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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 

2016-06-16 

Astrakanen, torsdagen den 16 juni 2016 kl. 13.00 - 16.00. 

James Johnson (BP), ordförande 
Göran Klang (S), vice ordförande 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Ingemar Nilsson (SD), ledamot 
Claes Sundin (M), ledamot 
Ingrid Nygren (L), ledamot 

1 (18) 

Haakon Böcker (BP), ej tjg. ersättare, Marie-Louise Linden (M), ej tjg. ersättare, 
§§ 72-82, Henrik Andersson, nämndsekreterare, Roger Larsson, stadsarkitekt, 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef. För övriga närvarande tjänstemän, 
se respektive paragraf. 

Karin Schmidt. Ersättare: Rune Andersson. 

Ko~ansliet ;~onsdagen den 22 jun; 2016 kl. 17.00 

~ ~ Paragrafer: 72 - 86 
Henrik Andersson 

~~cd~ 
mesJQhnso 

&~d~~ 
Karin Schmidt 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2016-06-16 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

23/6-15/7 

Kommunkontoret i Båstad 

~~ 
Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämnden den 16 juni 2016 

§ Ärendebeskrivning 

72. Val av justeringsperson 

73. Godkännande av dagordningen 

7 4. lnformationsärenden 

7 5. Delgivningar 

7 6. Delegationsbeslut 

77. Södra Karstorp 1:38 - Nybyggnad av komplementbyggnad, ridhus med 

verksamhetsdel 

78. Finns bo 1:10 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus efter rivning av befintlig 

ekonomibyggnad 

79. Agardhsgården 1 och 2 - Bygglov för ändring och tillbyggnad av flerbostadshus, 

nybyggnad av miljöhus samt parkeringsplatser 

80. Gustavsvärn 3 - Bygglov i efterhand för reviderat utförande av tillbyggnad av 

en bostadshus 

81. Herden 5 - Överklagande av lantmäteriets tillstånds beslut avseende avstyckning, 

ärende M151434 

82. Slättaröd 13:8 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

83. Slättaröd 24:1 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus efter rivning 

84. Troentorp 2:23 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med 

( komplementbyggnad 

85. Vegalt 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus efter avstyckning 

86. Elestorp 6:6 - Överklagan av länsstyrelsens beslut den 8 juni 2016 

(Dnr 526-15001-2016) angående överprövning av beslut avseende anläggande 

av två nya byggnader 

11 rkf 
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rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-06-16 

MN § 72 dnr: MN 000010/2016-903 

Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll utses: 

Karin Schmidt (BP). 

Till ersättare utses: Rune Andersson (C). 

Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad, 

Onsdagen den 22/6 kl. 17.00. 

)usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

.// 1 &t 
I 

Blad 

2 (18) 

Utdragsbestyrkande 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2016-06-16 3 (18) 

MN § 73 dnr: MN 000011/2016-903 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden gällande små enskilda 
avlopp i Båstads kommun, utgår idag (dnr: MN 000042/2016-800), 

Nytt ärende: Elestorp 6:6 - Överklagan av länsstyrelsens beslut den 8 juni 
2016 (Dnr 526-15001-2016) angående överprövning av beslut avseende 
anläggande av två nya byggnader. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

r11 &~ 
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[iiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-06-16 

MN § 74 dnr: MN 000014/2016-903 

lnformationsärenden 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

a). Personalbemanning på kommunkontoret, sommaren 2016 (Lisa) 

b). Månatlig rapportering kring inkomna bygglovansökningar (Roger) 

c). Torekov Hotell - Lägesrapport (Lisa). Dnr: MN 000030/2016-800 

)usterandes signaturer 

Blad 

4 (18) 

Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 ~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2016-06-16 5 (18) 

MN § 75 dnr: MN 000012/2016-903 

Delgivningar 

Delgivningarna godkänns och läggs till handlingarna. 

