
fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

2019-01-15 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 15 januari 2019 kl 13.00 - 17.00. 

Carl Lilliehöök (M), ordförande 
Ingrid Nygren (L), vice ordförande 
Haakon Böcker (BP), ledamot 
Kenneth Larsson (C), ledamot 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot 
Marie-Louise Linden (M), tjänstgörande ersättare för Tony Ivarsson (M) 
Ingrid Edgarsdotter (BP), tjänstgörande ersättare för Kjell Stridh (BP) 

Viktor Törnqvist (M), ej tjänstgörande ersättare §§ 1-11, del av § 12. 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Catharina Arehög, bygglovschef. 
Mårten Sällberg, tf. miljöchef. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Kenneth Larsson. Ersättare: Haakon Böcker. 

Carl Lilliehöö 

Kenneth Larsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2019-01-15 

Från och med 2019-01-23 till och med 2019-02-14 

Henrik Andersson 

Sida 

1av19 

§§ 1-14 



ljlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2019-01-15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-15 

MN § 1 Dnr MN 000007 /2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 2 Dnr MN 000008/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 3 Dnr MN 000002/2019 - 330 
 - Tagit handelslokal i bruk samt monterat skyltar på fasad 

utan start- och slutbesked 

MN § 4 Dnr MN 000003/2019 - 330 
Krogstorp 1:25 - Bygglov för ändrad användning från förråd till butik/cafä 

MN § 5 Dnr MN 000004/2019 - 330 
Västra Karup 16:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av två en bostadshus 

MN § 6 Dnr MN 000006/2019 - 900 
Tillsynsplan för räddningstjänsten 2019 

MN § 7 Dnr MN 000005/2019 - 800 
Kontroll- och tillsynsplan för miljöavdelningen 2019 

MN § 8 Dnr MN 000134/2017 - 900 
Uppföljning av intern kontrollplan 2018 för myndighetsnämnden 

MN § 9 Dnr MN 000001/2019 - 900 
Intern kontrollplan 2019 för myndighetsnämnden 

MN § 10 Dnr MN 000001/2015 - 901 
Revidering av myndighetsnämndens delegationsordning 

MN § 11 Dnr MN 000010/2019 - 330 

Sida 

2av19 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt gällande aktbilaga 1och5 i mål nr 
P 1256-18 gällande överklagan av Länsstyrelsens i Skåne län beslut angående bygglov för 
nybyggnad av komplementbyggnad/gårdshus på fastigheten Måsen 7 (Frennegatan 6), 
Båstads kommun 

MN § 12 Dnr MN 000009/2019 - 900 
Informationsärenden 

MN § 13 
Delgivningar 

Dnr MN 000074/2018 - 900 

MN § 14 Dnr MN 000004/2018 - 900 
Anmälan av delegations beslut 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



[il:] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-01-15 

MN§l Dnr MN 000007 /2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Kenneth Larsson. 

2. Som ersättare för justeraren utses Haakon Böcker. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad tisdagen 
den 22 januari 2019 kl. 09.00. 

Sida 

3av19 

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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-01-15 

MN§2 Dnr MN 000008/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Extra ärende: § 11 - Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Måsen 7. 

Information: Kommunekologtjänst i Båstads kommun. 

Information: Olstorp 1:11och2:1 i Förslöv. 

Information: Bron 1 i Torekovs hamn. 

Information: Hemmeslöv 45:1- Mobilmast- Yttrande till nästa nämnd. 

Information: Budgetuppföljning 2018 och budgetramarna 2019. 

Information: Ny rättstillämpning gällande prövning av gamla avvikelser. 

Sida 

4av19 

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 signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-01-15 5av19 

Beslut 

MN§3 Dnr MN 000002/2019 - 330 

Tagit handelslokal i bruk samt monterat 
skyltar på fasad utan start- och slutbesked 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påföra fastighets
ägaren till fastigheten  

en byggsanktionssavgift enligt plan- och 
byggförordningens (PBF) 9 kap 1§, 9§2 och 14§ 1 av 41 501 kronor för att ha 
påbörjat ombyggnad för inredning av ny handelslokal och uppsättning av 
fasadskyltar utan startbesked. 

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 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en EU-förordning 
om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut 
en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 §). 

Enligt PBL 11 kap 53 §ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. har 
upplysts om vad som gäller enligt PBL om att påbörja en byggnadsåtgärd innan 
startbesked har utfärdats samt getts möjlighet att utföra rättelse genom att 
flytta ut all lös inredning samt demontera skyltning samt alla nya byggenheter 
och återställa byggnaden till ursprungligt skick. 

Beskrivning av ärendet Bygglov för inredande av ytterligare butikslokal med personalutrymmen i 
anslutning till  samt uppsättning av skyltning för ny verksamhet på 
fasad beviljades den 28 juni 2018. Åtgärden innebar fasadändring/håltagning 
för nya portar /glaspartier, avskiljande brand cellsgräns i lokalerna, ny VA
installation, justerad ventilationsanläggning samt flytt av befintlig skyltning för 

 och två nya skyltar med sammanlags area av 21.8 kvm för den 
tillkommande verksamheten,   areal 193 kvm. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

)Ek_ 



[i1:J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Upplysning 

2019-01-15 6av19 

För startbesked skulle förslag till kontrollplan inkomma och godkännas av 
nämnden. Inga handlingar hade inkommit och startbesked således inte lämnats. 
Den 7 november inkom ett mejl om färdigställande av stenläggning av mark i 
anslutning till fastigheten vilket föranledde ett besök. Vid vilket det 
konstaterades att lokalen var färdigställd enligt bilaga 3, skyltar enligt 
fasadritning bilaga 5 monterade och lokalen tagen i bruk. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2018-12-21, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

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. 

Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor är kommunicerade med fastighetsägaren. 

Fastighetsägaren har inte inkommit med synpunkter på tjänsteskrivelsen. 
Rättelse har inte utförts. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 
Beslutet ska delges med besvärshänvisning till: 

 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

(} 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-12-21 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2018-001132 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Tagit handelslokal i bruk samt monterat skyltar på fasad utan start
och slutbesked  Båstads kommun 

Förslag till beslut 

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

 en byggsanktionssavgift enligt plan och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§, 9§2 och 
14§ 1 av 41501 kronor för att ha påbörjat ombyggnad för inredning av ny handelslokal 
och uppsättning av fasadskyltar utan startbesked. 

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 16 kap. 2-10 §§el
ler mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 §) 

Enligt PBL 11 kap 53 §ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Fastighetsägaren, , har upplysts om vad som gäller enligt 
PBL om att påbörja en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt getts möjlig
het att utföra rättelse genom att flytta ut all lös inredning samt demontera skyltning samt 
alla nya byggenheter och återställa byggnaden till ursprungligt skick 

Beskrivning av ärendet 

Bygglov för inredande av ytterligare butikslokal med personalutrymmen i anslutning till 
 samt uppsättning av skyltning för ny verksamhet på fasad beviljades den 28 

juni 2018. Åtgärden innebar fasadändring/håltagning för nya portar /glaspartier, avskil
jande brandcellsgräns i lokalerna, ny VA-installation, justerad ventilationsanläggning samt 
flytt av befintlig skyltning för  och två nya skyltar med sammanlags area av 
21.8 kvm för den tillkommande verksamheten,  Apotekets areal 193 kvm. 

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 2016.11.09 
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För startbesked skulle förslag till kontrollplan inkomma och godkännas av samhällsbygg
nad. Inga handlingar hade inkommit och startbesked således ej lämnats. Den 7 november 
inkom ett mejl om färdigställande av stenläggning av mark i anslutning till fastigheten vil
ket föranledde ett besök Vid vilket det konstaterades att lokalen var färdigställd enligt bi
laga 3, skyltar enligt fasadritning bilaga 5 monterade och lokalen tagen i bruk 

Överträdelse har således skett både för att ha startat åtgärden utan startbesked samt tagit i 
bruk utan slutbesked. Mark och miljödomstolen (MÖD) har dock bedömt att det inte går att 
ta ut byggsanktionsavgift för att ta något i bruk utan slutbesked när startbesked saknas. 
Domstolens motiverar detta med att förbudet att ta i bruk ett byggnadsverk utan slutbe
sked enligt ordalydelsen i bestämmelsen endast gäller om byggnadsverket omfattas av ett 
startbesked.(MÖD 2016-11-25, mål nr P 343-16), (MÖD 2015-11-26, mål nr P 3559-15). 

Med anledning av ovanstående beräknas sanktionsavgift endast på förseelsen att ha startat 
åtgärden utan startbesked. 

Enligt PBF 9 kap 9 § 2 är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §plan- och 
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 
kap. 2 § första stycket 3 b eller 8 § första stycket 4 plan- och bygglagen eller kräver anmä
lan enligt 6 kap. 5 §första stycket 14 och som innebär att någon ytterligare bostad eller lo
kal för handel, hantverk eller industri inreds innan byggnadsnämnden har gett ett startbe
sked för varje ytterligare lokal, 0,25 pris basbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp 
per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser. Förordning (2015:837). 

Enligt PBF 9 kap 14 § 1 är Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §plan
och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en skylt eller en ljusanord
ning som kräver lov enligt 6 kap. 3, 3 a eller 4 a §innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked för en skylt, 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
sa mhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.04.18 

l~ e! 
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kvadratmeter av skyltens area 

Pris basbeloppet för 2019 är 46500 kr. Beräknad sanktionsavgift för lokal blir då 26505 kr 
enligt bilaga 1 och för skyltar 14996 kr enligt bilaga 2. Bygglov var beviljat och sanktions
avgifterna är därmed nedsatta till hälften. 
Särskilda skäl för att sätta ner byggsanktionsavgiften enligt PBL 11 kap 53a§ saknas. 

Upplysning: 
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. 

Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor är kommunicerade med fastighetsägaren. 
Fastighetsägaren har inte inkommit med synpunkter på tjänsteskrivelsen. Rättelse har ej 
utförts. 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska delges med besvärshänvisning till: 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga 1, beräkning sanktioner lokal enl pbb 2019 
Bilaga 1, beräkning sanktioner skyltar enl pbb 2019 
Bilaga 3, planritning Apoteket (sanktionsarea) 
Bilaga 4, planritning sportshopen 
Bilaga 5, fasadritning (skyltar) 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhäl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.04. 18 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-01-15 7av19 

Beslut 

MN§4 Dnr MN 000003/2019 - 330 

Krogstorp 1:25 - Bygglov för ändrad användning från förråd 
till butik/cafe 

Bygglov ges för ändrad användning av komplementbyggnad (förråd) till 
verksamhetslokal enligt föreliggande handlingar. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Christoffer Viebke, Båstad. 

Avgiften för bygglovet är 12 623 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas 
separat. 

