
fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2019-05-07 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 7 maj 2019 kl. 13.00 - 16.45. 

Carl Lilliehöök (M), ordförande 
Ingrid Nygren (L), vice ordförande 
Tony Ivarsson (M), ledamot 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot 
Johan Arnoldsson (C), tjg. ers. för Kenneth Larsson (C) §§ 49-55, del av§ 56 
Anita Bäck (BP), tjg. ers. för Kenneth Larsson (C) del av§ 56 
Ingrid Edgarsdotter (BP), tjg. ers. för Kjell Stridh (BP) 
Haakon Böcker (BP), ledamot 

Catarina Fryland (L), ej tjänstgörande ersättare. 
Anita Bäck (BP), ej tjänstgörande ersättare§§ 49-55, del av§ 56. 
Viktor Törnqvist (M), ej tjänstgörande ersättare, del av mötet. 
Marie-Louise Linden (M), ej tjänstgörande ersättare, del av mötet. 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Catharina Arehög, bygglovschef. 
Mårten Sällberg, tf. miljöchef. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Haakon Böcker. Ersättare: Ingvar Bengtsson. 

Kom_Z?~'eti~;;agen den 14 maj 2019 W. 10.00. 

~ ~ Paragrafer 

"0;7'0~~ 
Carl Lilliehöök 

#Jlol!~,, f5 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2019-05-07 

Från och med 2019-05-15 till och med 2019-06-06 

Komm7/toret i Båsta / 

4#5~~~ 
Henrik Andersson 

Sida 

1av11 

§§ 49-56 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

In nehå I lsförteckn i ng 

Myndighetsnämnden 2019-05-07 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-07 

MN § 49 Dnr MN 000007 /2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 50 Dnr MN 000008/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 51 Dnr MN 000031/2019 - 330 

Sida 

2av11 

- Tillsyn avseende tillbyggnad av komplementbyggnad utan bygglov och startbesked 

MN § 52 Dnr MN 000048/2018 - 330 
Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt gällande aktbilaga 1 i mål nr 
P 1662-19 gällande överklagan av Länsstyrelsens_i Skåne län beslut avseende upphävt 
bygglov för nybyggnad av fritidshus_på fastigheten Hillarp 4:17, Båstads kommun 

MN § 53 Dnr MN 000058/2018 - 300 
Svar på väckt fråga från Moderaterna angående planering av telemaster i kommunen 

MN § 54 Dnr MN 000030 /2019 - 330 
Segelstorp 3:66 - Bygglov för nybyggnad av 36 m hög telekommunikationsmast samt teknikbod 

MN § 55 Dnr MN 000074/2018 - 900 
Delgivningar 

MN § 56 Dnr MN 000009 /2019 - 900 
Informationsärenden 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

c 



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-05-07 

MN§49 Dnr MN 000007 /2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Haakon Böcker. 

2. Som ersättare för justeraren utses Ingvar Bengtsson. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad tisdagen den 
14 maj 2019 kl.10.00. 

3 avll 

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. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Li1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§SO 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-07 

Dnr MN 000008/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Sida 

4avll 

Dagordningen godkänns med följande tillägg under informationsärendena: 

Lekmannarevisorerna för myndighetsnämnden presenterar sig. 

Bygglov i Ängelsbäck? 

Personal och bemötande i bygglovsfrågor mm. 

Torekovs hamn. 

Naturreservatet vid Ydrehall. 

Masten i Hemmeslöv. 

Detaljplan för Sunnan 10 i Torekov. 

Pepes Bodega - uppföljning. 

Baltic Express - uppföljning. 

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 si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2019-05-07 5av11 

MN§51 Dnr MN 000031/2019 - 330 

 - Tillsyn avseende tillbyggnad av komplementbyggnad 
utan bygglov och startbesked 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 § § 
plan- och bygglagen påföra fastighetsägarna   och  

 solidariskt en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen 
(PBF) 9 kap 3 §och 12 § 8 p om 8 114 kronor för att utan bygglov och 
startbesked byggt till den befintliga komplementbyggnaden. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men ingår i område med 
sammanhållen bebyggelse. Tillbyggnad av komplementbyggnader inom 
området med sammanhållen bebyggelse kräver bygglov. Inga skäl har 
framkommit som föranleder att sätta ner avgiften. 

