
BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-22 

Sida 

1av24 

Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdeslokal Astrakanen, torsdagen den 22 mars 2018 
kl 10:00-12.00 - Platsbesök 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

kl. 13.00-16.45 - Sammanträde 

Haakon Böcker (BP), tjg. ers. för James Johnson (BP) 
Göran Klang (S), l:e vice ordförande 
Kenneth Larsson (C), tjg. ers. för Rune Andersson (C) 
Karin Schmidt (BP, tjg. ers. för Kjell Stridh (BP) 
Claes Sundin (--) 
Allan Sunnergren (MP) 

Linda Wahlström, sekreterare 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Tina Eriksson, miljöchef 
Övriga närvarande redovisas vid respektive paragrafer. 

Kenneth Larsson (C), ersättare Karin Schmidt (BP) 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 5 april 2018 kl. 13.00 

-~ __ \_A_~_C........_W __ &J_k_\_~_h__ _ _ ______ Paragrafer 

Kenneth Larsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2018-03-22 

Från och med 2018-04-06 till och med 2018-04-08 

Kommunkontoret i Båstad 

~"'VJ~L~ 
Linda Wahlström 

§§ 32-46 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2018-03-22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-22 

MN § 32 Dnr MN 000002/2018 - 900 
Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2018 

MN § 33 Dnr MN 000003/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 2018 

MN § 34 Dnr MN 000005/2018 - 900 
Information Myndighetsnämnden 2018 

MN § 35 Dnr MN 000017 /2018 - 903 

Sida 

2 av24 

Granskning av kommunens hantering av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

MN § 36 Dnr MN 000121/2016 - 900 
Uppföljning av intern kontrollplan 2017 

MN § 37 Dnr MN 000001/2015 - 901 
Ändring av myndighetsnämndens delegationsordning 

MN § 38 Dnr MN 000022/2018 - 300 
Påarp 4:49 - Bygglov nybyggnad av enbostadshus ( ) 

MN § 39 Dnr MN 000023/2018 - 330 
Varan 4:27 - Förhandsbesked nybyggnad fritidshus ( ) 

MN § 40 Dnr MN 000024/2018 - 330 
Ingelstorp 3:5 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 41 Dnr MN 000025/2018 - 330 
Segeltorp 3:5 - Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus 

MN § 42 Dnr MN 000026/2018 - 330 
Varan 4:22 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus efter rivning av ekonomibyggnad 

MN § 43 Dnr MN 000116/2017 - 330 
Vasalt 3:15 (  - Förhandsbesked nybyggnad av fritidshus 

MN § 44 Dnr MN 000004/2018 - 900 
Anmälan av delegations beslut Myndighetsnämnden 2018 

MN § 45 Dnr MN 000006/2018 - 903 
Delgivningar myndighetsnämnden 2018 

MN § 46 Dnr MN 000028/2018 - 800 
Eken 10 och 12 - Överklagande av beslut enligt miljöbalken 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

'1 \~ 1a 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-03-22 3 av24 

MN§32 Dnr MN 000002/2018 - 900 

Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2018 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Kenneth Larsson (C) 

2. Som ersättare för justeraren utses Karin Schmidt (BP) 

3. Justeringen äger rum på kommunkontoret torsdagen den 5 april kl. 13.00 

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 Utdrags bestyrkande 

qk. ~ 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-03-22 

MN§33 Dnr MN 000003/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 2018 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter tillägg av extraärende Eken 10+ 12. 

Sida 

4av 24 

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. 

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

justerandes si1maturer Utdrae:sbestvrkande 

~K f &l?_ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-03-22 5 av 24 

MN§34 Dnr MN 000005/2018 - 900 

Information Myndighetsnämnden 2018 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. lnformationspunkterna läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämndens sammanträde 2018-03-22 redovisas nedanstående 
information: 

A) Nya vattenskyddsföreskrifterna - Tina Eriksson, miljöchef 

B) Tillsyn på förskolor och skolor - Angelica Hunyor, 
miljö- och hälsoskyddsinspektör 

C) Planeringsunderlag för landskap, natur och kulturmiljöer -
översiktsplanerare Kristina Bell 

D) Samrådshandling för översiktsplanen - översiktsplanerare Kristina Bell 

E) Planlistan. Planchef Olof Sellden 

F) Varan 9:41, yttrande till mark- och miljödomstolen. Samhällsbyggnadschef 
Roger Larsson. 

G) Aktuella ärenden i verksamheterna - Roger Larsson, Tina Eriksson och 
Joacim Nilsson. 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-22 

Dnr MN 000017 /2018 - 903 

Granskning av kommunens hantering av arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda 

Beslut Myndighetsnämnden antar svaret som sitt eget och sänder det till 
kommunrevisionen såsom svar på revisionsrapporten. 

Sida 

6av24 

Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av ersättningar till 
förtroendevalda. I granskningsrapporten framkommer rekommendationer för 
kommunens nämnder. 

Underlag till beslutet 

Baserat på kommunrevisionens rekommendationer föreslår 
myndighetsnämnden en rad åtgärder för att hantera uppmärksammade brister. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson daterad den 13 mars 
2018. 
Revisionsrapport "Granskning av kommunens hantering av arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda. 

Yrkanden Haakon Böcker (BP): Bifall till förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen 

Beslutet expedieras till Kommunrevisionen 
Nämndsekretare Myndighetsnämnden 
Samhällsbyggnadsavdelningen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-13 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr:MN000017 /2018 -903 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Svar på granskningsrapport avseende kommunens hantering av arvo
den och ersättningar till förtroendevalda 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden antar svaret som sitt eget och sänder det till kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärende 

1 (2) 

Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av ersättningar till förtroendevalda. I 
granskningsrapporten framkommer rekommendationer för kommunens nämnder. 