a). Budgetuppföljning 2016-04-30. Dnr: MN 000034/2016-905 

b). Båstad 109:358 - Överklagad avgift för inventering av enskilt avlopp. 
Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut. Mark- och 
miljödomstolen ändrar Båstads kommuns beslut på så sätt att den 
debiterade avgiften bestäms till 0 kr. Dnr: MN 000070/2016-800 

c). Ejdern 11 i Torekov - Överklagat beslut angående beviljat bygglov. Mark
och miljödomstolen avslår överklagandet. Dnr: MN 000115/2015-330 

d). Stenbiten 3 - Överklagat beslut angående fasadändring av komplement
byggnad i form av montering av två fönster. Mark- och miljödomstolen 
avslår överklagandet. Dnr: MN 000001/2016-330 

e). Troentorp 1:89 - Överklagande från fastighetsägaren angående negativt 
beslut om förhandsbesked. Mark- och miljödomstolen upphäver under
instansernas beslut och visar ärendet åter till myndighetsnämnden 
för handläggning. Dnr: MN 000060/2015-330 

f). Elestorp 6:6 - Överprövning av beslut avseende uppförande av två nya 
byggnader. Länsstyrelsen beslutar enligt 19 kap 3 b § miljöbalken att över
pröva myndighetsnämndens beslut om att ge strandskyddsdispens. 
Dnr: MN 000058/2016-330 

g). Hemmeslöv 10:88 - Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Länsstyrelsen avvisar yrkandet om 
ersättning för merkostnader. Dnr: MN 000100/2015-330 

h). Torekov 98:1 - Väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av 
Lotsutkiken i Torekov. Länsstyrelsen avslår ansökan om byggnads
minnesförklaring. Dnr: MN 000068/2016-300 

i). Ranarp S:l - Ansökan om dispens från strandskydd och reservatsföre
skrifter, tillstånd från förordnande om landskapsbildsskydd samt samråd 
inom Natura 2000-område för att uppföra ett serveringsställe för säsongs
bruk. Länsstyrelsen avslår ansökan. Dnr: MN 000067 /2016-300 

j). Strandlyckan 32 - Överklagande av beslut om beviljat bygglov för parkering. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: MN 000069 /2016-330 

k). Summer On-festivalen i Båstad hamn - Överklagande av beslut om att lämna 
en anmälan om musikbuller utan vidare åtgärder. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet. Dnr: MN 000065/2016-800 

j usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

17 ~ 
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Blad 

Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 
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MN § 76 dnr: MN 000013/2016-903 

Delegationsbeslut 

Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

a). Delegationsbeslut för bostadsanpassningsbidrag 2016-05-03 - 2016-06-07 
Dnr: MN 000020/2016-904 

b). Delegationsbeslut för räddningstjänsten 2016-05-04 - 2016-05-30 
Dnr: MN 000005/2016-904 

c). Delegationsbeslut för Samhällsbyggnad 2016-05-01 - 2016-05-31 
Dnr: MN 000003/2016-904 

d). Delegationsbeslut för miljöavdelningen 2016-05-03 - 2016-06-03 
Dnr: MN 000004/2016-904 

jus terandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 62~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

Utskott/presidium 

2016-06-16 7 (18) 

MN § 77 dnr: MN 000074/2016-330, B 2015-001250 

Södra Karstorp 1:38 - Nybyggnad av komplementbyggnad, 
ridhus med verksamhetsdel 

Myndighetsnämnden beslutar: 

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

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Bo Nikell. 

Avgiften för bygglovet är 35 290 kr i enlighet med fastställd taxa. 
Faktura skickas separat. 

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Ansökan får anses 
uppfylla kraven i 2, 3 kap 2, 5 §§ PBL, Åtgärden bedöms vara lämpligt utifrån 
platsens natur-/kulturvärden och Jandskapsbild. Förslaget uppfyller plan- och 
bygglagens krav på byggnader och bedöms inte medföra någon betydande 
olägenhet för omgivningarna. Vad berörda grannar anfört i ärendet medför 
ingen annan bedömning. Fastigheten är en jordbruksfastighet med angörings
väg via Träskomakarevägen och privat förlängning av densamma. Ingen 
gemensamhetsanläggning är bildad. Verksamhets beskrivning som inlämnats 
av sökande påvisar endast marginell ökning av trafikbelastningen (ca fem 
ekipage per dag). 