Då rättelsen genom rivning inte har skett dvs. att tillbyggnaden inte har tagits 
bort ska en sanktionsavgift tas ut. 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägarna till den ovanstående fastigheten har någon gång mellan april 
2014 och våren 2016 byggt till den befintliga komplementbyggnaden utan 
bygglov. Då varken bygglov eller startbesked fanns när tillbyggnaden gjordes 
ska sanktionsavgift tas ut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja, daterad 2019-04-15, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga) inom tre 
veckor från att man fått ta del av beslutet. Överklagandet ska ställas till 
länsstyrelsen men skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller 
Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut som 
överklagas och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets 
fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 
Fastighetsägarna 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-04-15 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2018 - 000809 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende olovlig tillbyggnad av komplementbyggnad på fastig
heten  Båstads kommun 

Sammanfattning 
Fastighetsägarna till den ovanstående fastigheten har någon gång mellan april 2014 och våren 
2016 byggt till den befintliga komplementbyggnaden utan bygglov. Då varken bygglov eller 
startbesked fanns när tillbyggnaden gjordes ska sanktionsavgift tas ut. 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden föreslås besluta att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-och bygglagen 
påföra fastighetsägarna   och   en byggsanktionsavgift enligt 
plan-och byggförordningen (PBF) 9 kap 3 §och 12 § 8 p om 8 114 kronor för att utan bygglov 
och startbesked byggt till den befintliga komplementbyggnaden. 

Motivering 
Om någon bryter mot en bestämmelse i plan-och bygglagens 8-10 kap. eller i föreskrifter eller 
beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i plan-och bygglagens 16 kap 
2-10 §§eller mot en bestämmelse i EU-förordning om krav på byggnadsverk eller produkter, 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap 12 § 811 kap 41 §plan-och bygglagen). 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men ingår i området med sammanhållen be
byggelse. Tillbyggnad av komplementbyggnader inom området med sammanhållen bebyggelse 
kräver bygglov. Inga skäl har framkommit som föranleder att sätta ner avgiften. 

Då rättelsen genom rivning inte har skett dvs. att tillbyggnaden inte har tagits bort ska en sankt
ionsavgift tas ut. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägare till fastigheten har den 19 augusti 2018 ansökt om bygglov för tillbygg
nad av huvudbyggnad med en veranda. Under granskningen har man noterat att komplement
byggnadens area har blivit större. Därför har ett tillsynsärende upprättats. 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbvggnad@bastad.se 

(i ~'"'''·" ''"'°""·°' 



2 (3) 

Vid jämförelse av satellitbilder från 2014 och 2016 kan man tydligt se att byggnaden har blivit 
större. 

Satellitbild, april 2014 Satellitbild, våren 2016 

Fastighetsägarna har den 28 augusti beretts möjlighet att förklara varför åtgärden genomfördes 
utan bygglov. 

En av fastighetsägarna har inkommit med förklaring att han, vid ett tillfälle när han besökte 
bygglovsavdelningen, blev upplyst om att bygglov för åtgärden inte krävs. 
Efter genomgång av arkivet kunde den undertecknade inte hitta några anteckningar om att så 
(att bygglov inte krävs) har sagts. Inte heller fastighetsägarna kunde inkomma med ett skriftligt 
bevis om ovanstående. 

Enligt satellitbilder har överträdelsen begåtts som tidigast i april 2014. Tillsynsärendet upprät
tades i augusti 2018, alltså mindre än fem år sedan överträdelsen har gjorts vilket gör att sankt
ionsavgifter kan tas ut. Preskriptionstiden för sanktionsavgifter är fem år sedan överträdelsen 
har begåtts. 

Enligt handlingarna i arkivet har bygglov för den berörda komplementbyggnaden erhållits i feb
ruari 1977. Enligt planritningen och situationsplanen (bilaga 2 och 3) var stugans area 24,3 
kvadratmeter (3,50x6,95 meter). 
Enligt handlingarna som fastighetsägare har inkommit med i samband med ansökan om bygglov 
i efterhand var byggnadens area 58,24 kvadratmeter (bilaga 4 och 5). Tillbyggnadens area blir 
alltså 33,9 kvadratmeter vilken sanktionsavgift ska tas ut för. 

Bygglov i efterhand för om-och tillbyggnad av komplementbyggnaden har sökts den 3 septem
ber 2018 och beviljats den 4 april 2019 efter att samtliga kompletteringar har lämnats in. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
sam hal lsbvggnad@bastad.se 

(7 i j "'''''·" '"w>0moo 
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Upplysningar 

Om ni är missnöjda med myndighetsnämndens beslut kan ni överklaga detta inom tre veckor 
från att ni fick beslutet. 

Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen men skickas skriftligen till 
samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Ange vil
ket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets fastighets
beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhällsbyggnad 

Hajrudin Caplja 
Bygglovhandläggare 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Fastighetsägarna 

Bilagor 
Bilaga 1 - Redovisning av beräkning av sanktionsavgiften 
Bilaga 2 - Planritning för den ursprungliga byggnaden 
Bilaga 3 - Situationsplan för den ursprungliga byggnaden 
Bilaga 4 - Situationsplan för den nya byggnaden 
Bilaga 5 - Planritning för den nya byggnaden 
Bilaga 6 - Fastighetsägarens förklaring (mejl från 2018-08-29 och 2018-09-04) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se e .L lfi> www.b"'''·" ''"""°'~ 



/jlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-05-07 6av11 

MN §52 Dnr MN 000048/2018 - 330 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 
gällande aktbilaga 1 i mål nr P 1662-19 gällande överklagan 
av Länsstyrelsens i Skåne län beslut avseende upphävt bygglov 
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hillarp 4:17, 
Båstads kommun 

Beslut Myndighetsnämnden i Båstads kommun medger det som yrkas i målet och 
yrkar att länsstyrelsens beslut upphävs och att nämndens beslut om bygglov 
fastställs. 

Skäl för yrkandet Nämnden vidhåller sitt tidigare beslut i ärendet. Ett avslag i ärendet kan ge 
ett prejudikat och försvåra för framtida kompletteringar med bebyggelse på 
etablerade tomtmarker i kommunen. Det är viktigt att ge möjlighet att utveckla 
den egna tomtmarken för en levande landsbygd. 

Beskrivning av ärendet Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har gett Myndighetsnämnden i 
Båstads kommun möjlighet att yttra sig över överklagan enligt aktbilaga 1 
senast den 16 maj 2019. Mark- och miljödomstolen kommer hålla 
sammanträde och syn på plats den 10 juni 2019 klockan 13.00. 
Myndighetsnämnden gav den 27 september 2018 bygglov för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Hillarp 4:17. Nämndens beslut överklagades. 
Länsstyrelsen i Skåne län upphävde den 14 mars 2019 nämndens beslut. 
Sökanden har överklagat länsstyrelsens beslut. Mark- och miljödomstolen vid 
Växjö tingsrätt har förelagt nämnden att yttra sig över överklagan, aktbilaga 1. 
Nämnden medger det som den klagande anför och yrkar att länsstyrelsens 
beslut upphävs och att nämndens beslut av den 27 september 2018 fastställs. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-04-29. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i tio minuter. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-05-07 

Yrkande Ingrid Nygren (L), Carl Lilliehöök (M), Tony Ivarsson (M) och Ingvar 
Bengtsson (S): Bifall, med följande tillägg: Ett avslag i ärendet kan ge 
ett prejudikat och försvåra för framtida kompletteringar med bebyggelse 
på etablerade tomtmarker i kommunen. Det är viktigt att ge möjlighet att 
utveckla den egna tomtmarken för en levande landsbygd. 

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

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen (mejl) 

Sida 

7av11 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-04-29 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2018-254 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt gällande 
aktbilaga 1 i mål nr P 1662-19 gällande överklagan av Länsstyrel
sens i Skåne län beslut avseende upphävt bygglov för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Hillarp 4:17, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun medger det som yrkas i målet och yrkar 
att länsstyrelsens beslut upphävs och att nämndens beslut om bygglov fastställs. 

Skäl för yrkandet 

Nämnden vidhåller sitt tidigare beslut i ärendet. 

Sammanfattning 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har gett Myndighetsnämnden i Bå
stads kommun möjlighet att yttra sig över överklagan enligt aktbilaga 1 senast den 
16 maj 2019. Mark- och miljödomstolen kommer hålla sammanträde och syn på 
plats den 10 juni 2019 klockan 13.00. 

Myndighetsnämnden gav den 27 september 2018 bygglov för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Hillarp 4:17. Nämndens beslut överklagades. 
Länsstyrelsen i Skåne län upphävde den 14 mars 2019 nämndens beslut. Sökanden 
har överklagat länsstyrelsens beslut. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 
har förelagt nämnden att yttra sig över överklagan, aktbilaga 1. Nämnden medger 
det som den klagande anför och yrkar att länsstyrelsens beslut upphävs och att 
nämndens beslut av den 27 september 2018 fastställs. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se c I ;j!:,"'''''·" ·~'""·',.,. 



Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnads chef 

2 (2) 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

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

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Föreläggande från MMD, aktbilaga 1, 6 och 9 

Båstads kommun 

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

/) / samhallsbyggnad@bastad.se 
~ www.bastad.se rev2016.11.24 

(__ Jt 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-07 

Dnr MN 000058/2018 - 300 

Svar på väckt fråga från Moderaterna angående planering 
av telemaster i kommunen 

Sida 

8 avll 

Beslut Myndighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att riktlinjer för 
placering och utformning av antenner, master och torn för telekommunikation 
tas fram och införs i kommunens översiktsplan. 

Skäl för beslutet Det ligger inte inom kommunens kompetensområde eller rådighet att planera 
för radio- och telekommunikation. Kommunen kan ge riktlinjer för hur 
placering och utformning av antenner, master och torn för telekommunikation 
kan ske så att det allmänna intresset av elektronisk kommunikation tillgodoses 
med så liten negativ påverkan som möjligt på andra allmänna intressen och på 
enskilda intressen. 

Beskrivning av ärendet Moderaterna väckte genom Marie-Louise Linden ett nytt ärende i 
myndighetsnämnden den 27 september 2019. Moderaterna föreslår att 
kommunen inventerar lämplig mark för telemaster. Inventeringen bör ta stor 
hänsyn till bebyggelsen och annat skyddsvärde. Det ligger inte inom 
kommunens kompetensområde eller rådighet att planera för radio- och 
telekommunikation. Post- och telestyrningen har i sina tillstånd för de 
olika operatörerna ställt krav på täckningsgrad och kapacitet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-04-29. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad/planavdelningen 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-04-29 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2018-923 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Svar på väckt fråga från Moderaterna angående planering av tele
master i kommunen 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att riktlinjer för placering 
och utformning av antenner, master och torn för telekommunikation tas fram och 
införs i kommunens översiktsplan. 

Skäl för beslutet 

Det ligger inte inom kommunens kompetensområde eller rådighet att planera för 
radio- och telekommunikation. Kommunen kan ge riktlinjer för hur placering och 
utformning av antenner, master och torn för telekommunikation kan ske så att det 
allmänna intresset av elektronisk kommunikation tillgodoses med så liten negativ 
påverkan som möjligt på andra allmänna intressen och på enskilda intressen. 

Sammanfattning 

Moderaterna väckte genom Marie-Louise Linden ett nytt ärende i myndighets
nämnden den 27 september 2019. Moderaterna föreslår att kommunen inventerar 
lämplig mark för telemaster. Inventeringen bör ta stor hänsyn till bebyggelsen och 
annat skyddsvärde. 

Det ligger inte inom kommunens kompetensområde eller rådighet att planera för 
radio- och telekommunikation. Post- och telestyrningen har i sina tillstånd för de 
olika operatörerna ställt krav på täckningsgrad och kapacitet. 

Det är ett stort allmänt intresse för samhället att det går att ringa och överföra data 
genom trådlös elektronisk kommunikation genom mobiltelefoner, surfplattor och 
datorer. Detta allmänna intresse har kommunen ansvar för att tillgodose i avväg
ning med andra allmänna intressen som tlyghinder, försvarsintressen, kulturmiljö-

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

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

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

( ~·'"'''·" '~"""·" 
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och naturmiljöintressen med mera. Awägningar ska också göras mot enskildas in
tressen i form av inskränkningar i utsiktsförhållanden och andra olägenheter. 
Prövningen är komplex och det är högst osäkert om mark som skulle pekas ut som 
lämplig med hänsyn till andra allmänna intressen och enskilda intressen är lämplig 
ur telekommunikationssynpunkt. Planeringen skulle bli mycket resurskrävande 
och nyttan av planeringen litet. 

Kommunen har generellt en god täckning av 3G-nätet med undantag för några 
mindre områden som är svåra att täcka rent topografiskt. 3G-nätet har i vissa om
råden dålig kapacitet under sommarmånaderna på grund av det stora antalet besö
kare i kommunen. Behovet av att kunna överföra stora datamängder trådlöst har 
ökat de senaste åren och för att tillgodose detta har 4G-nätet börjat byggas ut. 4G
nätet har kortare våglängder än 3G-nätet och behöver därmed antenner som place
ras tätare för att tränga igenom vegetation med mera. 