Baserat på kommunrevisionens rekommendationer föreslår myndighetsnämnden en rad åt
gärder för att hantera uppmärksammade brister. 

Aktuellt 
Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av arvoden och ersättningar till för
troendevalda. I granskningsrapporten framkommer en rad förslag på åtgärder som kommun
styrelsen, och kommunens nämnder, kan genomföra för att få en tydligare och mer rättssäker 
process för ersättningar. För myndighetsnämnden är rekommendationerna att: 

• Säkerställa att nämndens ledamöter och berörda tjänstemän är väl bekanta med vad som 
gäller för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

• Säkerställa en ändamålsenlig kontroll innan utbetalning av arvoden och ersättningar, 

• Inom ramen för arbetet med intern kontroll, beakta risker som kan kopplas till utbetal
ningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 

Förslag och åtgärder 
Nedan kommer två förslag att lyftas fram på åtgärder som myndighetsnämnden kan genom
föra baserat på granskningsrapporten. 

1) Utbildning 
I granskningsrapporten framkommer att förtroendevalda och tjänstepersoner inte är förtrogna 
med regelverket för ersättningar till förtroendevalda. 

Förslag på åtgärd 
Myndighetsnämndens presidium bör samråda med förvaltningen för att upprätta en utbild
ningsplan. Utbildning genomförs sedan av förvaltningen för förtroendevalda och berörda tjäns
tepersoner. 

2) Säkerställa ändamålsenlig kontroll (Intern kontrollplan) 
Granskning av ersättnings blanketter sker av förvaltningen. Myndighetsnämndens interna kon
trollmoment för ersättningar tar fasta på om det är korrekt ersättning som utbetalats. Stick
proverna i kommunrevisionens granskningsrapport lyfter fram att det finns brister i signatu
rer och beslutsattestering på ersättningsblanketterna. 



2 (2) 

Förslag på åtgärd 
Myndighetsnämnden bör, till 2019-års kontrollplan, säkerställa att kontrollen gällande arvo
den ej enbart gäller korrekt utbetalt belopp utan även så attyrkan om ersättning följer forma
lian. Det kan genomgöras genom att lägga till, eller förändra nuvarande kontrollmoment, så att 
beslutsattest, signaturer, datum och övrigt är korrekt. 

Förvaltningen deltar i utbildning enligt föregående punkt för att hålla sig a jour med regelver
ket vid sitt granskningsmoment. 

Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-22 

Dnr MN 000121/2016 - 900 

Uppföljning av intern kontrollplan 2017 

Beslut Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden 
godkänns. Rapporten översänds till kommunstyrelsen. 

Sida 

7 av24 

Beskrivning av ärendet I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 
§ 209) framgår att kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas och 
styrelsernas rapporter ska utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta 
initiativ till sådana. 

Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 
beslutat om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd 
som ansvarar för verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från administrativ chef Andrea Lahger 
daterad den 13 mars 2018. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen och kommunrevisionen 

I usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

lo.L 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2018-03-13 

Handläggare: Roger Larsson och Andrea Lahger 

Dnr: 82016-1158 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Uppföljning av intern kontrollplan 2017 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden 

1(1) 

Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden godkänns. Rapp01ten 
översänds till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) framgår 
att kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska ut
värdera kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras 
ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 

Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om framgår 
att varje verksamhetsområde rappo1terar till den nämnd som ansvarar för verksamheten där 
de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Aktuellt 
Kommentarer till utfallet från chefen för sam häl Is byggnad: 
Samhällsbyggnad hade endast ett rata! mindre avvikelser i återrapporteringen. Avvikel
ser fanns gällande olika syn i bygglovhandläggningen vad gäller krav på underlag samt 
att fakturaunderlag ej var skapat när beslut togs i ett ärende. Vad gäller miljö fanns inga 
avvikelser. 

Båstad 2018-03-13 
~ 

Z_, 
Roger Larsson 
Samhällsbyggnadschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen och revisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Båstad 2018-03-13 

(/{t,,~~ / 
Andrea Lahger -{7 -
Administrativ chef 

Uppföljning av internkontroll2017 för myndighetsnämnden 



I ~ I 

~ 

l.iTI BÅSTADS 
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.Symbolförteckning akniellt i-esU!tii. t 

Intern kontrollplan återrapportering 2017 ,rön - in~:i :wvllcelscr 

Myndighetsnämnd Återrapporteringsdatum senast 2018-03 Höd - avvrkclscr - risk fG rcHggcr 

Aterrapporterln.e: 

~ 
"' " ~ 
~ 

s ~ 
s~ 
i ~ 

~ 1ci \ ~~ 
i; 9 

"' \ \~~~~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ ~ ~ 
"° c: ~ o t.l Cl Cl ci 

~ 'Ö ~ "; ~ ~ Aktuellt ~ ~ §: §: 
p. P. P. o;:::. r esultat lo-" N r.tJ ~ 

Bvl!efov 

I<ontroll av art nämndens 

Dokumentatio~ av . lpro'°.koll vad .avser I I En gång per I Stickprov, val av 
bygglovshan~lag~mg: byggarend~n mnehå.ller Planhandläggare halvår I två ärenden görs av Ila Il• IV;\\j f.irg 
Kontrollen gors pa lagstadgad mfo rmation samt .. d d . . ~ 
huvudbeslut i byggärenden. att rätt information finns aren en a mmistratoren 

med från tjänsteskrivelsen. 
----

Kontroll av att bes lut om 
Bygglov- I En gång per I Stickprov, val av S tran dskyd dsä ren den: ]dispens från strandskyddet 
handlilggare/ år/ två ärenden görs av Il• Ila IV51j färg 