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

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 
•Anmälan om enskilt avlopp ska göras till miljöavdelningen i Båstads kommun. 
Godkänd avloppsanläggning krävs för att slutbesked ska kunna utfärdas vid 
färdigställande av byggnationen. 
• Om förändring sker i verksamheten med ökad trafikbelastning kan skäl vara 
befogat att bilda en gemensamhetsanläggning med fördelningstal anpassade 
efter var och en fastighets brukande av vägen. 

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- eller markarbeten 
(byggherren) ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och 
bygglagen och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
Jagen. Byggherren ska vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig 
omfattning (10 kap 5 § PBL) . Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighets
nämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Om byggnads
arbetena påbörjas innan detta besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut enligt 
PBL 2010:900 11 kap och PBF 2011:338 9 kap. Tekniskt samråd krävs i detta 
ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas. 

forts . på nästa sida. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 .1:--.g 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Upplysingar, forts. 

Beskrivning av ärendet 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Yrkande 

Beslutet expedieras till 

Utskott/presidium 

2016-06-16 

MN § 77 

Forts. Södra Karstorp 1:38 - Nybyggnad av komplement
byggnad, ridhus med verksamhetsdel 

8 (18) 

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 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/eller 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 nybyggnad av komplementbyggnad, ridhus med verksamhetsdel 
på fastigheten Södra Karstorp 1:38. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg-Fagerlind, daterad den 
30 maj 2016, samt tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Maria Axberg-Fagerlind föredrar ärendet. 

Göran Klang (S): Bifall till liggande förslag. 

Fastighetsägaren  
Sakägare med erinran (delges med besvärshänvisning). 
Kontrollansvarig Bo Nikell. 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 

11 ~ 
Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

2016-06-16 9 (18) 

MN § 78 dnr: MN 000048/2015-220, B 2011-001040 

Finnsbo 1:10 - Bygglov för nybyggnad av en bostadshus efter 
rivning av befintlig ekonomibyggnad 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ärendet återremitteras. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett utredningsunderlag över 
biotopskyddsområdet med anledning av vattendraget, svar från väg
samfälligheten angående utfarten, samt utredning gällande byggnation 
på jordbruksmark. 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus efter rivning av befintlig 
ekonomibyggnad på fastigheten Finnsbo 1:10. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 7 juni 
2016, samt tillhörande bilagor, med förslag till nämnden om att bevilja 
bygglov. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Rune Andersson (C), Karin Schmidt (BP) och Göran Klang (S): Ärendet 
återremitteras. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett utredningsunderlag 
över biotopskyddsområdet med anledning av vattendraget, svar från väg
samfälligheten angående utfarten, samt utredning gällande byggnation 
på jordbruksmark. 

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

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 

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

11 ~ 
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Beslut 

Skäl för beslutet 

2016-06-16 10 (18) 

MN § 79 dnr: MN 000077 /2016-330, B 2016-000444 

Agardhsgården 1 och 2 - Bygglov för ändring och tillbyggnad av 
flerbostadshus, nybyggnad av miljöhus samt parkeringsplatser 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den 
han sätter i sitt ställe att pröva bygglovet med avvikelser när berörda 
grannar och sakägare beretts möjlighet att lämna synpunkter på åtgärden. 

Åtgärden bedöms vara förenlig med bevarandevärdena i detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om bygglov för ändring och tillbyggnad av flerbostadshus, nybyggnad 
av miljöhus samt parkeringsplatser på fastigheten Agardhsgården 1 och 2. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 8 juni 2016, 
samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L), Göran Klang (S) och Claes Sundin (M): 
Bifall till liggande förslag. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 

j usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 ~~ 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2016-06-16 11 (18) 

MN § 80 dnr: MN 000071/2016-330, BYN 2002-000774 

Gustavsvärn 3 - Bygglov i efterhand för reviderat utförande 
av tillbyggnad av en bostadshus 

Myndighetsnämnden ger bygglov i efterhand för reviderat utförande av 
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Gustavsvärn 3. 