För att underlätta för operatörerna och ge en snabbare och smidigare bygglov
prövning kan kommunen kan ge riktlinjer för hur placering och utformning av an
tenner, master och torn för telekommunikation kan ske så att det allmänna intres
set av elektronisk kommunikation tillgodoses med så liten negativ påverkan som 
möjligt på andra allmänna intressen och på enskilda intressen. Sådana riktlinjer 
kan till exempel avse vilka miljöer som bör undvikas för master och torn, när mo
nopoles rekommenderas istället för master och torn, hur torn och master placeras i 
landskapet, förhållanden mellan tornhöjd och avstånd till bostadsbebyggelse med 
mera. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
samhälls byggnads chef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad/planavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Moderaternas skrivelse 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 

{) samhal lsbyggnad@bastad.se (_ k_ fo.b .. t,d.>e ,~,, ... ,,.,, 
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~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§54 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-07 

Dnr MN 000030/2019 - 330 

Segelstorp 3:66 - Bygglov för nybyggnad av 36 m hög 
telekommunikationsmast samt teknikbod 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att inte ge bygglov för nybyggnad av 
telekommunikationsmast samt teknikbad. 

Sida 

9av11 

Skäl för beslutet Åtgärden strider mot gällande detaljplan och bedöms ge betydande olägenhet 
för nyttjandet av området och närboende. I avvägningen mellan det allmänna 
intresset av att bygga ut mobiltelenätet och det allmänna intresset av att kunna 
nyttja området för rekreation bedöms rekreationsintresset väga tyngst. 

Beskrivning av ärendet Ärendet avser bygglov för en 3 6 m hög telekommunikationsmast samt en 
teknikbad inom detaljplanelagt område för idrottsändamål. Inga erinringar 
från remissinstanser men fl era från sakägare har kommit in. Samråd enligt 
MB 12 kap. 6 §behövdes inte. 

Nämnden får lämna bygglov för åtgärder som strider mot detaljplanen om de är 
allmännyttiga, förenliga med planens syfte, planens genomförandetid gått ut 
och om det kan ske utan betydande olägenhet (PBL 9 kap. 31 c §). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovschef Catharina Arehög, daterad 2019-04-26, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31c §plan- och bygglagen, PBL. 
Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § PBL. 

Föredragande Bygglovschef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i tio minuter. 

Yrkande Haakon Böcker (BP), Johan Arnoldsson (C), Tony Ivarsson (M) och 
Ingvar Bengtsson (S): Avslag på bygglovsansökan. 

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

Upplysningar Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad, fastighetsägaren, sökande, kontrollansvarig 
(beslut och besvärshänvisning) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-05-07 10av11 

MN § 55 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). Hemmeslöv 10:152 - Dom från Mark- och miljödomstolen - Bygglov; nu 
fråga om klagorätt. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

b). Västra Karup 15:36 - Överklagande av kommunens beslut att avslå ansökan 
om bygglov. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

c). Detaljplan för kv. Banken 1 i Båstad - underrättelse om förnyad granskning. 

d). Detaljplan för Östra Karup 24:2 - underrättelse om granskning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-05-07 11av11 

MN §56 Dnr MN 000009/2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

c 

a). Lekmannarevisorerna Erik Lundvall och Håkan Philipsson för 
myndighetsnämnden presenterar sig och närvarar under större delen 
av sammanträdet. 

a) . Aktuella detaljplaner på gång i Båstads kommun (Olof Sellden, planchef) 

b). Lågreservoari Grevie (Roger Larsson) 

c). Presidiets dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 april 

d). Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 april (Roger) 

e). Öppna Jämförelser - Företagsklimat 2018 (Roger Larsson) 

f). Bygglov i Ängels bäck? 

g). Personal och bemötande i bygglovsfrågor mm. 

h). Torekovs hamn. 

i). Naturreservatet vid Ydrehall. 

i). Telekommunikationsmast i Hemmeslöv. 

k). Detaljplan för Sunnan 10 i Torekov. 

1). Pepes Bodega - uppföljning. 

m). Baltic Express - uppföljning. 

n). Utbildning för myndighetsnämnden - tillsyn enligt PBL (Roger Larsson) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 