Kontroll av rutiner är korrekt avseende 
lokalisering och lagstöd. 

administratör ärenden administratören 

Dokumentation av I Kontroll av hantering av Bygglov-
bygglovshandläggning: Attcfa llsärcnden och att dess handlägga re/ 
Kontrollen görs på beviljade olika moment följs samt att administratör En gång per 9ranskning av två 
Attefallsärenden. handlingar registrerats i halvår, två arenden per - I 

I 
I v,.i, farg I 

I I I 
ärendet. .. d bygglovhandlaggare. ja ja 

~:~:1:~~;: V~\ av vilka ärende 
Se separat Bilaga 2 gors av 
"Anvisningar upprättande av administratören. 
internkontrollplan - bygglov" 

Bostadsanpassning: Är ansöknings-blanketten Handlägga rens 
Kontrol l att alla dokument korrekt ifylld? Är medicinskt stand-in (i dags- I E _ I Kontroll ant/assis-
är inkomna. utlåtande inskickat? läget bygglovs- n gang per tcnt väljer 

I ja I ja I Völj fä rg 
Stämmer fakturan överens arkitekten) ~alv~r, tre slumpmässigt tre 

med fattat beslut? aren en ärenden. 

Rutin för fakturering av Kontroll av att rätt avgifter Administratör 
bygglov- plan- och tagits ut samt har rätt Kvartalsvis 

Stickprov på 2 st 
I Ja I ja I v;i\j färg 

strandskvddsavPifter kodstränP. 
ärenden 

Rutin för kontering av Kontroll av att både Admi nistratör 
Stickprov av två 

2 
intäkter och kostnader inkommande och utgående 

Kvartalsvis intäkts- och två I ja I Ja I Völj rnrs 
fakturor konteras rätt i 
enlighet med kodplanen. 

kostnadsposter. 

Mil"ö 
ILivsmede!sverksamheter Ko ntroll av tidsåtgång vid Mi ljöhandläggare 

1 
ffir t illsyn i enlighet med genomförda inspektioner i En gång per 

Stickprov (5) frän 
ärendehanterings- I Ja I Ja I v;iJJ rnrc 

· beslutad tillsynstid fö rh ållande till avgiftsbeslut halvår 
system Ecos 

Klagomålsärenden Kontrol l av att Miljöhandläggare 
Stickprov (5) frå n 

2 
I handläggs effektivt och klagomålsärenden handläggs En gång per 

ärendehanterings- I ja I ja I Völj färg 
· skyndsamt framåt och fö ljer upprättad halvår 

system Ecos 
rutin 

Tydlighet och förståelse i Kontroll av att besluten Bygglovhandlägga Stickprov (SJ från 
exped ierade beslut inom innehåller lagstadgad re 

En gång per 
ärendehanterings-

miljötillsyn information, bra språkbruk 
ha lvår 

system Ecos. Val av I ja I ja I Vä lj färg 
och är tydliga ärenden görs av 

administratören. 

Kommentar 
eventuella 
avvikelser/ 

å t2ärder 

I Mindre avvikelse: fakturaunderlaget ej 
skapa t när beslutet togs, är åtgärdat. rett 
annat ärende har brandskyddsdok inte 
krävts in. 



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-03-22 8 av 24 

MN § 37 Dnr MN 000001/2015 - 901 

Ändring av myndighetsnämndens delegationsordning 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att lägga till punkter till nämndens 
delegationsordning enligt bilagan samt följande tillägg: Till punkten AOOS läggs 
ersättare till, avdelningschef. 

Beskrivning av ärendet Miljöavdelningen bedriver bl.a. tillsyn över Tobakslagen, Lagen om handeln 
med vissa receptfria läkemedel samt Lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Vid årsskiftet 2017-2018 fanns 26 registrerade 
verksamheter med tobaksförsäljning och 9 verksamheter med försäljning av 
receptfria läkemedel. I nuvarande delegationsordning för Myndighetsnämnden 
saknar verksamheten delegation att fatta beslut enligt de tre lagstiftningarna. 

Kompletteringarna som föreslås tillföras delegationsordningen för 
Myndighetsnämnden bör handläggas av förvaltningen, då det rör sig om 
ärenden med okomplicerad handläggning samt skapar ett effektiverare 
beslutsfattande och smidigare tillsyn. Yttranden till domstol eller annan 
myndighet med anledning av överklagande beslut ska lämnas skyndsamt och 
som regel inom två veckor. Det medför att förvaltningen oftast behöver ansöka 
om förlängd svarstid eller att nämndens ordförande behöver gå in som 
beslutande i nämndens ställe. Av de anledningarna föreslås handläggare vara 
delegat för dessa typer av ärenden och delegationsordningen för 
myndighetsnämnden bör därför kompletteras med förslagen ovan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med förslag till nya punkter i delegationsordningen från 
miljöchefTina Eriksson daterad den 13 mars 2018. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Miljöavdelningen. 

justerandes si11;naturer Utdra11;sbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-13 

Handläggare: Tina Eriksson 
Dnr: M2018-397 

Tj ä nsteskrive I se 

Till: Myndighetsnämnden 

Nya punkter till delegationsordningen för myndighetsnämnden 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Myndighetsnämnden beslutar att lägga till följande punkter till nämndens delegationsordning: 

