
rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-21 

Sida 

1 av30 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunhuset, Astrakanen, torsdagen den 21 september 2017 kl13:00-17.00 

Göran Klang (S), 1:e vice ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Haakon Böcker (BP) tjg. ers. för James Johnson (BP) 
Rune Andersson (C) 
Karin Schmidt (BP) 
Claes Sundin (M) 
Ingrid Nygren (L) 
Ingemar Nilsson (SD) 

Kjell Stridh (BP) 
Ingrid Pihlsgård (S) 
Marie-Louise Linden (M) 
Kristina Geiger, kommunchef, Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef, 
Tina Eriksson, miljöchef, Linda Wahlström, nämndsekreterare 

Rune Andersson, ers. Haakon Böcker 

Kommunkontoret, onsdagen den 27 september kl. 16.30 
/ } 

.!.Lj -'-"/1'--'-'r_fl_J_o...._ W=---_IoiJs __ ~ _ _ _ ______ Paragrafer 
Linda Wahlström 

Göran Klang 

,/lv~ 
Rune Andersson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdes datum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2017-09-21 

Från och med 2017 09 22 till och med 6Q'i:7 lQ 14 
Zo /1 - (!)'f-Z..<ö 26/1- lo -20 

Kommunkontoret i Båstad 

Linda Wahlström 

§§ 100-116 



[llJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2017-09-21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-21 

MN § 100 Dnr MN 000011/2017-900 
Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2017 

MN § 101 Dnr MN 000013/2017-900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 102 Dnr MN 000104/2017-903 

Sida 

2 av30 

Närvarorätt för kommunchefen på myndighetsnämndens sammanträde 21 september 2017 

MN § 103 Dnr MN 000003/2017-900 
Information Myndighetsnämnden 2017 

MN § 104 Dnr MN 000103/2017- 800 
Omdelbart justerad paragraf se eget protokoll 
Föreläggande om att åtgärda brister i damernas och herrarnas omklädningsrum med tillhörande 
dusch, bastu- och toalettutrymmen på Malenbadet, fastigheten Idrotten 1 i Båstads kommun 

MN § 105 Dnr MN 000102/2017- 900 
Nämndsplan för Myndighetsnämnden 2018 

MN § 106 Dnr MN 000091/2017- 330 
Förslöv 2:18 (Kroken 17)- förhandsbesked nybyggnadenbostadshus 

MN § 107 Dnr MN 000092/2017-330 
 -Tagit i bruk tillbyggnad utan slutbesked 

MN § 108 Dnr MN 000093/2017-330 
Omdelbart justerad paragraf se eget protokoll 
Påarp 7:36 (Påarpsvägen 225)- Förhandsbesked gällande bygglov ändrad användning av lokal 

MN § 109 Dnr MN 000081/2017-330 
Båstad 109:154 (Bergsvägen 4)- Förhandsbesked nybyggnadavenbostadshus 

MN § 110 Dnr MN 000094/2017- 330 
Hemmeslöv 9:2 (Herrgårdsvägen) -Förhandsbesked nybyggnadavenbostadshus 

MN § 111 Dnr MN 000095/2017-330 
Västra Karup 7:3 (Karpa gada 17)- Förhandsbesked nybyggnadavenbostadshus 

MN § 112 Dnr MN 000096/2017-330 
Småryd 2:22 (Italienska vägen 263)- Förhandsbesked för ombyggnad av befintlig byggnad 

MN § 113 Dnr MN 000097/2017-330 
Lya 1:16 (Korshögavägen 109)- Bygglov nybyggnadavenbostadshus 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

IZrD q~ 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-21 

MN § 114 Dnr MN 000005/2017-900 
Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2017 

MN § 115 Dnr MN 000098/2017-800 
Anpassad riskbaserad taxa för hälsoskyddsverksamheter 

MN § 116 Dnr MN 000142/2016-903 
Delgivningar myndighetsnämnden 2017 

justerandes signaturer 

~ 0K-

Sida 

3 av 30 

Utdragsbestyrkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2017-09-21 

MN § 100 Dnr MN 000011/2017- 900 

Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2017 

Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Till att justera dagens protokoll utses Rune Andersson (C) 

2. Till ersättare för justeraren utses Haakon Böcker (BP) 

3. Justeringen äger rum på kommunkontoret onsdagen den 
27 september kl. 16.30. 

4av30 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en justerare. 

;!(_), 

Justeringen ska ske samtidigt och på dag och tid som nämnden bestämmer vid 
varje sammanträde. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

4k 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-09-21 

MN § 101 Dnr MN 000013/2017-900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns. 

Sida 

5 av 30 

Beskrivning av ärendet Enligt myndighetsnämndens reglemente åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen 
sätts samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före 
utskick. 

{(A 

Myndighetsnämnden har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~Je 



[jiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

~ 

2017-09-21 

MN § 102 Dnr MN 000104/2017- 903 

Närvarorätt för kommunchefen på myndighetsnämndens 
sammanträde 21 september 2017 

Myndighetsnämnden beslutar: 

6 av 30 

l. Kommunchef Kristina Geiger medges närvarorätt på dagens sammanträde 
med myndighetsnämnden. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

t{ k 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-09-21 7 av30 

MN § 103 Dnr MN 000003/2017-900 

Information Myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Informationspunkterna läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämndens sammanträde 2017-09-21 redovisas nedanstående 
information: 

A. Kommunchef Kristina Geiger presenterar sig. 

B) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017, delårsbokslut 
(Samhällsbyggnads chef Lisa Rönn berg) 

C) Utbildning bekämpningsmedel (Ulrika Helgerna, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör) 

D) Dom från mark- och miljödomstolen gällande chipsfabriken (Tina Eriksson, 
miljöchef) 

E) Karin Schmidt (BP) efterfrågar information om den nyligen beslutade 
masten på Norrviken har fått godkännande från Länsstyrelsen. Lisa 
Rönnberg lovar återkoppla till Karin så snart hon vet besked. 

F) Aktuella ärenden i verksamheterna (stående punktvarje möte) 

- Lisa Rönnberg ger nämnden lite generell information om pågående arbete 
i verksamheten. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-09-21 8 av30 

Beslut 

MN § 104 Dnr MN 000103/2017-800 

Föreläggande om att åtgärda brister i damernas och herrarnas 
omklädningsrum med tillhörande dusch, bastu- och 
toalettutrymmen på Malenbadet, fastigheten Idrotten 1 i 
Båstads kommun 

Omedelbart justerad paragraf. Seseparat protokoll. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-21 

Dnr MN 000102/2017-900 

Nämndsplan för Myndighetsnämnden 2018 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att redovisade och föreslagna insatser i 
underlagen utgör grunden för nämndsplan 2018. 

Sida 

9 av 30 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens vision och bryts ner i av 
fullmäktige beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och 
taktiska insatser vars ambition återspeglas i beslutad budget. Målen och 
medlen blir via nämnderna uppdrag till verksamheten, vars resultat följs och 
jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten kan vi avgöra 
huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om den 
politiska strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa 
resultat för medborgare och kunder. 

2017 års resultat skall utgöra underlag till kommande års budgetprocess, 
måljusteringar och verksamhetsutveckling. Härigenom kan Båstads kommun 
på ett professionellt sätt visa på god ekonomisk hushållning, konkreta 
förbättringsförslag och tydliga möjligheter till omprioriteringar .. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-09-12 

Handläggare: Lisa Rönnberg 

D nr: 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 
l (l) 

Bilaga 1.Underlag till"förslag till nämndsplan 2018" för Myndighetsnämnden utgörs av verk
samhetsbeskrivning för Samhällsbyggnad och nämndsmål med förslag till insatser för myndig
hetsnämndens ansvarsområde .. 
Bilaga 2. Befintlig nämndsplan för 2017, som omfattar alla nämnders ansvarsområden samt 
insatser från alla verksamheter. 

Samråd har skett med: 
Tina Eriksson/Roger Larsson 

Underlag Nämndsplan 

Bakgrund 
Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens Vision och bryts ner i av fullmäktige be
slutade mål. Dessa målligger till grund för strategiska och taktiska insatser vars ambition åter
speglas i beslutad budget. Målen och medlen blir via nämnderna uppdrag till verksamheten, 
vars resultat följs och jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten kan vi 
avgöra huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om den politiska 
strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa resultat för medborgare och 
kunder. 2017 års resultat skall utgöra underlag till kommande års budgetprocess, måljuste
ringar och verksamhetsutveckling. Härigenom kan Båstads kommun på ett professionellt sätt 
visa på god ekonomisk hushållning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till 
omprioriteringar. OBS!: I nu föreliggande förslag till nämndsplan redovisas dock fortfarande 
2016 års resultat och beskrivning pga att årets resultat och utfall ännu inte är färdigt för att 
användas som underlag. 

Aktuellt 
Underlag till nämndsplan för 2018 bifogas i enlighet med arbetet i 2018 års budgetprocess, 
dess beslut och prioriteringar. 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att redovisade och föreslagna insatser i underlagen utgör grun
den för nämndsplan 2018. 

Ort och datum 
Båstad 2017-09-12 

Lisa Rönnberg 
Samhällsbyggnadschef 

170927\fel! talet kan inte representeras i angivet format. \ ! 



IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

Sammanfattning 

f&fiv 

2017-09-21 

MN § 106 Dnr MN 000091/2017-330 

Förslöv 2:18 (Kroken 17)- förhandsbesked nybyggnad 
en bostadshus 

10 av 30 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnadavenbostadshus på fastigheten Förslöv 2:18 enligt 
föreliggande handlingar. In- och utfart ska anläggas med direkt anslutning till 
vägen "Kroken". 

Avgift 8 131 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura översänds 
separat. 

Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och bedöms ur 
allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden 
samt uppfylla lämplighetskriterierna i PBL 2 kap samt miljöbalkens 3 och 4 kap. 
Förslaget bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte 
påbörjas förrän myndighetsnämnden har lämnat bygglov och startbes ked. Om 
byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas tas en 
byggsanktionsavgift ut. 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PoiT) och berörda 
grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet 
vinner laga kraft fem veckor efter det att brev med förenklad delgivning 
skickats till de sakägare som har haft synpunkter. 

Pernilla Johansson har ansökt om förhandsbesked för att bygga ett 
enbostadshus på fastigheten Förslöv 2:18. Åtgärden innebär en utökad 
sammanhållen bebyggelse på betesmark. I kommunens översiktsplan från 2008 
görs ställningstagandet att ny eller utökad sammanhållen bebyggelse på 
jordbruksmark ska undvikas. Undantag kan göras för så kallade lucktomter. 

Vid en samlad bedömning bedöms åtgärden uppfylla kriterierna i 
översiktplanen då den sedan tidigare avstyckade fastigheten bedöms utgöra en 
så kallad lucktomt. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

q k 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

2017-09-21 11 av 30 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagar daterad den 13 september 2017 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten Förslöv 2:18 enligt 
föreliggande handlingar. In- och utfart ska anläggas med direkt anslutning till 
vägen "Kroken". 

Avgift 8 131 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura översänds 
separat 

Beslutet expedieras till Pernilla Johansson, sökande 
 

 
 

 
 

 
 

 naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-09-13 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-000218 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten 
Förslöv 2:18 (Kroken 17), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges 
för nybyggnadavenbostadshus på fastigheten Förslöv 2:18 enligt föreliggande handlingar. 
In- och utfart ska anläggas med direkt anslutning till vägen "Kroken". 

Avgift 8 131 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och bedöms ur allmän syn
punkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden samt uppfylla lämplig
hetskriterierna i PBL 2 kap samt miljöbalkens 3 och 4 kap. Förslaget bedöms inte medföra 
någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Sammanfattning 
Pernilla Johansson har ansökt om förhandsbesked för att bygga ett en bostadshus på fas
tigheten Förslöv 2:18. Åtgärden innebär en utökad sammanhållen bebyggelse på be
tesmark. I kommunens översiktsplan från 2008 görs ställningstagandet att ny eller 
utökad sammanhållen bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. Undantag kan 
göras för så kallade lucktomter. 

Vid en samlad bedömning bedöms åtgärden uppfylla kriterierna i översiktplanen 
då den sedan tidigare avstyckade fastigheten bedöms utgöra en så kallad lucktomt. 

c k l 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.11.24 



2 (3) 

Beskrivning av ärendet 

Pernilla Johansson har ansökt om förhandsbesked för att bygga ett enbostadshus på fas
tigheten Förslöv 2:18. Fastigheten på 1 698m2 och är obebyggd. Fastigheten ligger strax 
nordost om Vantingevägen utmed en mindre grusväg, Kroken. Utmed Kroken ligger i 
skogspartiet en rad fritidshus från 1950-, 1960-tal. 

Fastigheten Förslöv 2:18 är inte ianspråktagen som tomtmark och utgör åkermark/vall. 
Fastigheten omfattas inte av några skyddsbestämmelser och omfattas inte heller av några 
riksintressen. 

Enligt kommunens översiktsplan från 2008 utgör området ett så kallat Le-område (ÖP 
2008, sid 152-157). Viss ny bebyggelse ska kunna tillåtas om den uppfyller vissa kriterier 
angivna i översiktplanen. 

Myndighetsnämnden gjorde inför sitt sammanträde den 27 april2017 syn på platsen och 
beslöt i MN § 60/2017 återremittera ärendet för bättre beslutsunderlag och hörande av 
berörda sakägare. Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och synpunkter 
har lämnats. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Den föreslagna placeringen blir relativt exponerad då byggnaden placeras i mellan
rummet mellan en kringbyggd fyrlängad gård och ett skogsparti med mindre fri
tidshus. Åtgärden innebär en utökad sammanhållen bebyggelse på åkermark/vall. 
Utrymmet mellan den fyrlängade gården och fritidshusraden i skogspartiet bedöms 
kunna betraktas som lucktomt. 

Pernilla Johansson har efter föreläggande kompletterat sin ansökan med bättre un
derlag och därefter har berörda myndigheter och sakägare hörts i ärendet. Syn
punkter har lämnats av miljöavdelningen och av fastighetsägarna till  

 motsätter sig den redovisade infarten över deras 
mark I beslutet kommer därför ett villkor skrivas in om att fastigheten ska ha di
rekt in- och utfart mot Kroken. Vatten och avlopp ska lösas som enskild anläggning 
på den egna fastigheten. 

I kommunens översiktsplan från 2008 görs ställningstagandet att ny eller utökad 
sammanhållen bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas (sid. 152-157). Detta för 
att långsiktigt behålla landskapsbilden samt även trygga jordbruksnäringen från 
konflikter med nya bostäder. Undantag kan göras för så kallade lucktomter. 

Vid en samlad bedömning bedöms åtgärden uppfylla kriterierna i översiktplanen 
då den föreslagna placeringen bedöms utgöra en lucktomt. Bygglov för ett enbo
stadshus med form och storlek enligt föreliggande handlingar kan därför prövas på 
platsen. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅST AD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



3 (3) 

Upplysningar 

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte påbörjas förrän 
myndighetsnämnden har lämnat bygglov och startbesked. Om byggnadsarbetena påbörjas 
innan detta besked lämnas tas en byggsanktionsavgift ut. 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att be
slutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PalT) och berörda grannar 
kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga kraft fem 
veckor efter det att brev med förenklad delgivning skickats till de sakägare som har haft 
synpunkter. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Pernilla Johansson, sökande 

 
 

 
 

 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orienteringskarta 
Ansökan 
situationsplan 
Planritning 
Foto på tänkt hustyp 
Yttrande från miljöavdelningen 

 
 

MN § 60/2017 

2017-03-20 
2017-07-20 
2017-07-20 
2017-07-20 
2017-08-28 
2017-08-17 
2017-08-17 
2017-04-27 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅST AD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Upplysningar 

Sammanfattning 

Underlag till beslutet 

f2fi 

2017-09-21 

MN § 107 Dnr MN 000092/2017- 330 

Tagit i bruk tillbyggnad utan 
slutbesked 

12 av 30 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och 
bygglagen (PBL) solidariskt påföra 

 en 
byggsanktionsavgift på 7 840 kr för att ha tagit en tillbyggnad av huvudbyggnad 
i bruk utan slutbesked på fastigheten  

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 plan och bygglagens 16 kap. 2-10 §§eller mot en 
bestämmelse i en EV-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 
kap 51§). Se bilaga 2 i tjänsteskrivelsen för beräkning av byggsanktionsavgift 
för att ta en tillbyggnad i bruk utan slutbesked. Inget skäl har framkommit som 
föranleder att sätta ned sanktionsavgiften. 

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, se bilaga. 

Den 26 juli kallades bygglovhandläggare Maria Axberg-Fagerlind till slutsamråd 
på fastigheten . Byggnaden var då redan tagen i bruk och detta 
fördes till mötesprotokollet 

Fastighetsägarna har upplysts om att rättelse kan ske och att en 
byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion 
eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 
sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 54§. Att göra rättelse 
innebär att flytta ut alllös inredning. Ett nytt slutsamråd ska sedan hållas. 

 har lämnat skriftligt svar att han inte avser att göra rättelse, se 
bilaga 1. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare Gunilla 
Kriström daterad den 1 september 2017. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~[( 



fTIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

f2d 

2017-09-21 13 av 30 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 
57§§ plan- och bygglagen (PBL) solidariskt påföra  

 en 
byggsanktionsavgift på 7 840 kr för att ha tagit en tillbyggnad av huvudbyggnad 
i bruk utan slutbesked på fastigheten  

 
 

 
 

Samhälls byggnad 

Justerandes signaturer 

~k 

Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 

2017-09-01 

Handläggare 

Gunilla Kriström 

D nr 

B 2017-000749 

Tjänsteskrivelse l (2) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Tagit i bruk tillbyggnad utan slutbesked, 
FISKMÅSEN 19 (LINDALLEN 43A), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och bygglagen 
(PBL) solidariskt påföra  

 en byggsanktionsavgift på 7 840 kr för att ha tagit en 
tillbyggnad av huvudbyggnad i bruk utan slutbesked på fastigheten . 

Skäl för beslut 
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 plan och bygg
gens 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en ED-förordning om krav på byggnads
verk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51§). 
Se bilaga 2 för beräkning av byggsanktionsavgift för att ta en tillbyggnad i bruk utan slutbe
sked. Inget skäl har framkommit som föranleder att sätta ned sanktionsavgiften. 

Beskrivning av ärendet 
Den 26 juli kallades bygglovhandläggare Maria Axberg-Fagerlind till slutsamråd på fastig
heten . Byggnaden var då redan tagen i bruk och detta fördes till mötespro
tokollet Fastighetsägarna har upplysts om att rättelse kan ske och att en byggsanktionsav
gift inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta 
kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 
11 kap 54 §. Att göra rättelse innebär att flytta ut alllös inredning. Ett nytt slutsamråd ska 
sedan hållas.  har lämnat skriftligt svar att han inte avser att göra rättelse, 
se bilaga 1. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Upplysningar 
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, se bilaga. 

Samhällsbyggnad 

Gunilla Kriström 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 

 
 

 
 

Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Byggherrens svar på begäran om förklaring 
2. Beräkning av sanktionsavgift 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-09-21 

Beslut 

MN § 108 Dnr MN 000093/2017- 330 

Påarp 7:36 (Påarpsvägen 225)- Förhandsbesked gällande 
bygglov ändrad användning av lokal 

Omedelbart justerad paragraf. Se separat protokoll. 