Skäl för beslut: 
Bygglov ges då förslaget är förenligt med gällande översiktsplan och med 
riksintressena i området. Förslaget uppfyller plan-och bygglagens krav på 
byggnader och bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för 
omgivningarna. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser bygglov för ändrad användning/ ombyggnad av befintlig 
komplementbyggnad till verksamhetslokal för loppisverksamhet med 
begränsade serveringsmöjligheter. Byggnaden är belägen utanför 
detaljplanerat område samt utanför sammanhållen bebyggelse. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja, daterad 2019-01-15, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

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

Upplysning Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 

• Ansökan om anläggande av ett nytt eller ändring av ett befintligt avlopp ska 
ske till Miljöavdelningen i Båstads kommun. 
• Dispens från landskapsbildskyddet kan krävas och ska eventuellt sökas 
hos Länsstyrelsen i Skåne län. 
• Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet ska göras till 
Miljöavdelningen i Båstads kommun. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rn:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-01-15 8av19 

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. 

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigast fyra 
veckor efter det att beslutet har kungjorts. Detta gäller även om beslutet inte 
har vunnit laga kraft. 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 enligt PBL 11 kap 
och PBF 9 kap. 

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). 

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

Beslutet expedieras till Sökande. 
Kontrollansvarig. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-01-15 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2018 - 001095 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för ändrad användning från förråd till butik/cafe på fastig
heten KROGSTORP 1:25 (NÖTTE BACKAR 122), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Bygglov ges för ändrad användning av komplementbyggnad (förråd) till verksamhetslokal 
enligt föreliggande handlingar. 

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

Namn: Christoffer Viebke 
  

Avgiften för bygglovet är 12 623 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslut 
Bygglov ges då förslaget är förenligt med gällande översiktsplan och med riksintressena i 
området. Förslaget uppfyller plan-och bygglagens krav på byggnader och bedöms inte 
medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning/ombyggnad av befintlig komplementbygg
nad till verksamhetslokal för loppisverksamhet med begränsade serveringsmöjligheter. 
Byggnaden är belägen utanför detaljplanerat område samt utanför sammanhållen bebyg
gelse. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

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

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.11.24 



2 (3) 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser bygglov för ombyggnad av befintlig komplementbyggnad till en verksam
hetslokal. Enligt de föreliggande handlingarna och information som byggherren har till
handahållit kommer lokalen användas till en loppisverksamhet där begränsade serve
ringsmöjligheter kommer finnas (gäster ska under sommarhelger bjudas på förtäring). 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område samt utanför sammanhållen bebyggelse 
och omfattas av följande skydd: 

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

Fastigheten omfattas även av följande riksintressen: 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hal

landsåsen med angränsade kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken 
• Område av riksintresse för friluftslivet och naturvården enligt 6 kap 3 § miljöbal

ken. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressen i området. 

Ändringen av byggnadens användning bedöms vara förenlig med kommunens översikts
plan. Översiktsplanen uppmuntrar en fortsatt livskraftig landsbygd genom att möjliggöra 
utveckling av verksamheter i exempelvis befintliga ekonomibyggnader. Att det inte hand
lar om en typisk ekonomibyggnad utan om en komplementbyggnad (förråd) påverkar inte 
bedömningen. 
Översiktsplanen har även en positiv inställning till nyetablering av cafeer och liknande 
verksamheter även i andra delar av halvön än i tätortscentrum vilket är ytterligare skäl att 
bygglovet ska beviljas. 

Verksamheten uppfyller även översiktsplanens riktlinje att nya verksamheter ska kunna 
nås med kollektivtrafik eftersom linjetrafik mellan Båstad och Förslöv passerar förbi fas
tigheten. Busshållsplats ligger ca 200 meter ifrån byggnaden där verksamheten planeras. 

Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Ingen av ovannämnda har inkommit med negativa synpunkter. 

Upplysningar 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 
• Ansökan om anläggande av ett nytt eller ändring av ett befintligt avlopp ska ske till 

Miljöavdelningen i Båstads kommun. 
• Dispens från landskapsbildskyddet kan krävas och ska eventuellt sökas hos Läns

styrelsen i Skåne län. 
• Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet ska göras till Miljöavdelningen i 

Båstads kommun. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 
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Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

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 

Ett beslut om bygglov, rivnings/av eller marklov får verkställas tidigast fyra veckor efter det 
att beslutet har kungjorts. Detta gäller även om beslutet inte har vunnit laga kraft. Ätgärden 
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 
enligt PBL 11 kap och PBF 9 kap. 

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). 

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

Samhällsbyggnad 

Hajrudin Caplja 
Bygglovhandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 

Sökande 
Kontrollansvarig 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Handlingar som ingår i beslutet (enligt nedan) 
2. Kallelse till tekniskt samråd 
3. Hur man överklagar 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 

Ansökan 
Situationsplan 
Planritning 
Fasadritning 
Verksamhets beskrivning 

2018-11-15 
2018-11-28 
2018-11-28 
2018-11-28 
2018-11-28 

Båstads kommun 

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



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-01-15 

MN§5 Dnr MN 000004/2019 - 330 

Västra Karup 16:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus 

9av19 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
ges för nybyggnad av två en bostadshus på fastigheten Västra Karup 16:2. 

Avgift: 6 506 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslut: 
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 öppen 
åkermark som är uppblandad med skogsdungar inom skyddsvärt område. 
I kommunens naturvårdsprogram är föreslagen placering på mark som 
utpekats som skyddsvärd natur, med intilliggande jordbruksmark som är 
högklassig åkermark (klass 6 av 10 där tio har högsta värdet). 