All manna d I b e egat10ns estamme ser 
Nr. Ärende Lagrnm Delegat Ersättare Anmärkning 
MN/ Beslut att avge yttrande till Delegat i 
A005 domstol eller annan myndighet ur-

med anledning av överklagande sprungs-
av delegationsbeslut beslutet 

T b k I 0 a s agen 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

MN/ Debitera avgift för tillsyn av 19 b § TL Hand- Avdelnings-
MIOOO den som bedriver anmälnings- läggare chef 

pliktig näringsverksamhet med 
tobaks varor 

MN/ Beslut om föreläggande och 20 § TL Hand- Avdelnings-
MIOOl förbud enligt andra stycket. läggare chef 

Gäller ej beslut om vite 
MN/ Beslut om att tobaksvara skall 21 § TL Hand- Avdelnings-
Ml002 tas omhand läggare chef 
MN/ Begära in upplysningar och 22 § TL Hand- Avdelnings-
M1003 handlingar som behövs för läggare chef 

tillsynen 

L ag om h d I an e me d . f. l"'k vissa recept na a eme d I e 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

MN/ Begära in de upplysningar och 21 § LHRL Hand- Avdelnings-
MllOO handlingar som behövs för läggare chef 

kontrollen. 
MN/ Besluta om att rapportera bris- 21 § LHRL Hand- Avdelnings-
MllOl ter i efterlevnaden av denna lag läggare chef 

och av de föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen 
till Läkemedelsverket 

MN/ Debitera avgift för kontroll av 23 § LHRL Hand- Avdelnings-
Ml102 den som bedriver detaljhandel läggare chef 

Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

MN/ Meddela föreläggande eller 31 § LEPB Hand- Avdelnings-
M1200 förbud läggare chef 
MN/ Meddela varning 32 § LEPB Hand- Avdelnings-
M1201 läggare chef 
MN/ Debitera avgift för tillsyn av 46 § LEPB Hand- Avdelnings-
M1202 den som bedriver anmälnings- läggare chef 

pliktig försäljning med elektro-
niska cigaretter eller påfyll-
ningsbehållare 



2 (2) 

Bakgrund 
Miljöavdelningen bedriver bl.a. tillsyn över Tobakslagen, Lagen om handeln med vissa recept
fria läkemedel samt Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare. Vid årsskiftet 
2017-2018 fanns 26 registrerade verksamheter med tobaksförsäljning och 9 verksamheter 
med försäljning av receptfria läkemedel. I nuvarande delegationsordning för Myndighets
nämnden saknar verksamheten delegation att fatta beslut enligt de tre lagstiftningarna. 

Skäl till beslut 
Miljöavdelningen saknar i dagsläget delegation för att fatta beslut enligt Tobakslagen, Lagen 
om handeln med vissa receptfria läkemedel samt Lagen om elektroniska cigaretter och påfyll
nings behållare. Förvaltningen saknar även delegation att avge yttrande till domstol eller annan 
myndighet med anledning av överklagande av delegations beslut. 

Kompletteringarna som föreslås tillföras delegationsordningen för Myndighetsnämnden bör 
handläggas av förvaltningen, då det rör sig om ärenden med okomplicerad handläggning samt 
skapar ett effektiverare beslutsfattande och smidigare tillsyn. Yttranden till domstol eller an
nan myndighet med anledning av överklagande beslut ska lämnas skyndsamt och som regel 
inom två veckor. Det medför att förvaltningen oftast behöver ansöka om förlängd svarstid eller 
att nämndens ordförande behöver gå in som beslutande i nämndens ställe. Av de anledningar
na föreslås handläggare vara delegat för dessa typer av ärenden och delegationsordningen för 
myndighetsnämnden bör därför kompletteras med förslagen ovan. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Tina Eriksson 
Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Miljöavdelningen 



fil] BÅSTADS 
M KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-03-22 

MN § 38 Dnr MN 000022/2018 - 300 

Påarp 4:49 - Bygglov för nybyggnad av en bostadshus 
(  

9 av24 

Beslut Bygglov ges för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad enligt 
föreliggande handlingar. 

Skäl för beslut Bygglov ges då förslaget överensstämma med gällande översiktsplan. 
Förhandsbesked för upprättande av enbostadshus och komplementbyggnad 
har lämnats den 31 maj 2012 samt den 11 juni 2015. Ansökan följer i huvudsak 
tidigare lämnade förhandsbesked. Ansökan bedöms uppfylla kraven i 2, 3 kap 2, 
5 §§ PBL, och kan varken anses strida mot gällande riksintressen eller mot 
översiktsplanen. Åtgärden bedöms inte vara till så stort men för grannar att 
bygglov bör vägras samt bedöms vara lämpligt utifrån platsens natur
/kulturvärden och landskaps bild. Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav 
på byggnader och bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för 
omgivningarna. Vad berörda sakägare anfört i ärendet föranleder inte någon 
annan bedömning. 

Beskrivning av ärendet Ansökan för bygglov avseende ett enbostadshus i ett plan med inrednings bar 
vind och en komplementbyggnad på föreslagen avgränsad och lägesbestämd 
tomtplats på fastigheten. Fastigheten ligger utanför planlagt område inom 
sammanhållen bebyggelse mellan två befintligt bebyggda tomtplatser. Är 
avstyckad från stamfastigheten Påarp 4:46 med ändamålet bostads bebyggelse. 
Marken används som hagmark beväxt med ett antal vuxna barrträd. 
Stamfastigheten finns nämnd som "Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse" i 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer inventerade 1988. Fastigheten är obebyggd 
och omfattas ej av områdesbestämmelser men omfattas av följande 
riksintressen: 

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

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

Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 1,4 §§ 
miljöbalken 

Tvärs fastigheten fanns ett servitut för vattenledning som nu är upphävt. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Föredragande 
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2018-03-22 10 av 24 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare Marie 
Axberg Fagerlind daterad den 2 mars 2018. Yttrande från Trafikverket den 5 
mars 2018, yttrande från miljöavdelningen den 6 mars 2018 samt yttrande från 
ägaren till Påarp 4:24. 