Det reviderade utförandet av tillbyggnaden är planenlig förutom att ett över
skridande av byggrätten med cirka en kvadratmeter. Detta bedöms dock ligga 
inom marginalen för mätfel och utgör därför ingen avvikelse. Enligt den äldre 
plan- och bygglagen, ÄPBL (SFS 1987:10), 8 kapll §ska bygglov lämnas för en 
planenlig åtgärd om byggnaden och fastigheten är planenliga. Bedömningen av 
planenlighet utvecklas närmare under rubriken "Beskrivning av ärendet" i 
tjänsteskrivelsen daterad den 8 juni 2016. 

Den del av takterrassen som kragar ut över fasadlivet åt norr ingår inte i det 
ursprungliga bygglovet men bedöms inte kunna medföra sådan betydande 
olägenhet för ägarna till Gustavsvärn 4 att bygglov inte kan lämnas i efterhand. 

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

Ingen avgift då avgift har erlagts i samband med tidigare beslut. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om bygglov i efterhand för reviderat utförande av tillbyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Gustavsvärn 3. 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Yrkande 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 8 juni 2016, 
samt tillhörande bilagor. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Göran Klang (S) och Claes Sundin (M): Bifall till liggande förslag. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska delges med mottagnings bevis och besvärshänvisning till: 

Utskott/presidium 

 
 

 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 

11 ~ 
Utdragsbestyrkande 
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Skäl för yrkandet 
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MN § 81 dnr: MN 000072/2016-330, B 2015-001147 

Herden 5 - Överklagande av lantmäteriets tillståndsbeslut 
avseende avstyckning, ärende M151434 

Myndighetsnämnden överklagar lantmäteriets tillstånds beslut avseende 
avstyckning från Herden 5 i ärende M151434 och yrkar att avstyckningen 
enligt förslaget inte genomförs. 

Förslaget bedöms motverka syftet med planen (FBL 3 kap 2 §) och kunna 
föranleda olämplig bebyggelse (FBL 3 kap 3 §). 

Beskrivning av ärendet Överklagande av lantmäteriets tillståndsbeslut avseende avstyckning, ärende 
M151434, gällande fastigheten Herden 5 i Båstad. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 7 juni 2016, 
samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L): Bifall till liggande förslag. 

Beslutet expedieras till Lantmäteriet i Ängelholm. 
Samhällsbyggnad. 

I usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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2016-06-16 

MN § 82 dnr: MN 000073/2016-330, B 2016-000318 

Stätta röd 13:8 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus 

13 (18) 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
ges för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Slättaröd 13:8 (plan- och 
bygglagen, PBL, 9 kap 17 §). 

Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 4 873 kr. Faktura skickas separat. 

Åtgärden bedöms inte vara förenlig med kommunens översiktsplan. 

Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt inte medföra en god hushållning av 
mark- och vattenområden eller uppfylla lämplighetskriterierna i PBL 2 kap 
samt miljöbalkens 3 och 4 kap. 

I avvägningen mellan det enskilda intresset av att bebygga platsen och det 
allmänna intresset av att inte bebygga platsen bedöms det allmänna intresset 
väga tyngst (PBL 2 kap 1 §). 

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

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Slättaröd 13:8. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 7 juni 2016, 
samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Ingemar Nilsson (SD): Bifall till ansökan om förhandsbesked. 

( Göran Klang (S), Karin Schmidt (BP) och Claes Sundin (M) : 
Bifall till liggande förslag. 

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

Reservation Till förmån för det yrkande som avslogs reserverar sig Ingemar Nilsson (SD). 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  (delgivning) . 

Utskott/presidium 

(delges med besvärshänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 

11 ~ 

Utdragsbestyrkande 
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Utskott/presidium 

2016-06-16 

MN § 83 dnr: MN 000078/2016-330, B 2016-000295 

Slättaröd 24:1- Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
efter rivning 

Myndighetsnämnden beslutar: 

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

14(18) 

Avgift: 64 763 kr enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Daniel Arvidsson. 

Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan, riksintressena 
på platsen och vara lämpligt utifrån platsens natur-/kulturvärden och land
skapsbilden. 

Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden och uppfyller lämplighetskriterierna i PBL 2 kap samt miljö
balkens 3 och 4 kap. 

Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och bedöms inte 
medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

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

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 
•Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp. Detta sker till NSVA, 
blankett bifogas. 

