
IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-16 

Sida 

1av16 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 16 januari 2020 kl. 12.45 - 17.00. 

Carl Lilliehöök (M), ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Ingrid Nygren (L), vice ordförande 
Tony Ivarsson (M), ledamot 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot 
Kenneth Larsson (C), ledamot 
Haakon Böcker (BP), ledamot 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot 

Marie-Louise Linden (M), ej tjg. ers. 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Catharina Arehög, bygglovchef, del av mötet. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare, del av mötet. 
Olof Nilsson, kanslichef/sekreterare, del av mötet. 

Ingrid Edgarsdotter. Ersättare: Kenneth Larsson. 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 23 januari 2020 kl. 11.00. 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Samman trädesda tum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2020-01-16 

Från och med 2020-01-24 till och med 2020-02-14 

Henrik Andersson 

§§ 1-10 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

In nehå I lsförteckn i ng 

Myndighetsnämnden 2020-01-16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2020-01-16 

MN § 1 Dnr MN 000070 /2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 2 Dnr MN 000071/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 3 Dnr MN 000002/2020 - 330 
 - Tillsyn avseende nybyggnad av mur utan bygglov och startbesked 

MN § 4 Dnr MN 000063/2019 - 330 
Kvinnaböske 1:33 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 5 Dnr MN 000001/2020 - 330 
Killeröd 11:31 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gästhus samt garage/orangeri 

MN § 6 Dnr MN 000030/2019 - 330 

Sida 

2av16 

Segelstorp 3:66 - Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande aktbilaga 1imålnrP5280-19 
gällande överklagan av Länsstyrelsens i Skåne län beslut angående nekat bygglov för nybyggnad 
av 36 m hög telemast och teknikbad 

MN § 7 Dnr MN 000028/2019 - 800 
Förslag till beslut att tillfälligt återkalla registrering för livsmedelsverksamhet 

MN § 8 Dnr MN 000068/2019 - 900 
Delgivningar 

MN § 9 Dnr MN 000075/2018 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

MN § 10 Dnr MN 000069/2019 - 900 
Informationsärenden 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-01-16 

MN § 1 Dnr MN 000070/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Ingrid Edgarsdotter. 

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Kenneth Larsson. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad torsdagen den 
23 januari 2020 kl. 11.00. 

3av16 

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 si naturer 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-16 

Dnr MN 000071/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Sida 

4av 16 

Dagordningen godkänns med följ ande tillägg under informationsärendena: 

Skeadal 1:15 - Bygglovsansökan. 

Kommande grävningar för Sydvatten AB på södra sidan av Bjärehalvön. 

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 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl till beslut 

2020-01-16 

MN§3 Dnr MN 000002/2020 - 330 

Tillsyn avseende nybyggnad av mur 
utan bygglov och start besked 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-

5av16 

och bygglagen solidariskt påföra fastighetsägarna  en 
byggsanktionsavgift om totalt 6 370 kr för att utan startbesked uppfört en 
11,2 meter lång mur på fastigheten. 

Om någon bryter mot bestämmelser i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i plan- och bygglagen 16 kap 2-10 §§eller mot en 
bestämmelse i EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild sanktionsavgift enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av plan- och bygglagen. 

Uppförande av murar inom sammanhållen bebyggelse kräver bygglov och 
innan arbetena påbörjas ska startbesked erhållas. Enligt plan- och bygglagen 
9 kap 4 §punkt 1 får man med en mur eller plank anordna en skyddad uteplats 
inom 3,6 meter ifrån bostadshuset om muren inte är högre än 1,8 meter och 
inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan bygglov eller startbesked. 
Sanktionsavgifter ska därför tas ut bara för delar av muren som är 
bygglovspliktiga dvs. är placerade längre än 3,6 meter ifrån husväggen. 
Redovisning av den bygglovspliktiga delen av muren framgår av bilaga 1. Då 
rättelsen genom rivning inte har skett dvs. att muren inte har tagits bort ska en 
sanktionsavgift tas ut. Inga skäl har framkommit att sätta ner sanktionsavgifter 
med stöd av plan- och bygglagen 11 kap§ 53 a. 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägarna till fastigheten har under 2019 låtit bygga en 
mur i anslutning till bostadshuset utan att bygglov och startbesked har 
erhållits. Då varken bygglov eller startbesked fanns när stödmuren uppfördes 
ska sanktionsavgifter tas ut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja, daterad 2020-01-07, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-16 