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 §). 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägarna har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av för 2 st 
enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Föreslagna byggnader 
har en traditionell utformning. Aktuellt markskifte på fastigheten är obebyggt. 
Åtgärden innebär en ny och utökad spridd bebyggelse. I kommunens 
översiktsplan från 2008 är området utpekat som ett så kallat La-område där 
nya bostäder endast i undantagsfall ska kunna tillåtas och att ny eller utökad 
sammanhållen bebyggelse ska undvikas. Detta för att långsiktigt trygga och 
behålla landskapsbilden och riksintressena samt även trygga 
jordbruksnäringen från konflikter med nya bostäder. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Leif Davidsson, daterad 2018-12-20, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Leif Davidsson föredrar ärendet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

I~ 



Ul] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-15 

Sida 

10av19 

Yrkanden Ingrid Nygren (L) och Haakon Böcker (BP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Carl Lilliehöök (M) och Marie-Louise Linden (M): Återremiss. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
myndighetsnämnden bifallit förvaltningens förslag. 

Reservation Mot beslutet, till förmån för sitt yrkande om återremiss, reserverar sig 
Marie-Louise Linden (M). 

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

Beslutet expedieras till (delges med besvärshänvisning). 
 (delges med besvärs hänvisning). 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-12-20 

Handläggare 
Leif Davidsson 

Dnr 
B 2018-001090 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av två en bostadshus på fastigheten 
Västra Karup 16:2, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att ges för ny
byggnad av två enbostadshus på fastigheten Västra Karup 16:2 

Avgift 6506 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslut 

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 öppen åkermark som är uppblandad 
med skogsdungar inom skyddsvärt område. Föreslagen placering i skogsdunge är på 
mark som är utpekad som natur med mindre område i kommunens naturvårdspro
gram och intilliggande jordbruksmark är högklassig åkermark (klass 6 av 10 där tio 
har högsta värdet). 

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§). 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Sammanfattning 
Fastighetsägarna har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av för 2 st en bostadshus med 
tillhörande komplementbyggnader. Föreslagna byggnader har en traditionell utformning. 
Aktuellt markskifte på fastigheten är obebyggt. Åtgärden innebär en ny och utökad spridd 
bebyggelse. I kommunens översiktsplan från 2008 är området utpekat som ett så kallat La-område 
där nya bostäder endast i undantagsfall ska kunna tillåtas och att ny eller utökad sammanhållen be
byggelse ska undvikas. Detta för att långsiktigt trygga och behålla landskapsbilden och riksintres
sena samt även ttyggajordbruksnäringen från konflikter med nya bostäder. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsägarna har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av för 2 st en bostadshus med 
tillhörande komplementbyggnader. Föreslagna byggnader har en traditionell utformning. 
Tak- och fasadmaterial och dess färgsättning är inte angivet. Aktuellt markskifte på fastig
heten är obebyggd. Åtgärden innebär en ny och utökad spridd bebyggelse. Närmaste bo
stadhus ligger ca 100 m bort i nordostlig riktning och ca 300 m bort i västlig riktning. Tom
terna är tänkta att trafikförsö1jas via en ny väg med utfart mot Karpa Gada. 

Åtgärden innebär en ny och utökad spridd bebyggelse. I kommunens översiktsplan från 2008 
är området utpekat som ett så kallat La-område där nya bostäder endast i undantagsfall ska kunna tillå
tas och att ny eller utökad sammanhållen bebyggelse ska undvikas. Detta för att långsiktigt trygga 
och behålla landskapsbilden och riksintt·essena samt även ttygga jordbruksnäringen från konflikter 
med nya bostäder. 

Fastigheten omfattas inte av områdesbestämmelser men omfattas av följande regleringar: 

• Kulturmiljöprogram Lst 2007 
• Naturvårdsprogram, KF 2000-08-23, §100 (natur mindre område) 
• Jord - skogsklassificering lst 197 4 (nr 6) 
• Verksamhetsområde VA, NSVA 2016-04-28 (tappvatten) 
• Kulturmiljövård, 3 kap 6§ miljöbalken 2015-11-05 
• Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2 §miljöbalken 
• Kustzon/högexploaterad kust, 4 kap 4§ miljöbalken, 2017-01-16 

Sökande har återkommit med synpunkter i ärendet, dessa synpunkter föranleder dock 
ingen annan bedömning än förslaget till beslut. 

Samhällsbyggnads bedömning 

I kommunens översiktsplan från 2008 anges att La-områden är kommunens mest skydds
värda områden som ska skyddas mot förändringar som kan äventyra befintliga värden. 
Inga nya bostadshus ska tillkomma inom eller i omedelbar anslutning till områdena. Even
tuella ingrepp som påverkar områdena måste kunna motiveras av att de gynnar mycket 
starka allmänna intressen. 

Den föreslagna platsen är mycket exponerad i det öppna odlingslandskapet. Åtgärden 
innebär ny utspridd bebyggelse och där befintlig skogsdunge behöver awerkas för att 
kunna bebygga fastigheten. 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
sam hal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 
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Skogspartier och särskilt deras bryn är viktiga i det öppna fullåkerslandskapet som bi
otoper för flora och fauna samt för allmänhetens möjlighet att röra sig i landskapet. 