Sida 

14 av 30 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

Sammanfattning 

~ 

2017-09-21 15 av 30 

MN § 109 Dnr MN 000081/2017- 330 

Förhandsbesked nybyggnad av 
en bostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges för den föreslagna åtgärden förrän dess lämplighet gentemot 
allmänna och andra enskilda intressen prövats i detaljplan. 

Avgift 4 873 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 

Kommunen ska med detaljplan pröva ett markområdes lämplighet för 
bebyggelse och byggnadsverk om det behövs för reglera bebyggelsemiljöns 
utformning för nya byggnadsverk och ny sammanhållen bebyggelse inom 
områden där byggnadsverket får betydande inverkan på omgivningen eller om 
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, plan- och bygglagen, 
PBL, 4 kap 2 §. 

Skälen för beslutet utvecklas närmare under rubriken bakgrund i 
tjänsteskrivelsen. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

Faktura översänds separat. 

Fastigheten  är bebyggd med ett enbostadshus i sin lägre östra 
del och är inte planlagd men ingår i sammanhållen bebyggelse. Fastigheten 
gränsar till  i väster. Planbesked är sökt men inget 
beslut är fattat i ärendet. 

Tidigare har en ansökan gjorts om att bebygga fastigheten med ytterligare ett 
bostadshus men den ansökan drogs tillbaka efter det att grannar hörts. I den 
ansökan löstes tillfarten via  förlängning. 

I aktuell ansökan angörs fastigheten från  i väster. Sökanden har 
angivit en biluppställningspiatsjparkeringsplats som till större delen placerats 
utanför den egna fastigheten på mark som enligt  ska vara allmän 
platsmark med egenskapen "utsiktsplats med sittplats skall finnas". 
Anslutningen från  förlängning utgör gångväg i 
detaljplan. Detaljplanen vann laga kraft den 21 januari 2010 och har en 
genomförandetid på fem år. Vändzonen är utbyggd men inte utsiktsplatsen. 
Fastigheten  har därmed endast en small,? meter bred direkt 
anslutning till  vändzon. Denna är för smal för en infart. Tillfart till 
fastigheten direkt från kan inte lösas utan att  
ändras. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Oj k 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-09-21 16 av 30 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Marken i området sluttar kraftigt. I det högre planlagda området väster om 
fastigheten finns tydliga begränsningar i totalhöjder för ny bebyggelse. Det 
finns stora enskilda och allmänna intressen av utsiktsförhållanden att 
nytillkommande bebyggelse begränsningar i både placering, höjd och volym 
bör studeras närmare och fastställas juridiskt i en detaljplan. Tillåts en 
byggnation med det föreslagna huset (en våning med suterräng och takterass) 
utan planprövning finns det små möjligheter i framtiden att begränsa till och 
påbyggnader. 

Området sluttar kraftigt och utgörs av en före detta äppelodling. Platsens 
lämplighet för bebyggande är ur geoteknisk- och miljösynpunkt inte utredd. 
Vilken påverkan mer hårdgjord yta kan få ur dagvattensynpunkt behöver också 
utredas i ett större sammanhang. Det planlösa området redovisat i utdrag ur 
kartdatabasen ovan är  utpekat 
som bevarandevärd bebyggelse i bevarandeprogram antaget av 
kommunfullmäktige den 25 juni 1997. 

Sammantaget finns så stor påverkan på omgivande bebyggelse och oklara 
avvägningar mot både allmänna och enskilda intressen att åtgärdens 
lämplighet först ska prövas i detaljplan innan bygglov kan lämnas. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från stadsarkitekt Roger Larsson 
daterad den 9 maj 2016. 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges för den föreslagna åtgärden förrän dess lämplighet gentemot 
allmänna och andra enskilda intressen prövats i detaljplan. 

Avgift 4 873 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska expedieras med mottagningsbevis och besvärshänvisning till: 
 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

!U (1t6 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2016-05-09 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2016-000322 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet ska expedieras med mottagningsbevis 
och besvärshänvisning till: 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Ansökan 
situationsplan 
sektionsritning 
Planritning 
Fasadritning 

2016-04-08 
2016-04-08 
2016-04-08 
2016-04-08 
2016-04-08 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Förhandsbesked avseende nybyggnad av en bostadshus på del av 
fastigheten  Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges för den föreslagna åtgärden förrän dess lämplighet gentemot allmänna 
och andra enskilda intressen prövats i detaljplan. 

Avgift 4 873 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 

Skäl för beslutet 
Kommunen ska med detaljplan pröva ett markområdes lämplighet för bebyggelse 
och byggnadsverk om det behövs för reglera bebyggelsemiljöns utformning för nya 
byggnadsverk och ny sammanhållen bebyggelse inom områden där byggnadsver
ket får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på 
området för bebyggande, plan- och bygglagen, PBL, 4 kap 2 §. 

Bä stads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅST AD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer : 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.04.08 
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Skälen för beslutet utvecklas närmare under rubriken bakgrund i tjänsteskrivelsen. 

Bakgrund 
Fastigheten  är bebyggd med ett enbostadshus i sin lägre östra del 
och är inte planlagd men ingår i sammanhållen bebyggelse. Fastigheten gränsar till 

. Planbesked är sökt men inget beslut är fattat i 
ärendet. 

Tidigare har en ansökan gjorts om att bebygga fastigheten med ytterligare ett bo
stadshus men den ansökan drogs tillbaka efter det att grannar hörts. I den ansökan 
löstes tillfarten via  förlängning. 

I aktuell ansökan angörs fastigheten från  i väster. Sökanden har angivit 
en biluppställningsplats/parkeringsplats som till större delen placerats utanför 
den egna fastigheten på mark som enligt  ska vara allmän platsmark med 
egenskapen "utsiktsplats med sittplats skall finnas". Anslutningen från  
till  förlängning utgör gångväg i detaljplan. Detaljplanen vann laga kraft 
den 21 januari 2010 och har en genomförandetid på fem år. Vändzonen är utbyggd 
men inte utsiktsplatsen. Fastigheten  har därmed endast en smal 
1, 7 meter bred direkt anslutning till  vändzon. Denna är för smal för en 
infart. Tillfart till fastigheten direkt från Lobovägen kan inte lösas utan att detalj
plan  ändras. 

Marken i området sluttar kraftigt. I det högre planlagda området väster om fastig
heten finns tydliga begränsningar i totalhöjder för ny bebyggelse. Det finns stora 
enskilda och allmänna intressen av utsiktsförhållanden att nytillkommande bebyg
gelse begränsningar i både placering, höjd och volym bör studeras närmare och 
fastställas juridiskt i en detaljplan. Tillåts en byggnation med det föreslagna huset 
(en våning med suterräng och takterass) utan planprövning finns det små möjlig
heter i framtiden att begränsa till och påbyggnader. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.04.08 
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Området sluttar kraftigt och utgörs av en före detta äppelodling. Platsens lämplig
het för bebyggande är ur geoteknisk- och miljösynpunkt inte utredd. Vilken påver
kan mer hårdgjord yta kan få ur dagvattensynpunkt behöver också utredas i ett 
större sammanhang. Det planlösa området redovisat i utdrag ur kartdatabasen 
ovan är (förutom ) utpekat som bevarandevärd 
bebyggelse i bevarandeprogram antaget av kommunfullmäktige den 25 juni 1997. 

Sammantaget finns så stor påverkan på omgivande bebyggelse och oklara avväg
ningar mot både allmänna och enskilda intressen att åtgärdens lämplighet först ska 
prövas i detaljplan innan bygglov kan lämnas. 

Upplysningar 
Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

Faktura översänds separat. 

Samhälls byggnad 

x 

stadsarkitekt 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅST AD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbvggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.04.08 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Upplysningar 

111; r;~ 
~ 

2017-09-21 17 av 30 

MN § 110 Dnr MN 000094/2017-330 

Hemmeslöv 9:2 (Herrgårdsvägen) -Förhandsbesked nybyggnad 
av en bostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av en bostadshus på del av fastigheten 
Hemmeslöv 9:2 enligt föreliggande handlingar. Vatten- och avlopp ska anslutas 
till allmänna ledningar. 

Avgift 8 131 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura översänds 
separat. 

Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och bedöms ur 
allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden 
samt uppfylla lämplig hetskriterierna i PBL 2 kap samt miljöbalkens 
3 och 4 kap. Förslaget bedöms inte medföra någon påtaglig skada på 
riksintressena eller någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte 
påbörjas förrän myndighetsnämnden har lämnat bygglov och startbeske d. Om 
byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas tas en 
byggsanktionsavgift ut. 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PalT) och berörda 
grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet 
vinner laga kraft fem veckor efter det att brev med förenklad delgivning 
skickats till de sakägare som har haft synpunkter. 

Åtgärden kräver även dispens från strandsskyddet Dispensen söks hos 
kommunens myndighetsnämnd. 

Åtgärden kan kräva tillstånd från länsstyrelsens kulturmiljöenhet då området 
är markerat som medeltida bytamt i kartan. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Sammanfattning 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

2017-09-21 18 av 30 

En ansökan om förhandsbesked för att bygga ett en bostadshus på del av 
fastigheten Hemmeslöv 9:2 har lämnats in till nämnden. Åtgärden innebär en 
utökad sammanhållen bebyggelse på åkermark/vall. I kommunens 
översiktsplan från 2008 görs ställningstagandet att ny eller utökad 
sammanhållen bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. Undantag kan göras 
för bland annat så kallade lucktomter. 

