 15:55 - Yttrande över överklagan av mark- och 
miljödomstolens dom rörande upphävt beslut om bygglov 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun tillstyrker det som klagande yrkat 
och yrkar att Mark- och miljööverdomstolen fastställer nämndens beslut 
om bygglov, samt översänder tjänsteskrivelsen som sitt yttrande. 

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

Beskrivning av ärendet Yttrande över överklagan av Mark- och miljödomstolens i Växjö dom den 
7 mars 2016 rörande upphävt beslut om bygglov på fastigheten Västra 
Karup 15:55 i Båstads kommun. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 3 maj 2016, 
samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. 
Samhällsbyggnad. 

j usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd 

~ 
KF Utdragsbestyrkande 

11 
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2016-05-12 18 (23) 

MN § 66 dnr: MN 000059/2016-330, B 2015-000497 

Erikstorp 2:7 - Tillsyn avseende startat byggnation utan 
startbesked samt tagit byggnaden i bruk utan slutbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 11 kap 51-53, 53a och 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs 
fastighetsägarna till fastigheten Erikstorp 2:7,  
och solidariskt en byggsanktionssavgift 
enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kap 1 §, 7 § 1 p och 19 § 1 p på en 
fjärdedel av 28 529 kr= 7 132 kr för att ha påbörjat byggnation utan start
besked och tagit byggnaden i bruk utan slutbesked. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagen 8-10 kap. eller i föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i plan- och bygg
lagens 16 kap 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på bygg
nadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12 § 
plan- och bygglagen (PBL 11 kap 51 §). Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighets
nämnden 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. 

Enligt PBL 11 kap 61 § ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det 
att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura översänds 
separat. Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. Sökanden behöver 
inkomma senast 15 september 2016 med följande handlingar för att avsluta ärendet 
med diarienummer B 2011-001035 och för slutbesked. 
- Anmälan om färdigställande (bilaga). 
- Utlåtande från sökanden. Av utlåtandet ska framgå om alla krav som gäller för 
åtgärderna enligt Boverkets byggregler är uppfyllda samt att bygglovet har följts. 

Beskrivning av ärendet Beslut om byggsanktionsavgift för att ha startat byggnation utan startbesked 
samt tagit byggnaden i bruk utan slutbesked på fastigheten Erikstorp 2:7. 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Beslutet expedieras till 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 19 april 
2016, samt tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Fastighetsägarna  (delges med besvärshänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 

1T'm"'<lrv KF Utdrags bestyrkande 
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2016-05-12 

MN § 67 dnr: MN 000060/2016-330, B 2012-000114 

Båstad 109:361- Bygglov för uppförande av stödmurar 
och marklov för terrassering 

19 (23) 

Myndighetsnämnden ger i efterhand bygglov för uppförande av stödmurar och 
marklov för terrassering enligt reviderade ritningar på fastigheten Båstad 
109:361 (plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 30 §). 

Ingen avgift. Då åtgärden redan är utförd finns inget behov av startbesked. 

Åtgärden bedöms inte strida mot gällande detaljplan och bedöms vara förenlig med de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap PBL och kraven på byggnadsverk m.m. i 8 kap PBL. 
Det ägarna till Båstad 109:359 och 109:360 anfört om olägenheter och oro över 
stödmurarnas konstruktion bedöms inte utgöra en sådan betydande olägenhet att 
bygg- och marklov av det skälet inte ska ges. Med hänsyn till tomtens och områdets 
kraftiga sluttning är det oundvikligt med insyn över lägre liggande tomter. 

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

Först efter det att nämndens beslut om bygg- och marklov vunnit laga kraft 
kan slutbesked lämnas. Tillsynsfrågan om byggsanktionsavgift är tidigare 
prövad i ett separat ärende. 

Beskrivning av ärendet Bygglov i efterhand för uppförande av stödmurar och marklov för terrassering 
på fastigheten Båstad 109:361. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 3 maj 2016, 
samt tillhörande bilagor. 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i tio minuter. 

Claes Sundin (M), James Johnson (BP), Ingemar Nilsson (SD) och Marie-Louise 
Linden (M): Bifall till liggande förslag. 

Ingrid Nygren (L) och Karin Schmidt (BP): Avslag med motvieringen att det 
här inte är någon god bebyggd miljö. 

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

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna  (sökande). 

Utskott/presidium 

Berörda grannar:  (delges med besvärs
hänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

I usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 tlN 
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Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2016-05-12 

MN § 68 dnr: MN 000061/2016-330, B 2016-000201 

Idet 7 i Båstad - Tillsyn avseende påbörjad åtgärd utan 
startbesked 

20 (23) 

Myndighetsnämnden beslutar att påföra 
 solidariskt en byggsanktions

avgift på 2 769 kr för att utan startbesked påbörjat tillbyggnad av enbostadshus 
med två balkonger med en sammanlagd yta understigande 15 kvm. 

Byggsanktionsavgift för att trots förbudet i 10 kap. 3 §plan- och bygglagen, PBL, påbörja 
en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första 
stycket 3 eller 4 PBL innan nämnden har gett ett startbesked är för ett en- eller två
bostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter 
av tillbyggnadens sanktionsarea. Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kr vilket ger 
byggsanktionsavgiften 22 150 kr då sanktionsarean är noll kvadratmeter. Då bygglov 
tidigare lämnats för åtgärden ska avgiften halveras enligt 9 kap 3a § PBL. Detta ger att 
byggsanktionsavgiften är 11 075 kr. I det enskilda fallet bedöms inte överträdelsen stå i 
rimlig proportion till det inträffade varför avgiften bör sättas ned till en fjärdedel, vilket 
ger byggsanktionsavgiften 2 769 kr. 