När det gäller möjligheterna att anordna avlopp är frågan inte utredd. Med hänsyn till 
beslutsförslaget är det inte motiverat att utreda frågan djupare. Gällande tappvatten så 
ingår fastigheten i verksamhetsområde för tappvatten. 

När det gäller påverkan på riksintressena får det en adderande effekt av många nya bo
stads byggnader utspridda i landskapet som ger en negativ påverkan på riksintressena. 
Hur riksintressena ska tillgodoses beskrivs i kommunens översiktsplan. 

I kommunens översiktsplan från 2008 görs ställningstagandet att ny eller utökad 
sammanhållen bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas (sid. 152-157). Skogs
bruksmark jämställs med jordbruksmark Detta för att dels långsiktigt trygga de värden 
som riksintressena pekat ut, dels långsiktigt behålla landskaps bilden samt även trygga 
jordbruksnäringen från konflikter med nya bostäder. 

Vid en samlad bedömning bedöms åtgärden vara olämplig då den innebär en utökad be
byggelse som är utspridd i landskapet med höga naturvärden och utestänger allmänheten 
från mark dit den annars haft tillträde. Bygglov kan därför inte ges. 

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

Samhällsbyggnad 

Leif Davidsson 
Bygglovshandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 

  sökande och fastighetsägare 
  fastighetsägare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Handlingar som ingår i beslutet (enligt nedan) 
2. Foton på fastigheten/tomten Västra Karup 16:2 (3 st) 
3. Synpunkter och foton från fastighetsägarna 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 



Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Ansökan - 2018-11-14 
Situationsplan-1- 2018-11-14 
Situationsplan-2 - 2018-11-14 

Handlingar som ska expedieras till sökande: 

1. Handlingar som ingår i beslutet (enligt ovan) 
2. Hur man överklagar 

4 (4) 

Båstads kommun 

Samhäll sbyggnad 
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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-15 

Dnr MN 000006/2019 - 900 

Tillsynsplan för räddningstjänsten 2019 

Sida 

11av19 

Beslut Tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och 
explosiva varor för Båstads kommun 2019 godkänns. 

Beskrivning av ärendet Räddningstjänsten upprättar varje år en aktuell plan för tillsynsverksamheten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från brandinspektör Joacim Nilsson, daterad 2019-01-07, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Brandinspektör Joacim Nilsson och räddningschef Pelle Pettersson 
föredrar ärendet. 

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

Beslutet expedieras till Räddningstjänsten. 

Justerandes siRnaturer UtdraRsbestvrkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2019-01-07 

Handläggare: Joacim Nilsson 

Dnr: R2019-000001 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Myndighetsnämnden 

Tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga 
och explosiva varor för Båstads kommun för att bedriva en effektiv till 
synsverksamhet. 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden föreslås besluta att anta tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor 
samt lag om brandfarliga och explosiva varor för Båstads kommun 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten upprättar varje år en aktuell plan för tillsynsverksamheten. 

Beslutet ska expedieras till: 
Räddningstjänsten 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tillsyns plan 



fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-01-15 12av19 

MN§7 Dnr MN 000005/2019 - 800 

Kontroll- och tillsynsplan för miljöavdelningen 2019 

Beslut Upprättad kontroll- och tillsynsplan för miljöavdelningen i Båstads kommun 
2019 godkänns. 

Beskrivning av ärendet Miljöavdelningen har upprättat ett förslag till en kontroll- och tillsynsplan 
för Miljöavdelningen i Båstads kommun 2019. Kontroll- och tillsynsplanen 
beskriver den verksamhet som Båstads kommuns miljösida planerar att 
bedriva under året. Utöver de i miljöbalken angivna ansvarsområden har bl.a. 
livsmedelslagen, alkohol- och tobakslagen, lagen om handeln med vissa 
receptfria läkemedel och strålskyddslagen m.fl. inkluderats. 

Avsikten med kontroll- och tillsynsplanen är att kommunen (den operativa 
tillsynsmyndigheten) för varje verksamhetsår ska säkerställa syftet med 
miljöbalken, livsmedelslagen, alkohol- och tobakslagstiftingen m.fl. samt de 
föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar. Som underlag för 
tillsynsplanen har en behovsutredning tagits fram. I utredningen listas 
tillsynsbehovet utifrån vilka verksamheter som finns i kommunen och vilket 
tillsynsbehov dessa har samt övriga händelsestyrda ärenden som behandlas 
av verksamheten. Utredningen omfattar också vilka resurser som finns för 
detta arbete. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. miljöchef Mårten Sällberg, daterad 2019-01-07, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Tf. miljöchef Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Miljöavdelningen. 

usterandes si aturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-01-07 

Handläggare: Måtten Sällberg 

Dnr: M 2019-000006 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Tjänsteskrivelse - Kontroll- och tillsynsplan för miljöavdelningen, 
Båstads kommun 2019 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att anta upprättat kontroll- och tillsynsplan för 
miljöavdelningen, Båstads kommun 2019. 

Bakgrund 

1 (1) 

Miljöavdelningen har upprättat ett förslag till en kontroll- och tillsynsplan för miljöavdelningen 
inom Båstads kommun 2019. Kontroll- och tillsynsplanen beskriver den verksamhet som 
Båstads kommuns miljösida planerar att bedriva under året. Utöver de i miljöbalken angivna 
ansvarsområden har bl.a. livsmedelslagen, alkohol- och tobakslagen, lagen om handeln med 
vissa receptfria läkemedel och strålskyddslagen m.fl. inkluderats. 