Vid en samlad bedömning bedöms åtgärden uppfylla kriterierna i översikts
planen då den tänkta avstyckningen från fastigheten bedöms utgöra en så 
kallad lucktomt då den på tre sidor gränsar till bebyggd tomtmark och den 
fjärde sidan är väl avskild från övrig åkermark med en trädrad. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från stadsarkitekt Roger Larsson 
daterad den 13 september 2017. 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnadavenbostadshus på del av fastigheten 
Hemmeslöv 9:2 enligt föreliggande handlingar. Vatten- och avlopp ska anslutas 
till allmänna ledningar. 

Avgift 8 131 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura översänds 
separat. 

Beslutet expedieras till Sökanden 
Fastighetsägaren 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam h ä lisbyggnad 

Datum 
2017-09-13 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-000656 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på del av fastighet
en Hemmeslöv 9:2 (Herrgårdsvägen), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges 
för nybyggnad av en bostadshus på del av fastigheten Hemmeslöv 9:2 enligt föreliggande 
handlingar. Vatten- och avlopp ska anslutas till allmänna ledningar. 

Avgift 8131 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och bedöms ur allmän syn
punkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden samt uppfylla lämplig
hetskriterierna i PBL 2 kap samt miljöbalkens 3 och 4 kap. Förslaget bedöms inte medföra 
någon påtaglig skada på riksintressena eller någon betydande olägenhet för omgivningar
na. 

Sammanfattning 

En ansökan om förhandsbesked för att bygga ett en bostadshus på del av fastigheten Hem
meslöv 9:2 har lämnats in till nämnden. Åtgärden innebär en utökad sammanhållen bebyg
gelse på åkermark/vall. I kommunens översiktsplan från 2008 görs ställningstagandet att 
ny eller utökad sammanhållen bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. Undantag kan 
göras för bland annat så kallade lucktomter. 

Vid en samlad bedömning bedöms åtgärden uppfylla kriterierna i översiktplanen då den 
tänkta avstyckningen från fastigheten bedöms utgöra en så kallad lucktomt då den på tre 
sidor gränsar till bebyggd tomtmark och den fjärde sidan är väl avskild från övrig åker
mark med en trädrad. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

B å stads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Beskrivning av ärendet 

En ansökan om förhandsbesked för att bygga ett en bostadshus på del av fastigheten Hem
meslöv 9:2 har lämnats in till nämnden. Den tänkta avstyckningen har en areal på cirka 
2 900m2 och är obebyggd. Aktuell del av fastigheten ligger öster om Herrgårdsvägen i 
Hemmeslöv. Området gränsar på tre sidor till bebyggd tomtmark och på den fjärde sidan 
är markområdet väl avskild från övrig åkermark med en trädrad. 

Aktuell del av fastigheten Förslöv 2:18 är inte ianspråktagen som tomtmark och utgör 
åkermark/vall. Området är inte planlagt men utgör del av sammanhållen bebyggelse. 
Större delen av den tänkta avstyckningen omfattas av strandskydd, men är väl avskilt från 
Stensån av befintlig bebyggelse. Dispens från strandskyddet söks och prövas separat. Ak
tuell del av fastigheten ingår i verksamhatsområde för vatten och spillvatten. Dagvatten 
behöver omhändertas lokalt. Fastigheten omfattas av riksintressen för friluftsliv enligt mil
jöbalken 3 kap 6 §och rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap 2 §. 

Enligt kommunens översiktsplan från 2008 utgör området ett så kallat Le-område (ÖP 
2008, sid 152-157). Viss ny bebyggelse ska kunna tillåtas om den uppfyller vissa kriterier 
angivna i översiktplanen. 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och synpunkter har lämnats av mil
jöavdelningen och NSV A. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Den föreslagna placeringen blir en avrundning av den sammanhållna bebyggelsen i Hem
meslövs by. Åtgärden innebär en utökad sammanhållen bebyggelse på åkermark/vall. plat
sen bedöms kunna betraktas som lucktomt då den är tydligt avgänsad genom bebyggda 
tomter, väg och trädrad. 

Berörda myndigheter och sakägare hörts i ärendet. Synpunkter har lämnats av miljöavdel
ningen och NSVA. Synpunkterna är av upplysningskaraktär. Vatten och avlopp ska anslutas 
till allmänna ledningar. 

I kommunens översiktsplan från 2008 görs ställningstagandet att ny eller utökad 
sammanhållen bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas (sid. 152-157). Detta för att 
långsiktigt behålla landskapsbilden samt även trygga jordbruksnäringen från konflikter 
med nya bostäder. Undantag kan göras bland annat för så kallade lucktomter. 

Vid en samlad bedömning bedöms åtgärden uppfylla kriterierna i översiktplanen då den 
föreslagna placeringen bedöms utgöra en lucktomt. Bygglov för ett en bostadshus med 
form och storlek enligt föreliggande handlingar kan därför prövas på platsen. 

Upplysningar 

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte påbörjas förrän 
myndighetsnämnden har lämnat bygglov och startbesked. Om byggnadsarbetena påbörjas 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



3 (3) 

innan detta besked lämnas tas en byggsanktionsavgift ut. 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att be
slutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PoiT) och berörda grannar 
kommer att informeras j delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga kraft fem 
veckor efter det att brev med förenklad delgivning skickats till de sakägare som har haft 
synpunkter. 

Åtgärden kräver även dispens från strandsskyddet Dispensen söks hos kommunens myn
dighetsnämnd. 

Åtgärden kan kräva tillstånd från länsstyrelsens kulturmiljöenhet då området är markerat 
som medeltida bytamt i kartan. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
sökanden 
Fastighetsägaren 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 
situationsplan 
Planritning 
Fasadritning I 
Fasadritning II 
Yttrande från miljöavdelningen 
Yttrande från NSVA 

2017-06-25 
2017-06-25 
2017-06-25 
2017-06-25 
2017-06-25 
2017-09-12 
2017-09-06 
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IJlJ BÅSTADS 
M KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Upplysningar 

/&b 

2017-09-21 19av30 

MN § 111 Dnr MN 000095/2017 - 330 

Västra Karup 7:3 (Karpa gada 17}- Förhandsbesked nybyggnad 
av en bostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL att 
den sökta åtgärden kan tillåtas på, enligt ansökningshandlingarna, avgränsad 
och lägesbestämd tomtplats på fastigheten Västra Karup 7:3. Vidare beaktas att 
lämplig grundläggning utföres i samråd med geotekniskt sakkunnig samt att 
marknivåer anpassas till platsen och prövas slutligt i bygglov. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 8512 kronor enligt taxa. Faktura skickas 
separat! 

Åtgärden är förenlig med kommunens översiktsplan och samt bedöms ur 
allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och 
bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. 

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 åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda 
sakägare som avses i plan- och bygglagen. (PBL) 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 

Ansökan 
situationsplan reviderad 
Planritning (alt 1) 
Planritning (alt 2) 
Exempel hustyper (fasader) 
Kompletterande information bl.a. angående VA 

2017-07-27 
2017-09-18 
2017-08-25 
2017-08-25 
2017-08-25 
2017-08-25 

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. 

Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden 
söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett bygglov 
och startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Om byggnadsarbetena påbörjas innan 
detta besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut en! PBL 2010:900 11 kap och 
PBF 2011:338 9 kap. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

1l-



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Sammanfattning 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

2017-09-21 

I samband med ansökan om bygglov skall ansökan om dispens från 
strandskydd sökas. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

20 av 30 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PoiT) och berörda 
grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet 
vinner laga kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i PoiT, om 
beslutet inte överklagas. 

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus i ett plan med 
en byggnadsarea (enligt ritning) av ca 170 kvm samt en komplementbyggnad 
(garage) med en byggnadsarea av ca 96 kvm för framtida avstyckning har 
lämnats in till nämnden den 27 juli 2017. 

Översiktsplan för Båstad kommun, antagen av kommunfullmäktige 2008, 
anger, som en generell princip för all bebyggelseutveckling gäller att 
bebyggelsen bör "växa inifrån", d.v.s. att bebyggelse utvecklas där den redan 
finns och redan har påverkat landskapet medan försiktighet bör råda inför 
etablering av ny bebyggelse i opåverkade landskapsområden, och särskilt då 
tydliga landskapsrum där ny bebyggelse förändrar karaktären. Principen gäller 
såväl för större tätorter, som för byar, klungor av hus och där enstaka gårdar 
och hus kompletteras genom nybyggnad och avstyckning. 

I översiktsplanen sägs att det traditionella bebyggelsemönstret på landsbygden, 
där man sökt skydd i sänkor, nedanför sluttningar eller av skogsdungar samt 
bebyggelsen läge i nära anslutning till det äldre vägnätet präglar alltjämt 
landskapet och vår upplevelse därav och måste respekteras vid nytillskott. 
Bebyggelse skall söka stöd i landskapsformationer, befintlig bebyggelse eller 
större vegetationspartier. Höjder och öppna landskap bör undvikas. Ny 
bebyggelse bör placeras utmed befintliga vägar och byggnader anpassas till det 
traditionella bebyggelseskicket i volym, material och karaktär. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare Maria 
Axberg Fagerlind daterad den 5 september 2017. 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL att 
den sökta åtgärden kan tillåtas på, enligt ansökningshandlingarna, avgränsad 
och lägesbestämd tomtplats på fastigheten Västra Karup 7:3. Vidare beaktas att 
lämplig grundläggning utföres i samråd med geotekniskt sakkunnig samt att 
marknivåer anpassas till platsen och prövas slutligt i bygglov. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 8512 kronor enligt taxa. Faktura skickas 
separat 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

Beslutet expedieras till  
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-21 

Fastighetens lagfarna ägare 

Samhällsbyggnad 

Delges Fastighetsägaren till  

justerandes si naturer 

Sida 

21 av 30 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-09-05 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

D nr 
B 2017-000754 

Tjänsteskrivelse l (4) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked nybyggnad en bostadshus V ÄSTRA KAR UP 7:3 
(KARP A GADA 17), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL att den sökta åt
gärden kan tillåtas på, enligt ansökningshandlingarna, avgränsad och lägesbestämd tomt
plats på fastigheten Västra Karup 7:3. Vidare beaktas att lämplig grundläggning utföres i 
samråd med geotekniskt sakkunnig samt att marknivåer anpassas till platsen och prövas 
slutligt i bygglov. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 8512 kronor enligt taxa. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden är förenlig med kommunens översiktsplan och samt bedöms ur allmän synpunkt 
medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och uppfylla lämplighetskriteri
erna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. 
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. Aktuelllokalisering 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) 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 

Ansökan 
situationsplan reviderad 
Planritning (alt 1) 
Planritning (alt 2) 
Exempel hustyper (fasader) 
Kompletterande information bl.a. angående VA 

Sammanfattning 

2017-07-27 
2017-09-18 
2017-08-25 
2017-08-25 
2017-08-25 
2017-08-25 

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus i ett plan med en bygg
nadsarea (enligt ritning) av ca 170 kvm samt en komplementbyggnad (garage) med en 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-77000vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 
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byggnadsarea av ca 96 kvm för framtida avstyckning har lämnats in till nämnden den 27 
juli 2017. 