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

Faktura översänds separat med sista betalningsdag två månader efter det att 
beslutet vunnit laga kraft. 

Beskrivning av ärendet Beslut om byggsanktionsavgift för påbörjad åtgärd utan startbesked på 
fastigheten Idet 7. 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Beslutet expedieras till 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 2 maj 2016, 
samt tillhörande bilaga. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

(delges med besvärshänvisning) . 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 

1Tm'"<Jrt KF Utdragsbestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2016-05-12 21 (23) 

MN § 69 dnr: MN 000062/2016-330, B 2015-000828 

Sjöstjärnan 3 i Torekov- Tillsyn avseende påbörjat åtgärd utan 
bygglov och startbesked 

Myndighetsnämnden beslutar att inte ta ut någon byggsanktionsavgift från 
Mastkobben AB för att på del av fastigheten Sjöstjärnan 3 utan bygglov och 
startbesked uppfört ett friliggande skärmtak om 16 kvm. 

Det olovligt uppförda skärmtaket har läkts genom en anmälan om bygglov
befriad komplementbyggnad enligt 9 kap 4a §plan- och bygglagen, PBL. För 
olovligt uppförda byggnader innan den nya plan- och bygglagen trädde i kraft 
2 maj 2011 ska enligt övergångsbestämmelserna i nya PBL den lindrigaste 
påföljden väljas. Då begreppet startbesked inte fanns i den äldre PBL kan ingen 
avgift tas ut för åtgärder uppförda utan startbesked. 

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

Beskrivning av ärendet Tillsyn avseende påbörjat åtgärd utan bygglov och startbesked på del av 
fastigheten Sjöstjärnan 3. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 2 maj 2016, 
samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  
(delges med besvärshänvisning). 

Samhällsbyggnad. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium 1 r ämod<:Jrv KF Utdrags bestyrkande 
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Myndighetsnämnden 2016-05-12 22 (23) 

Beslut 

MN § 70 dnr: MN 000063/2016-330, B 2016-000175 

Vasalt 3:25 - Tidsbegränsat bygglov för kolonistuga 
t.o.m. år 2025 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ärendet återremitteras. 

Samhällsbyggnad får i uppdrag att pröva förutsättningarna för att lämna 
bygglov enligt ansökan. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av kolonistuga på del av 
fastigheten Vasalt 3:25. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 2 maj 2016, 
samt tillhörande bilagor, med förslag till nämnden om att inte bevilja tids
begränsat bygglov. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande James Johnson (BP): Ärendet återremitteras. Samhällsbyggnad får i uppdrag 
att pröva förutsättningarna för att lämna bygglov enligt ansökan. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium 

1
1/oäm\Jri KF Utdrags bestyrkande 
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Myndighetsnämnden 2016-05-12 23 (23) 

Beslut 

MN § 71 dnr: MN 000001/ 2015-901, B 2016-000374 

Översyn av myndighetsnämndens delegationsordning 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Förslaget från Samhällsbyggnad med ändringar i myndighetsnämndens 
delegationsordning godkänns. 

Beskrivning av ärendet Planstrategen har slutat och det finns för närvarande inte förutsättningar 
för att återbesätta tjänsten. Funktionen planstrateg behöver därför strykas 
ur delegationsordningen. Sedan bygglovarkitektens pensionering siste 
december 2015 finns inte någon medarbetare med den tjänstetiteln. 
Funktionen bygglovarkitekt kan därför också strykas ur delegations
ordningen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 27 april 2016. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällbyggnad. 
Kommunkansliet. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium 1r 'm"'Orl KF Utdragsbestyrkande 
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Datum 
2016-04-27 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2016-000374 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: Samhällsbyggnad 
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Tjänsteskrivelse 1 
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Översyn av delegationsordningen , Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnärnnden gör följande revidering av delegationsordningen: 

MN/ Besluta i ärenden rörande M8 7 kap 18b PlaHstrateg, stadsarki- VOc Tilldelad 
8017 strandskyddsdispens inom de § tekt, bygglovarkitekt handläggare. 

områden där kommunen har eller 
rätt att lämna dispens. bygglovhandläggare 

MN/ Yttrande till lantmäterimyndig- MB 7kap18 § PlaHstrateg, stadsarki- VOc Tilldelad 
B018 het för fastighetsbildning inom tekt, bygglovarkitekt handläggare. 

strandskyddsområde. eller 
bygglovhandläggare 

MN/ Beslut om föreläggande för att MB 26 kap PlaHstrateg, stadsarki- VOc Tilldelad 
B019 beslut enligt MB 7 kap 18 §ska 9-13 §§ tekt, bygglovarkitekt handläggare. 

efterlevas m.m. eller · 
bygglovhandläe:e:are 

MN/ Tillsyn av strandskydd. PlaHstrateg, stadsarki- VOc Tilldelad 
8020 tekt eller handläggare. 

bygglov handläggare 

I paragraferna MN/BOOl - MN/BNOIO stryks bygglovarkitekt som delegat. 

Bakgrund 
Planstrategen har slutat och det finns för närvarande inte förutsättningar för att återbe
sätta tjänsten. Funktionen planstrateg behöver därför strykas ur delegationsordningen. 
Sedan bygglovarkitektens pensionering siste december 2015 finns inte någon medarbe
tare med den tjänstetiteln. Funktionen bygglovarkitekt kan därför också strykas ur dele
gationsordningen. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbvggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.04.08 



Samhällsbyggnad 

~ Ogiltig signatur 

X 
~ BÅSTADS /J I 
~ KOMMUN f:tp r ~ 

Signerat av: Roger Larsson 

stadsarkitekt 

Båstads kommun 

Samhä llsbyggnad 
26980BÅSTAD 
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Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
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