Avsikten med en kontroll- och tillsynsplanen är att kommunen (den operativa 
tillsynsmyndigheten) för varje verksamhetsår ska säkerställa syftet med miljöbalken, 
livsmedelslagen, alkohol- och tobakslagstiftingen m.fl. samt de föreskrifter som har meddelats 
med stöd av dessa lagar. 

Som underlag för tillsynsplanen har en behovsutredning tagits fram. I utredningen listas 
tillsyns behovet utifrån vilka verksamheter som finns i kommunen och vilket tillsynsbehov 
dessa har samt övriga händelsestyrda ärenden som behandlas av verksamheten. Utredningen 
omfattar också vilka resurser som finns för detta arbete. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Mårten Sällberg 
tf Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har dä1för ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Miljöavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kontroll- och tillsynsplan för miljöavdelningen, Båstads kommun 2019 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01 -15 

Dnr MN 000134/2017 - 900 

Uppföljning av intern kontrollplan 2018 
för myndighetsnämnden 

Sida 

13av19 

Beslut Uppföljningen av intern kontrollplan för myndighetsnämnden 2018 godkänns 
och rapporten översänds till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet I reglementet för intern kontroll (KF § 209/2014) 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 (KS § 285/2014) 
beslutat om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd 
som ansvarar för verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 
Samhällsbyggnad hade endast ett fåtal mindre avvikelser i de kontrollerade 
momenten. Inom bostadsanpassningsdelen rapporterades inga avvikelser. 
Inom miljö- och hälsoskyddsområdet rapporterades en avvikelse i ett 
klagomålsärende där vi med anledning av tidsbrist inte skyndsamt handlagt 
ärendet. Inom bygglovsidan finns brister i hur avgiften för så kallade 
attefallsåtgärder ska beräknas enligt taxan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-01-04, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Administrativ chef Andrea Lahger och samhällsbyggnadschef Roger Larsson 
föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 

!)~ 
I / -

I~ 

Kommunstyrelsen. 
Kommunrevisionen. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-01-04 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2017-001260 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Uppföljning av intern kontrollplan 2018 för myndighetsnämnden 

Förslag till beslut 

Uppföljningen av intern kontrollplan för myndighetsnämnden 2018 godkänns och rappor
ten översänds till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I reglementet för intern kontroll (KF § 209/2014) framgår att kommunstyrelsen med ut
gångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska utvärdera kommunens sam
lade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen 
också ta initiativ till sådana. 

Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen (KS § 285/2014) beslutat om fram
går att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för verksam
heten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Samhällsbyggnad hade endast ett fåtal mindre avvikelser i de kontrollerade momenten. 
Inom bostadsanpassningsdelen rapporterades inga avvikelser. Inom miljö- och hälso
skyddsområdet rapporterades en avvikelse i ett klagomålsärende där vi med anledning av 
tidsbrist inte skyndsamt handlagt ärendet. Inom bygglovsidan finns brister i hur avgiften 
för så kallade attefallsåtgärder ska beräknas enligt taxan. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 

samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

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 
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Beslutet expedieras till: samhällsbyggnad, kommunstyrelsen, kommunrevisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av intern kontroll 2018 för myndighetsnämnden 

Båstads kommun 

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



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN§9 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-15 

Dnr MN 000001/2019 - 900 

Intern kontrollplan 2019 för myndighetsnämnden 

Beslut Förslag till intern kontrollplan för myndighetsnämnden 2018 godkänns. 

Sida 

14av19 

Beskrivning av ärendet I reglementet för intern kontroll (KF § 209/2014) stadgas att respektive nämnd 
och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
respektive verksamheter. Myndighetsnämnden har därför att varje år anta en 
intern kontrollplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde för det 
kommande året. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till intern kontrollplan 
för myndighetsnämndens ansvarsområde för 2019. Förslaget är en 
vidarebearbetning av tidigare års interna kontrollplaner, vilket innebär att det 
finns en kontinuitet i kontrollerna som ska göras. Varje verksamhetsområde 
har i uppdrag att se över och göra uppdateringar av kontrollmoment för den 
verksamhet som faller under respektive nämnds ansvarsområde. 
Myndighetsnämndens plan för intern kontroll 2019 är upprättad i enlighet med 
kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar för intern kontroll 
(KS § 285/2014). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-01-04, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Administrativ chef Andrea Lahger föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 
Kansliet. 
Teknik och service. 
Kommunstyrelsen. 
Kommunrevisionen. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

)~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-01-04 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2019-000003 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Intern kontrollplan 2019 för myndighetsnämnden 

Förslag till beslut 

Förslag till intern kontrollplan för myndighetsnämnden 2018 godkänns. 

Sammanfattning 
I reglementet för intern kontroll (KF § 209/2014) stadgas att respektive nämnd och sty
relse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksam
heter. Myndighetsnämnden har därför att varje år anta en intern kontrollplan för verk
samheten inom sitt ansvarsområde för det kommande året. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till intern kontrollplan för myndighetsnämndens 
ansvarsområde för 2019. 

Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare års interna kontrollplaner, vilket innebär att 
det finns en kontinuitet i kontrollerna som ska göras. Varje verksamhetsområde har i upp
drag att se över och göra uppdateringar av kontrollmoment för den verksamhet som faller 
under respektive nämnds ansvarsområde. 