Översiktsplan för Båstad kommun, antagen av kommunfullmäktige 2008, anger, som en 
generell princip för all bebyggelseutveckling gäller att bebyggelsen bör "växa inifrån", d.v.s. 
att bebyggelse utvecklas där den redan finns och redan har påverkat landskapet medan 
försiktighet bör råda inför etablering av ny bebyggelse i opåverkade landskapsområden, 
och särskilt då tydliga landskapsrum där ny bebyggelse förändrar karaktären. Principen 
gäller såväl för större tätorter, som för byar, klungor av hus och där enstaka gårdar och hus 
kompletteras genom nybyggnad och avstyckning. 
I översiktsplanen sägs att det traditionella bebyggelsemönstret på landsbygden, där man 
sökt skydd i sänkor, nedanför sluttningar eller av skogsdungar samt bebyggelsen läge i 
nära anslutning till det äldre vägnätet präglar alltjämt landskapet och vår upplevelse därav 
och måste respekteras vid nytillskott. Bebyggelse skall söka stöd i landskapsformationer, 
befintlig bebyggelse eller större vegetationspartier. Höjder och öppna landskap bör undvi
kas. Ny bebyggelse bör placeras utmed befintliga vägar och byggnader anpassas till det 
traditionella bebyggelseskicket i volym, material och karaktär. 

Beskrivning av ärendet 

Sökanden begär förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus i ett plan med en bygg
nadsarea (enligt ritning) av ca 170 kvm samt en komplementbyggnad (garage) med en 
byggnadsarea av ca 96 kvm, för framtida avstyckning. Byggnaderna avses att placeras pa
rallellt med och på ett avstånd av 10m från den östra fastighetsgränsen och ej närmare 
Karpa Gada än ca 30m. Huvudbyggnaden placeras i sin helhet utanför området för strand
skydd, men garaget/gårdsbyggnaden hamnar enligt reviderade förslaget den västra delen 
delvis inom strandskydd. Alternativ placering av garaget utanför område för strandskydd 
finns. Utförande en plan med sadeltak enligt i ansökan bifogade typhus från Varbergshus . 
Utfart till tomten är tänkt till den befintliga tvärsvägen vid den västra gränsen mellan 
Karpa Gada och Drängstorpsvägen. Fastigheten Västra Karup 7:3 är en bebyggd lantbruks
enhet med arealen 197702 kvm. Befintlig bebyggelse är placerad på lotten norr om Karpa 
Gada. Ny bebyggelse avses att styckas på lotten söder om Karpa Gada till egen fastighet 
med en areal av 3039 kvm. Fastigheten är belägen utanför utbyggnadsområde för det 
kommunala avloppsledningsnätet enligt yttrande från NSV A Dock ser man, från NSVA, 
positivt på att fastighetsägare i området går samman och bildar en gemensamhetsanlägg
ning för att kunna anslutas till det kommunala nätet. Se bilaga 2. Sökande har i ansökan 
angett att de avser att ansluta till det kommunala VA nätet. 

Fastigheten ligger utanför planlagt område inom sammanhållen bebyggelse och omfattas 
inte av områdesbestämmelser. 
Fastigheten omfattas av följande regleringar: 

• Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Ränne å) en
ligt 3 kap 6 §miljö balken. 

• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hall
andsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljö balken. 

• Område av riksintresse för högexploaterad kust och kustzon enligt 4 kap 4 § miljö
balken. 

• skyddsområde allmän väg (Karpa Gada) 12m 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
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• skyddsområde vattentäkt LST /Båstads kommun 2007 
• Strandskydd LST 2015MB 7 kap 14-14 §§(skrafferad del i södra delen av tomtplat

sen) 

'f 

' l ·, 
l 

' i 

7:3 

l 

l 

l 
l 

l 

l 

Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller medföra nå
gon påtaglig skada på riksintressena i området. 

Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över föreslagen åtgärd. 
Ägarna till  påtalat att de motsätter sig placering enligt ansökan 
men att nytt förslag på placering enligt överenskommelse med sökande godkänns. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Sammantaget anser Samhällsbyggnad, vid en awägning mellan de enskilda och allmänna 
intressena, att det med hänvisning till 2 kap PBL kan anses lämpligt att tillåta föreslagen 
nybyggnation. Positivt förandsbesked kan meddelas. Vad berörda grannar anfört i ärendet 
leder inte till någon annan bedömning. 

Upplysningar 

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. 

Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom 
två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett bygglov och startbe
sked enligt 10 kap. 3 § PBL. Om byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas, 
tas en sanktionsavgift ut enl PBL 2010:900 11 kap och PBF 2011:338 9 kap. 

I samband med ansökan om bygglov skall ansökan om dispens från strandskydd sökas. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

Båstads kommun 
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Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PoiT) och berörda grannar 
kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga kraft fyra 
veckor efter att kungörelsen publicerats i PoiT, om beslutet inte överklagas. 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 
Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 

 
 
 

Fastighetens lagfarna ägare 

Samhällsbyggnad 

Delges Fastighetsägaren till  

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Orientering (karta) 
1 Yttrande trafikverket 
2 Yttrande NSVA 
3 Yttrande miljö 
4 Grannehörande med erinran 
5 situationsplan enligt ursprunglig ansökan 

Båstads kommun 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Upplysningar 

Sammanfattning 

2017-09-21 

MN § 112 Dnr MN 000096/2017-330 

Småryd 2:22 (Italienska vägen 263)- Förhandsbesked för 
ombyggnad av befintlig byggnad 

22 av 30 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för ändrad användning av bostad och ekonomibyggnader till bostad 
och pensionat/hotell på fastigheten Småryd 2:22 enligt föreliggande 
handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 8418 kronor enligt taxa. Faktura skickas 
separat. 

Åtgärden är förenlig med kommunens översiktsplan och samt bedöms ur 
allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och 
uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och 
miljöbalkens 3 och 4 kap. Förslaget bedöms inte medföra någon betydande 
olägenhet för omgivningarna. 

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. 

Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden 
söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Hur åtgärden uppfyller lagstiftningens krav på bland annat tillgänglighet och de 
tekniska egenskapskraven kommer att prövas i bygglovet 

Delar av verksamheten är anmälanspliktig enligt miljö balken. Kontakta 
miljöavdelningen för mer information. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PoiT) och berörda 
grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet 
vinner laga kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i PalT, om 
beslutet inte överklagas. 

En ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av bostadshus och 
ekonomibyggnader till bostad och mindre hotell/pensionatsrörelse med viss 
kursverksamhet på fastigheten Småryd 2:22 har lämnats in till nämnden den 
24juli2017. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



illJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

2017-09-21 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare Maria 
Axberg Fagerlind daterad den 5 september 2017. 

23 av 30 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för ändrad användning av bostad och ekonomibyggnader till bostad 
och pensionat/hotell på fastigheten Småryd 2:22 enligt föreliggande 
handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 8418 kronor enligt taxa. Faktura skickas 
separat. 

Beslutet expedieras till Marianne och Michael Bittel, Sonnenhof 6, 880 Pfäffikon, Schweiz 

Fastighetens lagfarna ägare 

Besvärshänvisning till: 
 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-09-05 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dn r 
B 2017-000747 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för ombyggnad av befintlig byggnad SMÅRYD 2:22 
{ITALIENSKA VÄGEN 263), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges för 
ändrad användning av bostad och ekonomibyggnader till bostad och pensionat/hotell på 
fastigheten Småryd 2:22 enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 8418 kronor enligt taxa. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden är förenlig med kommunens översiktsplan och samt bedöms ur allmän synpunkt 
medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och uppfylla lämplighetskriteri
erna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. Förslaget bedöms 
inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Sammanfattning 
En ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av bostadshus och ekonomibygg
nader till bostad och mindre hotell/pensionatsrörelse med viss kursverksamhet på fastig
heten Småryd 2:22 har lämnats in till nämnden den 24 juli 2017. 

Beskrivning av ärendet 
Sökanden begär förhandsbesked för att bygga om och etablera mindre ho
tell/pensionatsrörelse med viss kursverksamhet i befintliga byggnader på fastigheten 
Småryd 2:22. Fastigheten är föremål för försäljning och sökande är spekulant på fastighet
en under förutsättning att ansökt verksamhet kan bifallas. 
Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller medföra nå
gon påtaglig skada på riksintressena i området. Riksintresset för rörligt friluftsliv bedöms 
gynnas av förslaget. 