Bygglovhandläggare Leif Davidsson föredrar ärendet. 

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

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

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 

• Anmälan om enskilt avlopp. Detta sker till miljöavdelningen Båstad. 

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. Ombyggnadsarbetena påbörjas innan detta 
besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut en!. PBL 11 kap och PBF 9 kap. 

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

Innan byggnaden, i de delar som omfattas i startbeskedet, får tas i bruk måste 
slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, tas byggnaden i bruk tidigare 
debiteras även fiäF en sanktionsavgift ut en!. PBL 11 kap och PBF 9 kap. 

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

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § PBL) 

Beslutet expedieras till  
Samhälls byggnad 
Kontrollansvarig Mats-Ola Wessman, Nyhamnsläge 

Fastighetsägaren till Påarp 4:24 (delges med besvärshänvisning) 

)usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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2018-03-22 

MN § 39 Dnr MN 000023/2018 - 330 

Varan 4:27 - Förhandsbesked nybyggnad fritidshus 
) 

11av24 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL att 
den sökta åtgärden kan tillåtas på, enligt ansökningshandlingarna, avgränsad 
och lägesbestämd tomtplats på fastigheten Varan 4:27. Vidare beaktas att 
lämplig grundläggning utföres i samråd med geotekniskt sakkunnig samt att 
marknivåer anpassas till platsen och prövas slutligt i bygglov. 

Avgiften för beslutet är 8377 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas 
separat 

Nämnden har i tidigare beslut bifallit yrkande från två ledamöter att nämnden 
är beredd att pröva ett förslag med bearbetad placering och en för platsen 
anpassad utformning på norra delen av fastigheten som gränsar mot 
brukscentrat. Fastigheten ligger utanför detaljplan med brukscentrat inom 
sammanhållen bebyggelse. Området är ej utpekat i gällande översiktsplan som 
lämplig för bostads bebyggelse. Markområdet är starkt kuperat och inom 
området finns en fornlämning. Föreslagen tomtplats och avstyckning är 
placerad på delen närmast brukscentrat som ej är starkt kuperat. Marken är 
dock uppfylld med diverse schaktmassor, sten och makadam. 

Befintlig byggnation på stamfastigheten är benämnd som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse (BN 1988-01-25). Vid en bedömning av om avstyckning 
och byggnation kan tillåtas på platsen ska en avvägning göras mellan 
fastighetsägarens enskilda intresse att få bygga nytt på föreslagen plats och de 
allmänna intressen som kan ta skada av byggnationen. Efter en avvägning av de 
enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 2 kap PBL, bedöms att de 
enskilda intressena överväger och att förhandsbesked enligt ansökan och 
tillhandahållen information kan meddelas enl. PBL 9 kap 31§. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av mark samt uppförande av ett 
bostadshus i ett plan på föreslagen avgränsad och läges bestämd tomtplats på 
fastigheten. Marken är tidigare odlingsbar jordbruksmark men har av tidigare 
ägare fyllts upp med schaktmassor av okänd status gällande omfattning, 
eventuell förorening och typ av massor. Utbredning framgår delvis av 
ortofoton. Se nedan: 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/..JL:-
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Ortofoto 2006 Ortofoto 2012 

Förorenade massor skall hanteras enligt anvisningar från miljö (10 kap MB) Se 
bilaga 5 

Fastigheten omfattas av följande riksintressen: 

Område av riksintresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och 
Rönne å) enligt 3 kap 6 §miljöbalken. 

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

Område av riksintresse för kustzonen och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § 
miljöbalken. 

Själva brukscentrat norr om föreslagen avstyckning är utpekad som 
kulturhistorisk värdefull bebyggelse, BN 1988-01-25 och är undantagen för s.k. 
Attefallsbebyggelse enligt plan och bygglagen 8 kap 13§. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare 
Marie Axberg Fagerlind daterad den 20 februari 2018. 

Bygglovhandläggare Leif Davidsson föredrar ärendet. 

• 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. 

• Yttrande och anvisningar från miljö skall beaktas inför bygglovprövningen. 

Beslutet expedieras till  
Samtliga lagfarna fastighetsägare till fastigheten 

)usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 

2018-03-22 

MN§40 Dnr MN 000024/2018 - 330 

lngelstorp 3:5 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus 

13 av 24 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges för nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnader. 

Avgiften för beslutet är 8 508 kronor enlig taxa. Faktura skickas separat. 

Åtgärden bedöms inte vara förenlig med kommunens översiktsplan. 
Fastigheten ligger inom, enligt översiktsplanen, så kallat La-område där i 
princip ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Endast sådan bebyggelse eller 
sådana anläggningar som behövs för att stödja områdenas nuvarande 
användning och som mycket återhållsamt stödjer natur-, kultur- eller 
rekreationsintressen bör tillkomma. 

Åtgärden bedöms inte vara lämplig med hänsyn till landskaps bilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen eller intresset av en god helhetsverkan. Åtgärden 
bedöms ur allmän synpunkt inte medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden eller uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagen, PBL, 
2 kap samt miljöbalkens 3 och 4 kap. Marken utgör jordbruksmark och ingår i 
ett relativt öppet jordbrukslandskap med högvärdig jordbruksmark. 

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

Haakon Böcker (BP), Karin Schmidt (BP) och Göran Klang (S): Avslag på 
ansökan. 