Myndighetsnämndens plan för intern kontroll 2019 är upprättad i enlighet med kommun
styrelsens tillämpningsanvisningar för intern kontroll (KS § 285/2014). 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 

samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

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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Beslutet expedieras till: samhällsbyggnad, kansliet, teknik och service, kommunstyrel
sen, kommunrevisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan 2019 för myndighetsnämnden 

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 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-01-15 15av19 

MN§ 10 Dnr MN 000001/2015 - 901 

Revidering av myndighetsnämndens delegationsordning 

Myndighetsnämnden fastställer den reviderade delegationsordningen. 

Skäl för beslut: 
Delegationsordningen är ett av nämndens främsta verktyg för att uppnå 
förvaltningslagens allmänna krav på myndigheter om att handlägga ärenden 
så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten 
eftersätts (förvaltningslagen 9 §).Delegation bygger på ett ömsesidigt 
förtroende och tillit mellan politik och förvaltning. 

Beskrivning av ärendet Ett flertal lagstiftningar har ersatts med nya Jagar varför det på flera ställen i 
delegationsordningen hänvisas till inaktuellt eller fel lagrum. Reglerna för till 
vem delegation får ges har ändrats i den nya förvaltningslagen. På 
samhällsbyggnad har tjänstetitlar ändrats vilket också gör att det finns behov 
av att revidera till vilken funktion delegationen lämnas. 

Vidare föreslås ett förtydligande av MN/BOOl, första stycket 6. om att 
undantaget från delegeringen inte omfattar ändrad användning och bygglov för 
komplementbyggnader inom tomtmark. Den tidigare borttagna MN/ A004 
föreslås återinföras. Ändringarna som föreslås ger förutsättningar för en 
effektiverare handläggning och beslutsfattande i ärenden där huvudbeslutet 
tagits på delegation. Överklaganden och yttranden till domstol eller annan 
myndighet ska lämnas skyndsamt och som regel inom två till tre veckor. Det 
medför att förvaltningen oftast behöver ansöka om förlängd tid eller att 
nämndens ordförande behöver gå in som beslutande i nämndens ställe. Av de 
anledningarna föreslås ursprungsdelegaten vara delegat för denna typ av 
ärenden och delegationsordningen för myndighetsnämnden återställas 
med MN/A004. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-01-04, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kansliet. 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-01-04 

Handläggare: Roger Larsson 

Dnr: B 2019-

Tjänsteskrivelse 

Myndighetsnämnden 

Revidering av myndighetsnämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden fastställer den reviderade delegationsordningen. 

Skäl till beslut 

1 (1) 

Delegationsordningen är ett av nämndens främsta verktyg för att uppnå förvaltningslagens 
allmänna krav på myndigheter om att handlägga ärenden så enkelt, snabbt och kostnadseffek
tivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (förvaltningslagen 9 §). Delegation bygger 
på ett ömsesidigt förtroende och tillit mellan politik och förvaltning. 

Sammanfattning 
Ett flertal lagstiftningar har ersatts med nya lagar varför det på flera ställen i delegationsord
ningen hänvisas till inaktuellt eller fel lagrum. Reglerna för till vem delegation får ges har änd
rats i den nya förvaltningslagen. På samhällsbyggnad har tjänstetitlar ändrats vilket också gör 
att det finns behov av att revidera till vilken funktion delegationen lämnas. 

Vidare föreslås ett förtydligande av MN/B001, första stycket 6. om att undantaget från delege
ringen inte omfattar ändrad användning och bygglov för komplementbyggnader inom tomt
mark. 

Den tidigare borttagna MN/ A004 föreslås återinföras. Ändringarna som föreslås ger förutsätt
ningar för en effektiverare handläggning och beslutsfattande i ärenden där huvudbeslutet ta
gits på delegation. Överklaganden och yttranden till domstol eller annan myndighet ska lämnas 
skyndsamt och som regel inom två till tre veckor. Det medför att förvaltningen oftast behöver 
ansöka om förlängd tid eller att nämndens ordförande behöver gå in som beslutande i nämn
dens ställe. Av de anledningarna föreslås ursprungsdelegaten vara delegat för denna typ av 
ärenden och delegationsordningen för myndighetsnämnden återställas med MN / A004. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
samhälls byggnadsch ef 

Denna handling har hanterats digitalt och har dä1för ingen underskrift. 

Bilaga: Förslag till reviderad delegationsordning (ändringar i rött) 

Beslutet ska expedieras till: kansliet, samhällsbyggnad 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-01-15 16av19 

Beslut 

MN§ 11 Dnr MN 000010/2019 - 330 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 
gällande aktbilaga 1och5 i mål nr P 1256-18 gällande 
överklagan av Länsstyrelsens i Skåne län beslut angående 
bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/gårdshus 
på fastigheten Måsen 7 (Frennegatan 6), Båstads kommun 

Myndighetsnämnden medger det som yrkas i målet och yrkar att mark
och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut och fastställer 
nämndens beslut om bygglov. 

Skäl för yrkandet: 
Länsstyrelsen har felaktigt tolkat planen. Aktuell del av fastigheten Måsen 7 där 
gårdshuset avses placeras är inte med "F" betecknat område utan utgör så 
kallad korsprickad mark där byggnadsstadgans 39 §ska tillämpas som 
planbestämmelse. Det är endast den friliggande byggrätten i kvarterets mitt 
som är med "F" betecknat område. Zonen utmed gatorna är med "S" betecknat 
område. 