Fastigheten är en avstyckad lantbruksfastighet som ligger utanför planlagt område inom 
sammanhållen bebyggelse och omfattas inte av områdes bestämmelser. 
Fastigheten omfattas av följande regleringar: 
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• Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne å) en
ligt 3 kap 6 §miljö balken. 

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

• Område av riksintresse för högexploaterad kust och kustzon enligt 4 kap 4 §miljö
balken. 

Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över föreslagen åtgärd. Ägaren till  
 i sak inget att erinra men påtalar att det inte får innebära några negativa kon

sekvenser för hans fastighet. 

Miljö påtalar att befintligt avlopps kapacitet måste ökas för att klara tilltänkt verksamhet. 
Påtalar även att fastigheten ligger endast ca 130m från kommunalt VA-nät varvid möjlig
het att koppla in fastigheten på det troligen finns. 

Trafikverket anför ingen erinran. Befintlig utfart kan således användas. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Enligt riktlinjerna i kommunens översiktsplan från 2008 (sid 153) är det positivt om jord
brukets överloppsbyggnader kan användas till annan verksamhet. Åtgärden bedöms där
med vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller medföra någon påtaglig 
skada på riksintressena i området. Riksintresset för rörligt friluftsliv bedöms gynnas av 
förslaget. Hur den föreslagna ändringen uppfyller plan- och bygglagstiftningens krav på 
tillgänglighet för funktionshindrade och de tekniska egenskapskraven ska prövas i bygglo
vet och startbeskedet 

Upplysningar 
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. 

Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom 
två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Hur åtgärden uppfyller lagstiftningens krav på bland annat tillgänglighet och de tekniska 
egenskapskraven kommer att prövas i bygglovet 

Delar av verksamheten är anmälanspliktig enligt miljö balken. Kontakta miljöavdelningen 
för mer information. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PalT) och berörda grannar 
kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga kraft fyra 
veckor efter att kungörelsen publicerats i PalT, om beslutet inte överklagas. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
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www.bastad.se rev2016.11.24 



sa m h ä lisbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Marianne och Michael Bittel, Sonnenhof 6, 880 Pfäffikon, Sweitz 

Fastighetens lagfarna ägare 

Samhällsbyggnad 

Besvärshänvisning till: 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Yttrande miljö 
2. Yttrande trafikverket 
3. Grannehörande med erinran 
4. Vy över gården från väg 115 
5. Vy över utfart sett i riktning mot Båstad 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
6. Ansökan (formell blankett) 
7. situationsplan 
8. Planskiss 
9. Kort verksamhetsbeskrivning (ansökan) 
10. kompletterad verksamhetsbeskrivning 

2017-08-14 
2017-07-24 
2017-07-24 
2017-07-24 
2017-08-07 

B åstad s kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
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fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Upplysningar 

2017-09-21 

MN § 113 Dnr MN 000097/2017- 330 

lya 1:16 (Korshögavägen 109)- Bygglov nybyggnad av 
en bostadshus 

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

Avgiften för bygglovet är 21 313 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-04-27. Faktura skickas separat. 

24 av 30 

Ansökan får anses uppfylla kraven i 2 och 8 kap PBL, och kan varken anses 
strida mot gällande riksintressen eller mot översiktsplanen. Ansökan kan ej 
heller anses vara till så stort men för grannar att bygglov bör vägras samt 
bedöms vara lämpligt utifrån platsens natur- /kulturvärden och landskapsbild. 
Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och bedöms inte 
medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 
• Anmälan om anslutning till kommunalt färskvatten. Detta sker till NSV A, 

blankett bi fogas. 

• Ansökan om anläggande av enskilt avlopp ska ske till miljö Båstad kommun. 

• Tillfartsväg anslutes mot Lyavägen. Anslutningstillstånd krävs och skall 
sökas av fastighetsägaren. 

• Tillstånd enligt 19 § naturvårdslagen. Tillstånd måste sökas hos 
Länsstyrelsen i Skåne, innan byggnadsarbetena får påbörjas. 

• Installation av eldstad ska godkännas av skorstensfejarmästare. 
Besiktningsbevis ska inlämnas till samhällsbyggnad@bastad.se 

• Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

• Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Poit) och 
berörda gran nar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i 
Poit, alternativt tre veckor efter delgivning via mottagningsbevis, om 
beslutet inte överklagas. Vid förenklad delgivning tar det fem veckor efter 
att beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft. 

justerandes si~aturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Sammanfattning 

rLt 

2017-09-21 25 av 30 

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. Byggherrens ska vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig 
omfattning (10 kap 5 § PBL). 

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden har lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Om byggnadsarbetena påbörjas innan detta 
besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut en! PBL 2010:900 11 kap och PBF 
2011:338 9 kap. 

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

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 en! PBL 2010:900 11 kap och PBF 
2011:338 9 kap. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
Kostnaderna för utstakning ochfeller lägeskontroll debiteras separat av den 
som utför mätningen. 

Giltighetstid: 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)Underlag till beslutet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus i ett plan med en 
byggnadsarea av 127 kvm. Ansökan om förhandsbesked på annan plats på 
fastigheten har tidigare nekats. Myndighetsnämnden har gjort besök på platsen 
inför beslutet i förhandsbeskedet och anvisat nu vald placering som lämplig för 
ett positivt besked. 

Sökande avser att ansöka om avstyckning från stamfastigheten om bygglov kan 
ges. De särskilda värden som ska skyddas enligt föreliggande riksintressen 
bedöms inte hindra uppförande av en tilllandskapet väl anpassad 
enplansbyggnad 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 den 
avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda intresset av att få bygga 
på platsen, som ska göras, bedöms de enskilda intresset vara störst. 

Aktuelllokalisering 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) 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

)K 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

2017-09-21 26 av 30 

Fastigheten är belägen utanför planlagt område och ingår ej i område med 
sammanhållen bebyggelse. Anvisad tomtplats utefter Lyavägen kommer att 
ingå i sammanhållen bebyggelse då det på båda sidor om Lyavägen i området 
redan finns småhusbebyggelse. Fastigheten och tomtplatsen omfattas av 
följande regleringar: 

• Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och 
Ränne å) enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 

• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kulla berg 
och Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 § 
miljö balken. 

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

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare Maria 
Axberg Fagerlind daterad den 4 september 2017. 

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

Avgiften för bygglovet är 21 313 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-04-27. Faktura skickas separat. 

Beslutet expedieras till Marie Nilsson, Sjöbrisvägen 11, 233 35 Svedala 
Länsstyrelsen Skåne län 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

flA S~< 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-09-04 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

D nr 
B 2017-000343 

Tjänsteskrivelse l (4) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av en bostadshus Lya 1:16 (Korshögavägen 
109) Båstads kommun 

Förslag till beslut 

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

Skäl till beslut 

Ansökan får anses uppfylla kraven i 2 och 8 kap PBL, och kan varken anses strida mot gäl
lande riksintressen eller mot översiktsplanen. Ansökan kan ej heller anses vara till så stort 
men för grannar att bygglov bör vägras samt bedöms vara lämpligt utifrån platsens natur
/kulturvärden och landskapsbild. Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på byggna
der och bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Avgift 

Avgiften för bygglovet är 21313 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 
2011-04-27. Faktura skickas separat. 

Kontrollansvarig 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas bygg
herrens förslag till kontrollansvarig: 

 
 

Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § 
P BL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 

Ansökan 2017-03-29 
Planritning A-40.1-10, plan/fasad 
Fasadritning A-40.1-11, fasad/sektion/sitplan 
Marksektion A-40.1-12 
situationsplan NBK 2017-06-20 

Ärendet och förutsättningar 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

2017-06-21 
2017-06-21 
2017-06-30 
2017-06-21 

B åstad s kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.1 1.24 
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Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus i ett plan med en byggnadsarea av 127 
kvm. Ansökan om förhandsbesked på annan plats på fastigheten har tidigare nekats. Myn
dighetsnämnden har gjort besök på platsen inför beslutet i förhandsbeskedet och anvisat nu 
vald placering som lämplig för ett positivt besked. Sökande avser att ansöka om avstyckning 
från stamfastigheten om bygglov kan ges. De särskilda värden som ska skyddas enligt före
liggande riksintressen bedöms inte hindra uppförande av en tilllandskapet väl anpassad 
enplansbyggnad på den avgränsade och lägesbestämda tomtplatsen. 
Föreslagen bebyggelse, till sin storlek och placering i landskapet, strider inte mot intention
erna i översiktsplanen (ÖP) och medför ingen negativ inverkan på landskapets öppenhet 
och särdrag. Hindrar inte det rörliga friluftslivet. Vid den avvägning mellan allmänna intres
sen och det enskilda intresset av att få bygga på platsen, som ska göras, bedöms de enskilda 
intresset vara störst. Aktuelllokalisering 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) 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område och ingår ej i område med sammanhållen 
bebyggelse. Anvisad tomtplats utefter Lyavägen kommer att ingå i sammanhållen bebyg
gelse då det på båda sidor om Lyavägen i området redan finns småhusbebyggelse. Fastig
heten och tomtplatsen omfattas av följande regleringar: 

• Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Ränne å) en
ligt 3 kap 6 §miljö balken. 

• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hall
andsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljö balken. 

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

Yttranden 

Ärendet har remitterats till NSVA deras yttrande ska tas i beaktande, se bilaga. 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
enligt 9 kap. 25 § PBL. Ingen som svarat under remisstid har bedömts vara berörda. 

Upplysningar 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 

• Anmälan om anslutning till kommunalt färskvatten. Detta sker till NSVA, blankett bi
fogas. 

• Ansökan om anläggande av enskilt avlopp ska ske till miljö Båstad kommun. 

• Tillfartsväg anslutes mot Lyavägen. Anslutningstillstånd krävs och skall sökas av 
fastighetsägaren. 