Kenneth Larsson (C), Allan Sunnergren (MP) och Claes Sundin (--):Bifall 
positivt förhandsbesked ska lämnas. 

Propositionsordningar Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden 
att avslagsyrkandena bifallits. 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Claes Sundin (--) 

Beskrivning av ärendet Sökanden begär förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus i ett och ett 
halvt plan med en byggnadsarea (enligt ritning) av ca 150 kvm samt två 
komplementbyggnader(garage och gästbostad) med en byggnadsarea vardera 
av ca 60 kvm, för framtida avstyckning. Utfart till tomten är tänkt till befintlig 
lokalgata öster om tomtplatsen. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Fastigheten ligger utanför planlagt område i direkt anslutning till 
sammanhållen bebyggelse, inom verksamhetsområde för kommunalt VA och 
omfattas inte av områdes bestämmelser. 

Fastigheten omfattas av följande riksintressen och regleringar: 

Område av riksintresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och 
Rönne å) enligt 3 kap 6 §miljöbalken. 

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

Område av riksintresse för högexploaterad kust och kustzon enligt 4 kap 4 § 
miljöbalken. 

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

Skyddsområde allmän väg (Hallavaravägen) 12 m 

Inom enligt översiktsplanen klassat LA-område. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare 
Marie Axberg Fagerlind daterad den 20 februari 2018. 

Föredragande Bygglovhandläggare Leif Davidsson föredrar ärendet. 

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

Beslutet expedieras till  (delges med besvärshänvisning) 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

4k /~ 
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MN§41 Dnr MN 000025/2018 - 330 

Segeltorp 3:5 - Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges för nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad. 

Avgiften för beslutet är 8 508 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas 
separat. 

Ansökan kan varken anses vara lämplig med hänsyn till landskapsbilden, natur
och kulturvärdena på platsen eller intresset av en god helhetsverkan. Den är ej 
heller förenlig med gällande översiktsplan för området. Fastigheten ligger 
inom, enligt översiktsplanen, så kallat LA-område, d.v.s. område där i princip 
ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Planriktningen för La-områden anger att 
områdena skall bevaras till karaktär och användning. De skall skyddas mot 
förändringar som kan äventyra befintliga värden, och helst vårdas aktivt så att 
dessa värden består. Endast sådan bebyggelse eller sådana anläggningar som 
behövs för att stödja områdenas nuvarande användning och som mycket 
återhållsamt stödjer natur-, kultur och/eller rekreationsintressen kan 
tillkomma. Vid den avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda 
intresset av att få bygga på platsen, som ska göras, bedöms det allmänna 
intresset vara störst. 

Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven i 4 kap 2§ 3a och 9 kap 31§ plan- och 
bygglagen PBL, och ansökan ska därför avslås. 

Yrkanden Haakon Böcker (BP) och Claes Sundin (--):Bifall till förslaget i 
tjänsteskrivelsen. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus med 
tillhörande komplementbyggnad (garage) för permanent boende har den 28 
januari 2018 inkommit till samhällsbyggnad. Granskningsyttrande med 
information om fastighetens regleringar samt planriktning för LA-område 
enligt gällande översiktsplan har kommunicerats med fastighetsägaren den 15 
februari 2018. Fastighetsägaren har via telefon den 19 februari meddelat att 
han vill ha ärendet prövat för beslut. 

Fastigheten ligger utanför planlagt område och är en obebyggd större 
ängsmark i två skiften med träddungar och som brukas som 
betesmark/ängsmark sedan låg tid tillbaka ( ortofoton sedan 1965-67). 
Fastigheten gränsar till ett bebyggt område som klassas som sammanhållen 
bebyggelse. 

Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA. 

Nedanstående visar vy över tomtplats med tänkt placering av byggnader 
Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Fastigheten omfattas av följande riksintressen och regleringar: 

riksintresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne å) enligt 
3 kap 6 §miljöbalken. 

riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och 
Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 

riksintresse för kustzonen (kustzon och högexploaterad kust) enligt 4 kap 1,4 
§§miljöbalken. 

strandskydd LST 2017-11-03, 7 kap 14-15§§ MB 

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

LA- område enligt ÖP08 

Riksintresse för kulturmiljövård en!. 3 kap 6§ miljöbalken 

Området är inte utpekat i översiktsplanen som lämpligt för bostads bebyggelse. 

Översiktsplanen klassar bl. a. större delen av Hallandsåsens norrsluttning från 
Östra Karup till Hovs Hallar samt landskapet mot havet i en triangel väster om 
Hov med Hovs kyrka som spets som La- område, dvs. område där i princip 
ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Planriktningen för La-områden anger att 
områdena skall bevaras till karaktär och användning. De skall skyddas mot 
förändringar, som kan äventyra befintliga värden, och helst vårdas aktivt så att 
dessa värden består. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Endast sådan bebyggelse eller sådana anläggningar som behövs för att stödja 
områdenas nuvarande användning och som mycket återhållsamt stödjer natur-, 
kultur och/eller rekreationsintressen kan tillkomma utan vidare. Det betyder 
t.ex. att inga nya bostadshus skall tillkomma inom och i omedelbar anslutning 
till områdena och att eventuella kompletteringar av hus som redan finns måste 
vara begränsade och inte dominera eller störande påverka områdena. (Vid 
eventuella fall, där det historiskt funnits bebyggelse på platser i landskapet 
eller äldre outnyttjade bygglov, kvarstår idag inte någon byggrätt utan 
ansökningar i sådana lägen skall prövas utifrån samma grunder som gäller i 
övrigt). Eventuella ingrepp som påverkar områdena måste motiveras av att de 
gynnar mycket starka allmänna intressen. Prövning av förändringar i 
markanvändning ska alltid ske genom fördjupade planprogram och/eller 
detaljplan. 