Beskrivning av ärendet Mark- och miljödomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads kommun 
att yttra sig över aktbilaga 1 och 5 senast den 17 januari 2019 (förlängt till den 
24 januari). Myndighetsnämnden lämnade den 30 oktober 2017 bygglov för 
om- och tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av gästhus och rivning av uthus 
på fastigheten Måsen 7 (delegationsbeslut). Länsstyrelsen i Skåne län upphävde 
nämndens beslut avseende gästhuset den 20 februari 2018. Länsstyrelsens 
beslut har överklagats av sökanden (aktbilaga 1). Talan har utvecklats i 
aktbilaga 5. Sökanden har i aktbilaga 5 påtalat att länsstyrelsen tolkat gällande 
detaljplan på felaktiga grunder. Nämnden instämmer i den bedömningen och 
medger det som sökanden yrkar. Nämnden yrkar att länsstyrelsens beslut 
upphävs och att nämndens beslut fastställs. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-01-09. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen (via mejl). 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



ffiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-01-09 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2017-83 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt gällande 
aktbilaga 1och5 i mål nr P 1256-18 gällande överklagan av Länssty
relsens i Skåne län beslut angående bygglov för nybyggnad av kom
plementbyggnad/gårdshus på fastigheten Måsen 7 (Frennegatan 6), 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden medger det som yrkas i målet och yrkar att mark- och miljö
domstolen upphäver länsstyrelsens beslut och fastställer nämndens beslut om 
bygglov. 

Skäl för yrkandet 

Länsstyrelsen har felaktigt tolkat planen. Aktuell del av fastigheten Måsen 7 där 
gårdshuset avses placeras är inte med "F" betecknat område utan utgör så kallad 
korsprickad mark där byggnadsstadgans 39 § ska tillämpas som planbestämmelse. 
Det är endast den friliggande byggrätten i kvarterets mitt som är med "F" betecknat 
område. Zonen utmed gatorna är med "S" betecknat område. 

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 



2 (2) 

Sammanfattning 
Mark- och miljödomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads kommun att 
yttra sig över aktbilaga loch 5 senast den 17 januari 2019. 

Myndighetsnämnden lämnade den 30 oktober 2017 bygglov för om- och 
tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av gästhus och rivning av uthus på fastigheten 
Måsen 7 (delegationsbeslut). Länsstyrelsen i Skåne län upphävde nämndens beslut 
avseende gästhuset den 20 februari 2018. Länsstyrelsens beslut har överklagats av 
sökanden (aktbilaga 1). Talan har utvecklats i aktbilaga 5. 

Sökanden har i aktbilaga 5 påtalat att länsstyrelsen tolkat gällande detaljplan på 
felaktiga grunder. Nämnden instämmer i den bedömningen och medger det som 
sökanden yrkar. Nämnden yrkar att länsstyrelsens beslut upphävs och att 
nämndens beslut fastställs. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhälls byggnads chef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Mark- och miljödomstolen (mejl) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Föreläggande från MMD med aktbilagor 1 och 5 
Länsstyrelsens beslut 2018-02-20 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
sam hal I sbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 



UlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-01-15 

MN§ 12 Dnr MN 000009/2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a). Kommunekologtjänst i Båstads kommun. 

b). Olstorp 1:11och2:1 i Förslöv (Catharina). 

c). Bron 1 i Torekovs hamn (Marie). 

d). Hemmeslöv 45:1 - Mobilmast- Yttrande till nästa nämnd (Roger). 

e). Budgetuppföljning 2018 och budgetramarna 2019 (Roger). 

t). Ny rättstillämpning gällande prövning av gamla avvikelser (Roger). 

g) . Nämndsplan 2019 för myndighetsnämnden (Roger). 

h). Förslag till ändringar i riktlinjer för handläggning av ärenden gällande 
små enskilda avlopp i Båstads kommun (Mårten). 

i). Förslag till utbildningsplan för nya myndighetsnämnden (Roger). 

Sida 

17av19 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

/.2c 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-01-15 18av19 

MN§13 Dnr MN 000074/2018 - 900 

Delgivningar 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Beslut om budget 2019 och plan 2020-2021 för Båstads kommun. 

b ). Månadsrapport november 2018 från Nordvästskånes kustvattenkommitte. 

c). Vitlingen 2 och 3 - Överklagande av beslut om bygglov för 
komplementbyggnad. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 

d). Dejarp 7:1 - Överklagande av beslut om bygglov. Länsstyrelsen avvisar 
överklagandet. 

e). Båstad 109:234- Överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

f). Slammarp 1:91 - Överklagande av beslut om bygglov. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet. 

g). Troentorp 1:91- Tillstånd för uppförande av fritidshus inom område med 
förordnande om landskapsbildsskydd. 

h). Hemmeslöv 10:127 - Dom från Mark- och miljödomstolen - Bygglov för 
enbostadshus. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

i). Krogstorp 1:31-Tillstånd för uppförande av bostadshus inom område med 
förordnande om landskapsbildsskydd. 

j). Påarp 4:27 - Överklagande av beslut om förbud att släppa ut spillvatten till 
avlopps-anläggning. Länsstyrelsen ändrar det överklagade beslutet enbart på 
så sätt att förbudet att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen börjar 
gälla den 1 maj 2019. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



IT[l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-01-15 

MN§ 14 Dnr MN 000004/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

a). Bostadsanpassningsbidrag - 2018-12-01 - 2018-12-31. 

b). Bygglovsavdelningen - 2018-12-01- 2018-12-31. 

c). Miljöavdelningen - 2018-12-01- 2018-12-31. 

justerandes signaturer 

Sida 

19av19 

Utdrags bestyrkande 