• Tillstånd enligt 19 § naturvårdslagen. Tillstånd måste sökas hos Länsstyrelsen i 
Skåne, innan byggnadsarbetena får påbörjas. 

• Installation av eldstad ska godkännas av skorstensfejarmästare. Besiktningsbevis 
ska inlämnas till samhällsbyggnad@bastad.se 

• Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

• Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Poit) och berörda gran
nar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga 
kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Poit, alternativt tre veckor efter 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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delgivning via mottagningsbevis, om beslutet inte överklagas. Vid förenklad delgiv
ning tar det fem veckor efter att beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft. 

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

Atgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnad har lämnat ett startbesked enligt 1 O kap. 
3 § PBL. Om byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut 
en/ PBL 2010:90011 kap och PBF 2011:338 9 kap. 

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

Innan byggnaden, i de delar som omfattas i starbeskedet,får tas i bruk måste slutbesked ha 
meddelats enligt 1 O kap. 4 § PBL, tas byggnaden i bruk tidigare debiteras även här en sankt
ionsavgift ut en/ PBL 2010:90011 kap och PBF 2011:338 9 kap. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontrolL Behörighet krävs. Kostnaderna för ut
stakning ochfeller lägeskontroll debiteras separat av den som utför mätningen. 

Giltighetstid 

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) 

Samhällsbyggnad 

Maria Axberg-Fagerlind 
Handläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Marie Nilsson, Sjöbrisvägen 11, 233 35 Svedala 
Länsstyrelsen Skåne län 
Samhällsbyggnad. 

Bilagortill tjänsteskrivelsen 
(skall medskickas till sökande vid expediering av beslut) 

1. Handlingar som ingår i beslutet (enligt ovan) 
2. Remissyttrande från NSVA 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
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3. Kallelse till tekniskt samråd 
4. Information om utsättning och lägeskontroll 
5. Blankett till och information om NSVA 
6. Anmälan om färdigställande 
7. Hur man överklagar 

4 (4) 
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IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-09-21 

MN § 114 Dnr MN 000005/2017-900 

Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämnden sammanträde 2017-09-21 redovisas följande 
delegations beslut: 

1. Bygglovsavdelningen 170801-170831. 

2. Bostadsanpassningsbidrag 170801-170831 

3. Miljöavdelningen 170801-170831. 

Sida 

27 av 30 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

«A 1~ 



iTIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Sammanfattning 

Föredragande 

2017-09-21 28 av 30 

MN § 115 Dnr MN 000098/2017- 800 

Anpassad riskbaserad taxa för hälsoskyddsverksamheter 

Myndighetsnämndens föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att förslag till revideringar av avgiftsklass och tillsynsintervall för 
hälsoskyddsverksamheter antages samt att förändringarna ska gälla från 1 
januari 2018. 

Att Kommunfullmäktiges beslut§ 254, antaget 2012-11-28, ersätts enligt ovan. 
Övrig taxa kvarstår med nuvarande skrivning 

Kommunfullmäktige beslutade, 2011-11-16, § 197, om övergång och införsel av 
riskbaserad taxa inom kommunens miljö- och hälsoskyddsområde. Förslag till 
riskbaserad taxa för tillsyn enligt miljöbalken antogs av Kommunfullmäktige 
2012-11-28, § 254. Den riskbaserade taxan började gälla 2013. 

Tillsynsavgiften för en verksamhet bygger på att varje typ av bransch har en 
grundklassning, en så kallad avgiftsklass. Därefter görs bedömningen om 
verksamheten utöver det omfattas av riskpoäng. En verksamhet kan få upp till 
sex riskpoäng. Metoden utgår ifrån att ju fler riskpoäng en verksamhet har 
desto mer tillsyn bör verksamheten ha och desto större blir avgiften eftersom 
verksamheten utgör en högre risk En verksamhet med avgiftsklass 5, får 5 
timmars tillsyn årligen. Till detta kan riskpoäng tillkomma, exempelvis om en 
skola har en gymnastiksal. Ett riskpoäng motsvarar 1 timme. Den totala 
tillsynstiden uppgår då till 6 timmar årligen. Verksamheter med avgiftsklass 1, 
har en timavgift. Det innebär att verksamheten vid tillsyn betalar för den 
nedlagda handläggningstiden i ärendet. 

Efter varje tillsynsbesök görs en bedömning av hur väl verksamheten hanterar 
sina risker. Verksamheter som vid två på varandra följande tillsynsbesök 
uppvisar att de har en god egenkontroll och tar ansvar för sina risker premieras 
med en lägre årlig avgift. Verksamheter som inte tar ansvar för sina risker kan 
utöver ordinarie årlig tillsynsavgift faktureras för ytterligare tillsynsinsatser 
genom timavgift. 

Den riskbaserade taxan är inne på sitt fjärde år, vilket innebär att alla 
verksamheter som har klassats, nu har fått minst ett tillsynsbesök Kommunen 
ser nu ett behov av att anpassa avgiftsklassningen och tillsynsintervallet för 
hälsoskyddsverksamheter så tillsynsinsatserna läggs på verksamheter med 
högre risk 

Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från miljöchefTina Eriksson daterad 
den 11 september 2017. 

Kommunfullmäktige beslutar: 
att förslag till revideringar av avgiftsklass och tillsynsintervall för 
hälsoskyddsverksamheter antages samt att förändringarna ska gälla från l 
januari 2018. 

att Kommunfullmäktiges beslut§ 254, antaget 2012-11-28, ersätts enligt ovan. 
Övrig taxa kvarstår med nuvarande skrivning. 

Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~Ck ~t 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-09-11 

Handläggare: Tina Eriksson 

Dnr: M2017-000936 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Till: Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut om anpassad riskbaserad taxa för hälsoskyddsverk
samheter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. att förslag till revideringar av avgiftsklass och tillsynsintervall för hälsoskyddsverk
samheter antages samt att förändringarna ska gälla från 1 januari 2018. 

2. att Kommunfullmäktiges beslut§ 254, antaget 2012-11-28, ersätts enligt ovan. Övrig 
taxa kvarstår med nuvarande skrivning. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade, 2011-11-16, § 197,om övergång och införsel av riskbaserad 
taxa inom kommunens miljö- och hälsoskyddsområde. Förslag till riskbaserad taxa för tillsyn 
enligt miljöbalken antogs av Kommunfullmäktige 2012-11-28, § 254. Den riskbaserade taxan 
började gälla 2013. 

Tillsynsavgiften för en verksamhet bygger på att varje typ av bransch har en grundklassning, 
en så kallad avgiftsklass. Därefter görs bedömningen om verksamheten utöver det omfattas av 
riskpoäng. En verksamhet kan få upp till sex riskpoäng. Metoden utgår ifrån att ju fler riskpo
äng en verksamhet har desto mer tillsyn bör verksamheten ha och desto större blir avgiften 
eftersom verksamheten utgör en högre risk En verksamhet med avgiftsklass 5, får 5 timmars 
tillsyn årligen. Till detta kan riskpoäng tillkomma, exempelvis om en skola har en gymnastiksal. 
Ett riskpoäng motsvarar 1 timme. Den totala tillsynstiden uppgår då till 6 timmar årligen. 
Verksamheter med avgiftsklass 1, har en timavgift. Det innebär att verksamheten vid tillsyn 
betalar för den nedlagda handläggningstiden i ärendet. 

Efter varje tillsynsbesök görs en bedömning av hur väl verksamheten hanterar sina risker. 
Verksamheter som vid två på varandra följande tillsynsbesök uppvisar att de har en god egen
kontroll och tar ansvar för sina risker premieras med en lägre årlig avgift. Verksamheter som 
inte tar ansvar för sina risker kan utöver ordinarie årlig tillsynsavgift faktureras för ytterligare 
tillsynsinsatser genom timavgift. 

Den riskbaserade taxan är inne på sitt fjärde år, vilket innebär att alla verksamheter som har 
klassats, nu har fått minst ett tillsynsbesök Kommunen ser nu ett behov av att anpassa avgifts
klassningen och tillsynsintervallet för hälsoskyddsverksamheter så tillsynsinsatserna läggs på 
verksamheter med högre risk 

Föreslag på ändringar med motivering 
Tillsynsintervallet har tidigare fördelats på tre år. Ett förslag är att tillsynsintervallet utökas 
upp till fem år beroende på att en del verksamheter har en liten risk Föreslaget tillsynsinter
vallligger även i linje med vad SKL rekommenderar. Det innebär att alla verksamheter i kom
munen som omfattas av hälsoskyddstillsyn ska ha fått minst ett besök under en femårsperiod. 
Verksamheter med större risk får tätare tillsyn och kan under samma period ha fått fem till
synsbesök 
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Verksamheter med en fast årlig avgift över två timmar, får ett årligt tillsynsbesök Verksamhet
er med två timmar får tillsyn vartannat år och verksamheter med tirnavgift får tillsyn vart 
tredje till vart femte år. 

Nedan presenteras förslagen till förändringar av avgiftsklasser och tillsynsintervalL 

Utbildningsverksamheter och liknande 
Gymnasieskola med mer än 50 elever har avgiftsklass 5. Gymnasieskola med högst 50 elever, in
ternationell skola, grundskola och förskola har avgiftsklass 4. Tillsynen är årlig. Öppen förskola 
som inte ligger iförskalelokaler ochfamiljedaghem har avgiftsklass 1 med ett tillsynsintervall 
på vart tredje år. Inga förändringar av avgiftsklass eller tillsynsintervall föreslås för några av 
verksamheterna då det finns ett stort behov av tillsyn och risken är påtaglig då verksamheter
na berör barn som är en känslig grupp. 

Samlingslokaler och liknande 
Folkhögskola utan boende, universitet och högskolor har avgiftsklass 1 med tillsyn vart tredje år. 
Inga förändringar av avgiftsklass och tillsynsintervall föreslås då verksamheterna i regel är 
stora och omfattande. 