• Tillstånd från landskapsbildsskyddet enligt 19 § naturvårdslagen. Tillstånd 
måste sökas hos Länsstyrelsens i Skåne län naturvårdsenhet, innan byggnads
arbetena får påbörjas. 

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- eller markarbeten 
(byggherren) ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och 
bygglagen och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
lagen. Byggherren ska vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig 
omfattning (10 kap 5 § PBL). 

Rivnings- och byggarbeten får inte påbörjas förrän nämnden har lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Ombyggnadsarbetena påbörjas innan detta 
besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut enligt PBL 11 kap och PBF 9 kap. 

forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 ~ 
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MN § 83 

Forts. Slättaröd 24:1- Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
efter rivning 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas. 

Innan byggnaden, i de delar som omfattas i startbeskedet, 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 11 kap och PBF 9 kap. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
Kostnaderna för utstakning och/eller 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). 

Beskrivning av ärendet Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus efter rivning på 
fastigheten Slättaröd 24: 1. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 8 juni 2016, 
samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna . 

Utskott/presidium 

Kontrollansvarig Daniel Arvidsson. 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd 

11 d2.~ 

KF Utdrags bestyrkande 
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MN § 84 dnr: MN 000075/2016-330, B 2016-000245 

Troentorp 2:23 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus med komplementbyggnad 

16 (18) 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad på 
fastigheten Troentorp 2:23 (plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 17 §). 

Avgift: 7 066 kr enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura skickas separat. 

Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan. 

Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden eller uppfylla lämplighetskriterierna i PBL 2 kap samt miljö
balkens 3 och 4 kap. 

Föreslagen placering bedöms vara trafiksäker med hänsyn till att marken som 
avses bebyggas ligger mer än en meter över vägbanans höjd, sikten på platsen 
för befintlig in- och utfart är god (PBL 2 kap 5 §). De synpunkter som Trafik
verket, som väghållare av väg 17 49, framfört föranleder inget annat ställnings
tagande. 

Åtgärden bedöms inte vara till någon betydande olägenhet för berörda grannar. 

Med anledning av beslutet ovan lämnar Karin Schmidt (BP) in en protokolls
anteckning, se bilaga. 

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

Åtgärden kräver även tillstånd från landskapsbildsskyddet. Tillstånd söks 
hos Länsstyrelsens i Skåne län naturvårdsenhet och ska uppvisas innan 
bygglov kan ges. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med komp
lementbyggnad på fastigheten Troentorp 2:23. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 7 juni 2016, 
samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L), Göran Klang (S) och Claes Sundin (M): 
Bifall till liggande förslag. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna . 

Utskott/presidium 

Trafikverket (delges med besvärshänvisning). 
Samhälls byggnad. 

j usterandes signaturer 
KS/nämnd KF 

11 ~ 
Utdragsbestyrkande 



Protokollsanteckning Myndighetsnämnden 2016 06 16, ärende 14 

Troentorp 2:23, Båstad kommun - förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
med komplementbyggnad 

Fastigheten uppfyller inte de villkor som ställts upp i "Riktlinjer för byggnation utanför 
detaljplanerat område i Kattvik", som antogs av Kommunstyelsen i Båstads kommun 
2013 12 04 § 294. Dessa riktlinjer togs fram inför framtagandet av en ny fördjupad 
översiktsplan för Kattviksområdet som hjälp vid prövning av ny bebyggelse. 

I stycket "3a. Kattvik, vid strandvägen" står att läsa: "Villkoret är tomtstorlekar om 
minst ca 2000 m2. Det rör sig om storleksordningen 5 hus." 

Denna fastighet uppfyller inte villkoren beträffande storlek- den är endast 1429 m2, vilket 
definitivt inte kan sägas vara förenligt med villkoren, vilket påstås i handlingarna! En stor 
del av fastigheten är dessutom omöjlig att bebygga pga nivåskillnaderna. Det står också i 
riktlinjerna att tomtstorleken har betydelse för att bevara växtlighet och utsikt. 

Fastigheten är sedan tidigare redan bildad och är också en lucktomt, men måste ses 
som ett undantag från riktlinjerna. Jag håller inte med om att riksintressena inte 
skadas av byggnation på denna lilla tomt. 