Den pestkyrkogård som enligt granneyttrande skall finnas på platsen redovisas 
lite olika placerad i olika kartunderlag. I fastighetsinformationen eller i vårt 
kartmaterial finns ingen anteckning om fornminne eller pestkyrkogård angiven 
på fastigheten. Den södra lotten av fastigheten omfattas av biotopskydd, FRM
akt 1168-P96/08340, dock ingår inte den lotten i tänkt tomtplats. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare Marie 
Axberg Fagerlind daterad den 20 februari 2018. 

Bygglovhandläggare Leif Davidsson föredrar ärendet. 

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

 (delges med besvärshänvisning) 

Fastighetsägare till Segeltorp 8:15. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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MN§42 Dnr MN 000026/2018 - 330 

Varan 4:22 - Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus 
efter rivning av ekonomibyggnad 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av en bostadshus efter rivning av ekonomibyggnad på 
fastigheten Varan 4:22 (plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 17 §). 

Myndighetsnämnden tillstyrker föreslagen avstyckning. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7145 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 
Faktura skickas separat. 

Åtgärden bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. 

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

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

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

Beskrivning av ärendet  har ansökt om nybyggnad av enbostadshus i 1,5 plan 
efter rivning av ekonomibyggnad och avstyckning från fastigheten Varan 4:22. 
Fastigheten ingår i ett område med sammanhållen bebyggelse och är bebyggd 
med två ekonomibyggnader. Efter avstyckning blir den nya fastigheten ca 4000 
kvm. 

Området omfattas av riksintresse för kustzon (miljöbalken, MB, 4 kap 4§), 
högexploaterad kust (MB 4 kap 4§), friluftsliv (MB 3 kap 6§) och rörligt 
friluftsliv (MB 4 kap 2§). 

Enligt översiktsplan 2008 är det en styrka för kommunen att kunna erbjuda ett 
varierat och naturnära utbud av boendemöjligheter. Nya hus ska i första hand 
placeras i anslutning till befintliga hus och husgrupper och befintliga vägar. 
Bebyggelsen ska utgå från platsens förutsättningar avseende topografin och ska 
i skala och färgsättning anpassas till omgivningen. Ny bebyggelse ska undvika 
höjdlägen som kan ge nya siluetter mot himlen och sådana öppna lägen där den 
nya bebyggelsen kommer att dominera landskapet i ett större område. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Tomtplatsen ligger utmed befintlig väg (Påarpsvägen) och det är ca 450 m till 
närmaste gård med djurhållning. Föreslagen hustyp i 1,5 plan med sadeltak 
smälter väl in i omgivningen och kommer inte dominera i landskapet. Bostaden 
kommer att ersätta en befintlig ekonomibyggnad och kommer därför inte heller 
att förändra förhållandena i landskapet. Mitt emot föreslagen avstyckning, på 
andra sidan Påarpsvägen, finns en med enbostadshus bebyggd fastighet och en 
fastighet med positivt förhandsbesked för en bostadshus. Befintlig in- och utfart 
till fastigheten behålls. 

Miljöavdelningen har ingen erinran till föreslagen åtgärd under förutsättning 
att sökande ansöker om tillstånd hos miljöavdelningen för anläggande av 
enskild avloppsanläggning och uppfyller krav på övriga åtgärder enligt 
yttrande. 

Flygfoto från 2017 Foto från Google Maps 2010 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare Gunilla 
I<riström daterad den 22 mars 2018. 

Beslutet expedieras till  
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MN§43 Dnr MN 000116/2017 - 330 

Vasalt 3:15 (  - Förhandsbesked för nybyggnad 
av fritidshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Vasalt 3:15. 

Avgift 7 145 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 

Åtgärden bedöms inte vara förenlig med kommunens översiktsplan. 

Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt inte medföra en god hushållning av 
mark- och vattenområden eller uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och 
bygglagen, PBL, 2 kap samt miljöbalkens 3 och 4 kap. Marken utgör betesmark 
och ingår i ett öppet jordbrukslandskap med högvärdig jordbruksmark, 
bördighetsklass 6 (i skala 1-10 där 10 är högst). 

I avvägningen mellan det enskilda intresset av att bebygga platsen och det 
allmänna intresset av att inte bebygga platsen bedöms det allmänna intresset 
väga tyngst (PBL 2 kap 1§). Att länsstyrelsen lämnat tillstånd från 
landskapsbildsskyddet och tillstånd för ingrepp i fast fornlämning föranleder 
ingen annan bedömning. 

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

Faktura översändes separat. 

Haakon Böcker (BP), Karin Schmidt (BP), Göran Klang (S), Kenneth Larsson (C), 
Allan Sunnergren (MP); Bifall till förslaget i tjänsteskdvelsen, dvs. 
förhandsbesked för bygglov ska inte ges. 

Claes Sundin (--):Positivt förhandsbesked ska ges. Anser att det enskilda väger 
tyngre än det allmänna, vidare tillstyrker länsstyrelsen och miljöförvaltningen 
vilket borde vägas in i beslutet. 

Propositionsordningar Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden 
att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen, dvs. förhandsbesked för bygglov ska 
inte ges, har bifallits. 

]usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Beskrivning av ärendet  har ansökt om förhandsbesked för 
att bygga ett fritidshus på del av fastigheten Vasalt 3:15. Byggnaden som 
föreslås är en låg en plans stuga med låglutande svart papptak och svarttjärade 
träfasader (enligt uppgifter i länsstyrelsens beslut om landskapsbildsskydd). 
Byggnaden är tänkt att placeras nordost om fritidshuset på Vasalt 3:11. 