Samlingslokal tillhör samma kolumn som folkhögskola utan boende m.fl men föreslås hamna i 
egen kolumn tillsammans med danslokal som tidigare saknats i beskrivningen. Samlingslokal 
omfattar b.la. väntrum på vårdcentraler och tandläkarpraktiker m.m. Till danslokal räknas ex
empelvis nattklubbar. Avgiftsklassen 1 bibehålls men tillsynsintervallet ändras från tidigare 
vart tredje år till vart femte år då risken för dessa verksamheter är begränsad. 

Fritidshem och öppenfritidsverksamhet samtfritidsgård och liknande har avgiftsklass 1 med 
tillsyn vart tredje år. Inga ändringar föreslås. 

skönhetsvård och liknande 
Solarium har avgiftsklass 2 med tillsyn vartannat år. Inga förändringar av avgiftsidass och till
synsintervall föreslås. I Sverige är det ungefär fYra av tio tonåringar och unga vuxna som solar 
solarium. Bland dem är strålskador i form av hudrodnad med smärtande solsveda inte ovan
liga. Några minuters salning isolarium motsvarar en hel dag salning på stranden. Det är därför 
av vikt att rätt solarierör används vilket är en av de kontrollpunkter som kontrolleras genom 
tillsyn. 

skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr (ej skärande eller stickande verksamhet) samt frisersa
long har avgiftsklass 1 med ett tillsynsintervall på vart tredje år. Avgiftsklass 1 bibehålls men 
tillsynsintervallet föreslås utökas till vart fjärde år då risken med denna typ av verksamheter i 
regel är begränsad. 

Vård och hälsa 
Lokaler för vård eller annat omhändetagande mer än 6 boende föreslås ändras från avgiftsklass 
4 till avgiftsklass 3. Årlig tillsyn bibehålls. Lokaler för vård eller annat omhändetagande mindre 
än 6 boende har avgiftsklass 1 med tillsyn vart tredje år. Avgiftsklassen bibehålls men tillsynsin
tervallet föreslås ändras till vart fjärde år. Anledningen till ändringen av avgiftsklass och till
synsintervall beror på att verksamheter av denna typ har dubbeltillsyn. Tillsyn sker både av 
kommunens miljö och hälsoskyddsinspektör samt IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
Kommunens tillsynsansvar i vårdlokaler omfattar gemensamhetsutrymmen, väntrum, all
männa toaletter och hygienutrymmen, städutrymmen, tvättstuga eller annat utrymme som 
delas av flera personer. Rum som till exempel vårdrum, behandling- och undersökningsrum 
och operationssal ingår inte, eftersom det krävs specialkunskap i vårdhygien för att inspektera 
dessa typer av rum. Rum som hör till egen bostad och lägenheter ingår inte heller i tillsynen. 
Med hänsyn till det begränsade tillsynsansvaret i lokaler för vård eller annat orohändetagande 
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föreslås ändrad avigiftsklass och tillsynsintervalt dock är äldre en känslig grupp vilket har be
aktats vid föreslagen ändring. 

Fotvård har avgiftsklass 2 med tillsyn vartannat år. Inga förändringar föreslås på avgiftsklass 
och tillsynsintervall då det finns risk för smittspridning så som vårtvirus, svamp, blodsmitta 
och infektion. Merparten av kommunens verksamheter har dock fått en sänkning genom en 
erfarenhetsbedömning s.k. premiering då de har en bra och inarbetat egenkontroll samt bedri
ver sin verksamhet på ett säkert sätt. 

Tatuering, piercing eller annan liknande stickande verksamhet som egen verksamhet har avgifts
klass 3 och årlig tillsyn. Inga förändringar föreslås av avgiftsklass och tillsynsintervall då det 
finns en hög risk för infektion samt blodsmitta. 

Massage, kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik, legitimerad akupunktör eller liknande har av
giftsklass 2 med tillsyn vartannat år. Verksamheterna har liksom lokaler för vård och omsorg 
tillsyn av IVO. Kommunens tillsynsansvar omfattar väntrum och allmänna utrymmen bortsett 
från massageverksamheter där kommunen har hela tillsynsansvaret, dock är risken för smitt
spridning liten och tillsynsbehovet begränsat. Tillsynsintervallet föreslås därför ändras till vart 
femte år. 

Idrott och liknande 
Idrottsanläggning utomhus med omkliidningsrum och wc har idag avgiftsklass 1 med tillsyn vart 
tredje år. Inga ändringar föreslås av avgiftsklass men tillsynsintervallet föreslås ändras till vart 
fjärde år. Idrottsanläggningar inomhus har avgiftsidass 2 med tillsyn vartannat år. Avgiftsklas
sen föreslås ändras till avgiftsklass 1 och tillsynsintervallet utökas till vart tredje år, då risker
na bedöms som begränsade. 

Avgiftsklass för gym eller motsvarande föreslås ändras från avgiftsklass 3 till avgiftsklass 2 och 
tillsynsintervallet från årlig till vartannat år då riskerna för gymverksamhet inte bedöms så 
stora att årlig tillsyn krävs. Dock är belastningen på gym oftast stor och avgiftsklass och till
synsintervall bör därav inte sänkas ytterligare än vad som föreslagits. 

Bassängbad har avgiftsklass 4 och årlig tillsyn. Inga ändringar föreslås då verksamheten med
för en hög risk eftersom det förekommer hantering av stora mängder kemikalier med stor häl
sopåverkan. Badande riskerar även att utsättas för olägenhet om inte badvattenkvaliten kon
trolleras regelbundet och eventuella behov av åtgärdsinsatser sker direkt vid indikation på 
försämrad badvattenkvalitet 

Strandbad har idag avgiftsklass 2 med tillsynsintervall vartannat år. Vid tillsyn av strandbad 
tillsynas bl.a. avfallshanteringen, toaletter, omklädningsrum samt rutiner för provtagning. Då 
tillsynen är begränsad förslås avgiftsklassningen ändras till avgiftsklass 1 samt tillsynsinterval
let utökas till vart tredje år. Rapportering a badvattenkvaliteten sker dock löpande av Teknik & 

· Service. 

Boende 
Bostäder med mer än 500 lägenheter ner till bostäder med 25 lägenheter har avgiftsklasser från 
avgiftsklass 6 till avgiftsklass 3 och årlig tillsyn. Inga ändringar föreslås då verksamheterna är 
stora samt då inomhusldimatet har stor påverkan på vårt välbefinnande. 

Hotell, kursgård med övernattningsmöjligheter,folkhögskola med boende och vandrarhem har 
avgiftsklass 4 med årlig tillsyn. Inga ändringar föreslås då verksamheterna i regel är stora och 
omfattande. 
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Camping ar och stuganläggningar har avgiftsklass 3 med årlig tillsyn. Avgiftsklass föreslås änd
ras till avgiftsklass 2 och tillsynsintervallet till vart tredje år. Skälet till föreslagen förändring 
är att tillsynsbesök varje år, tre timmar anses vara för mycket i förhållande till verksamheter
nas risker och den begränsade säsongen. 

Bed & Breakfast och mindre pensionat har avgiftsklass 1 med tillsyn vart tredje år. Tillsynsin
tervallet föreslås utökas till vart fjärde år då verksamheterna i regel är verksamma under en 
begränsad del av året och riskerna bedöms vara begränsade. 

Övrigt tillfälligt boende har avgiftsklass 3 och årlig tillsyn. Avgiftsklass föreslås ändras från av
giftsklass 3 till avgiftsklass 2 och tillsynsintervallet från årlig till vartannat. Anledningen till 
föreslagen ändring är att verksamheter som inte är så stora som mindre hotell eller begrän
sade i sin omfattning som bed & breakfast ska kunna tilldelas en mer anpassad tillsynstid med 
tillsynintervall i förhållande till verksamhetens omfattning. 

Konsekvenser av beslut 
Föreslagna förändringar kommer innebära att Båstads kommuns tillsyn över hälsoskydds
verksamheterna i ännu högre utsträckning inriktas mot de verksamheter där störst risk före
ligger. Föresagna ändringar av avgiftsklasser och tillsynsintervaller kommer medföra att den 
årliga totala planerade tillsynstiden kommer minska med cirka 45 timmar får. Det innebär fri
görande av tid. Den frisatta tiden kommer användas till att identifiera och riskklassa verksam
heter inom hälsoskyddsområdet som omfattas av tillsyn men som ännu inte är registrerade. I 
Det kortare perspektivet leder taxeförändringen till något mindre intäkter för tillsyn men ge
nom identifiering och riskklassning av o registrerade verksamheter som enligt lag omfattas av 
tillsyn förväntas taxeförändringen inte påverka budgeten. 

Samhällsbyggnad, miljö 

Tina Eriksson 
Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har därför ingen underskrift. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Hälsoskyddsverksamheter 
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Sam manträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-09-21 30 av 30 

MN § 116 Dnr MN 000142/2016- 903 

Delgivningar myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Nedan redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämnden sammanträde 2017-09-21 redovisas följande 
delgivningar: 

l. Malen 1:209- NP 521-29702-2016 Ändringsbeslut 

2. Öllöv 16:9- Tillstånd för uppställning av en ambulerande matvagn inom 
område med förordnande om landskapsbildsskydd 

3. Växjö Tingsrätt Dom- Luktolägenhet på fastigheten Öllöv 15:59 

4. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen V egalt 1:2- Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandet 

5. Länsstyrelsen Sinarp 3:24- Beslut för kännedom till MN
landskapsbildsskydd 

6. Mäsinge 9:22 - Mark och miljödomstolen avslår överklagandet 

7. Koljan 4- LST upphäver det överklagade beslutet och avslår ansökan om 
bygglov 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 