Dessutom kvarstår att tillkommande byggnation i Kattvik inte bidrar till ett hållbart samhälle. 
Kattvik är ingen tätort och har dåliga förbindelser och ingen service, vilket motverkar en 
hållbar utveckling i kommunen. 

Protokollsanteckning av Karin Schmidt, Bjärepartiet 

BÅSTADS KOMMUN 
Myndig hemnämnden 

2016 QOSQ 2 O 
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MN § 85 dnr: MN 000076/2016-330, B 2016-000295 

Vegalt 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus 
efter avstyckning 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ärendet återremitteras. 

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

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus efter avstyckning 
på fastigheten Vegalt 1:2. 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 30 maj 2016, 
samt tillhörande bilagor, med förslag till nämnden om att inte ge förhands
besked. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

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

Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 82:! 
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MN § 86 dnr: MN 000058/2016-330 

Elestorp 6:6 - Överklagan av länsstyrelsens beslut den 
8 juni 2016 (Dnr 526-15001-2016) angående överprövning 
av beslut avseende anläggande av två nya byggnader 

Myndighetsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut om överprövning och 
uppdrar åt stadsarkitekt Roger Larsson eller den han sätter i sitt ställe att 
utveckla nämndens talan. 

Protokollsanteckning Med anledning av beslutet ovan lämnar Karin Schmidt (BP) in en protokolls
anteckning, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet Inkommet beslut från Länsstyrelsen i Skåne län avseende överprövning av 
beslut. Länsstyrelsen har beslutat enligt 19 kap 3 b §miljöbalken att överpröva 
myndighetsnämndens beslut om att ge strandskyddsdispens avseende 
anläggande av två nya byggnader. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande James Johnson (BP): Myndighetsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut om 
överprövning och uppdrar åt stadsarkitekt Roger Larsson eller den han sätter i 
sitt ställe att utveckla nämndens talan. 

Beslutet expedieras till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 &si . 



Protokollsanteckning Myndighetsnämnden 2016 06 16, extraärende 

Överprövning av Båstads kommuns beslut av den 12 maj 2016, dnr MN 000058/2016~ 
330, avseende uppförandet av två nya byggnader inom fastigheten Elestorp 6:6, 
Båstad kommun 

Jag vidhåller min bedömning att platsen för personalbyggnaden är olämplig. 

Tomtplatsavgränsningen ligger inom strandskyddat område delvis över bäcken. Stora träd 
och rododendron har avverkas redan före förra bygglovet, som togs 2015 12 03. Nu 
behövs ytterligare byggnader, som ska ligga just där avverkningen har gjorts. Denna gång 
förstoras tomtplatsavgränsningen med 10 meter och detta innebär att en del av bäcken 
kommer att ligga inom det område som markägaren kan hävda som en privat hemfridszon, 
där allmänheten inte har tillträde. 
Jag hävdar att dispensen för strandskydd och bygglovet strider mot flera starka statliga 
intressen bl a: 

Riksintresse för kulturmiljövård enl MB 3 kap 4 § - Norrvikens trädgårdar, M36, där nu ett 
allvarligt intrång görs i en av stilträdgårdarna, "Den romantiska trädgården", där bäcken 
har en central funktion. 
Helt fel att byggnationen förläggs på ett område med strandskydd och hävda att 
placeringen "saknar betydelse för strandskyddets syften" 7 kap 1 Sc § punkt 1 MB. 

Eftersom en bättre plats finns i NV delen av Norrviken och som rekommenderades av 
Thyrens, skrivet av Jesper Carlsson, antikvariskt sakkunnig kulturvärden, strider även 
bygglovet mot 3 kap 1 § MB. "Mark- och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade .. -". 

Bedömningen av ärendet har försvårats av att kommunens kartmaterial har varit 
undermåligt och att bäcken inte ens var inritad. 

Protokollsanteckningen bifogas Myndighetsnämndens yttrande till Länsstyrelsen. 

Karin Schmidt, Bjärepartiet BÅSTADS KOMMUN 
Myndlghetsnämnden 
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