Åtgärden innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på jordbruksmark 
(betesmark). I kommunens översiktsplan från 2008 anges att nya bostäder 
endast i undantagsfall ska kunna tillåtas och att ny eller utökad sammanhållen 
bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. Detta för att dels långsiktigt trygga 
de värden som landskapsbildsskyddet och riksintressena pekat ut, dels för att 
långsiktigt behålla landskapsbilden samt även trygga jordbruksnäringen från 
konflikter med nya bostäder. 

Myndighetsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 23 november 2017 att 
återremittera ärendet till förvaltningen för att undersöka möjligheterna att lösa 
vatten- och avloppsfrågan, höra grannarna samt en placering närmare vägen. 
Grannar har hörts i ärendet, lösning på avloppsfrågan finns men sökanden 
vidhåller sökt placering. Förvaltningen vidhåller att platsen är olämplig att 
bebygga. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från samhällsbyggnadschef Roger 
Larsson daterad den 14 mars 2018. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till , delges med besvärshänvisning 

, delges med besvärshänvisning 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2018 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Delegations besluten nedan redovisas och läggs till handlingarna. 

1. Bygglovsavdelningen 180201-180228 

2. Miljöavdelningen 180201-180228 

3. Räddningstjänsten 180124-180302 

Sida 

22 av 24 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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MN§45 Dnr MN 000006/2018 - 903 

Delgivningar myndighetsnämnden 2018 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Nedan redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämnden sammanträde 2018-03-22 redovisas följande 
delgivningar: 

1. Länsstyrelsen i Skåne Län - Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i 
samband med föryngringsavverkning, fastigheten Håle 3:2, fornlämning nr 
83:1, Förslövs socken, Båstads kommun 

2. Förvaltningsrätten i Malmö - Dom - fråga om bostadsanpassningsbidrag. 
Målnr4857-17 

3. Länsstyrelsen i Skåne Län - Malen 1:209 - Bygglov, LST upphäver det 
överklagade beslutet 

4. Länsstyrelsen i Skåne Län - Anmälan om rensmuddring av Vistorps hamn i 
Båstads kommun 

5. Länsstyrelsen i Skåne Län - Ansökan om dispens från bestämmelserna om 
strandskydd och landskapsbildsskydd för renoverings- och underhållsåtgärder 
samt tillbyggnad av pump- och hydroforutrymme på fastigheten Segeltorp 8:21 

6. Länsstyrelsen i Skåne - Måsen 7 - Överklagande av beslut om bygglov 

7. Länsstyrelsen i Skåne - Hinden 6 - Överklagande av beslut om bygglov 

8. Länsstyrelsen i Skåne, Södra Karstorp 6:29 - Beslut om tillstånd för en 
gäststuga inom område med landskapsbildsskydd 

9. Länsstyrelsen i Skåne, Dejarp 7:1- Byggnation inom strandskydd och 
landskapsbildsskydd 

justerandes sir;naturer Utdrar;sbestyrkande 
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MN§46 Dnr MN 000028/2018 - 800 

Eken 10 och 12- Överklagande av beslut enligt miljöbalken 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att ge miljöchefen delegation att överklaga beslut 
i ärende med dnr M 2017-1113 till Förvaltningsrätten i Malmö. 

Beskrivning av ärendet Miljöavdelningen i Båstads kommun mottog den 24 oktober 2017 klagomål om 
nedskräpning av fastighetsägare,  på fastigheterna Eken 10 och 
12 i Båstads kommun. Miljöavdelningen fattade den 31 oktober2017 beslut om 
att avskriva ärendet utan yterliggare åtgärder då den skyldige till 
nedskräpningen inte kunnat fastställas samt att kommunen inte bedömdes som 
ansvariga att städa upp nedskräpningen enligt Jagen (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (GRL), då nedskräpningen 
ligger på tomtmark och inte allmän plats. 

Skäl till beslut 

Föredragande 

Beslutet överklagades av  till Länsstyrelsen.  yrkar 
att Länsstyrelsen ändrar nämndens beslut och förelägger Båstads kommun att 
avhjälpa den nedskräpning som skett på rubricerad fastighet. 

Den 6 mars 2018 upphävde Länsstyrelsen nämndens beslut och återförvisade 
ärendet tillbaka till Myndighetsnämnden för fortsatt handläggning. 
Länsstyrelsens skäl till beslut är att då tomten är obebyggd samt saknar 
stängsel eller andra privatiserande anordningar som skulle kunna avhålla 
allmänheten från att beträda området bedöms fastigheterna som 
allemansrättsligt tillgängliga och därav omfattas av kommunens 
renhållningsansvar enligt G RL. 

Miljöavdelningen delar inte Länsstyrelsens bedömning av ärendet samt då 
ärendet är av principiell beskaffenhet för framtida ärenden av samma karaktär 
är det av vikt att Länsstyrelsens beslut prövas av högre instans. För att ärendet 
ska kunna tas upp till prövning behöver en överklagan inkomma till 
Länsstyrelsen i Skåne senast den 29 mars 2018. Miljöavdelningen saknar i 
dagsläget delegation för att överklaga beslut till högre instans. 
Myndighetsnämndens nästa sammanträde äger rum den 26 april vilket är efter 
att tiden för prövning gått ut. Myndighetsnämnden bör därför besluta om att ge 
delegation till miljöchef att överklaga beslutet i ärendet till Förvaltningsrätten i 
Malmö. 

Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

fusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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