Sida 

6av 16 

Upplysningar Om ni är missnöjd 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 vilket beslut du 
överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets 
fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-01-07 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2019 - 000593 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende nybyggnad av mur utan bygglov och startbesked på 
fastigheten  Båstads 
kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-och bygg
lagen påföra fastighetsägarna en byggsanktionsavgift om totalt 
6 370 kronor för att utan startbesked uppfört en 11,2 meter lång mur på fastigheten. 

Skäl till beslut 
Om någon bryter mot bestämmelser i plan-och bygglagens 8-10 kap. eller i föreskrifter el
ler beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i plan-och bygglagen 
16 kap 2-10 §§eller mot en bestämmelse i EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild sanktionsavgift enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av plan-och bygglagen. 

Uppförande av murar inom sammanhållen bebyggelse kräver bygglov och innan arbetena 
påbörjas ska startbesked erhållas. Enligt plan-och bygglagen 9 kap 4 §punkt 1 får man 
med en mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter ifrån bostadshuset 
om muren inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter 
utan bygglov eller startbesked. Sanktionsavgifter ska därför tas ut bara för delar av muren 
som är bygglovspliktiga dvs. är placerade längre än 3,6 meter ifrån husväggen. Redovis
ning av den bygglovspliktiga delen av muren framgår av bilaga 1. Då rättelsen genom riv
ning inte har skett dvs. att muren inte har tagits bort ska en sanktionsavgift tas ut. 
Inga skäl har framkommit att sätta ner sanktionsavgifter med stöd av plan-och bygglagen 
11kap§53 a. 

Sammanfattning 
Fastighetsägarna till fastigheten  har under 2019 låtit bygga en mur i 
anslutning till bostadshuset utan att bygglov och startbesked har erhållits. Då varken 
bygglov eller startbesked fanns när stödmuren uppfördes ska sanktionsavgifter tas ut. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

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

www.bastad.se rev 2016.1 1.24 



Ärendebeskrivning 
Myndighetsnämnden har vid ett rutinbesök i området upptäckt att en stödmur har 
uppförts på fastigheten utan att bygglov för åtgärden har sökts eller lämnats. Ett 
tillsynsärende har därefter upprättats. 

Den 23 juli 2019 har fastighetsägarna beretts möjligheten att förklara varför åtgärden 
genomfördes utan bygglov. Något yttrande har inte inkommit från fastighetsägarna. 
Den 25 juli 2019 har ansökan om bygglov i efterhand för muren lämnats in. Bygglov i 
efterhand beviljades den 20 augusti 2019. 

Upplysningar 

2 (2) 

Om ni är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan ni överklaga detta inom tre veckor från 
att ni fick beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen men skickas skriftligen till sam
hallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Ange vilket 
beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets fastighets be
teckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet ska expedieras till: 
Fastighetsägarna 

Bilagor 
1. Redovisning av murens bygglovspliktiga delar 
2. Redovisning av beräkning av sanktionsavgifter 
3. Foto på muren taget vid plats besök 

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 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-16 

Dnr MN 000063/2019 - 330 

Kvinnaböske 1:33 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

Sida 

7av16 

Beslut Ärendet återremitteras. Nämnden är i princip positiv till etableringen men 
vill att byggnaden ska placeras närmare Kvinnaböske 1:24 så att in- och 
utfartsvägen kan dubbelutnyttjas. Se bifogad kartskiss. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av nytt enbostadshus samt en 
komplementbyggnad för generationsskifte. Fastigheten är en obebyggd 
lantbruksenhet med odlingsbar åkermark i väster och en mindre skogsdunge 
bevuxen med lövträd och sly i öster och mot Skeadalsvägen. Fastigheten ligger 
inom område där kommunalt färskvatten finns, dock utanför kommunalt 
verksamhetsområde för VA, utanför detaljplan och utanför sammanhållen 
bebyggelse. Ansökan innebär att jordbruksmark kommer att tas i anspråk. 
Enligt 3 kap. 4 §miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen. Föreslagen åtgärd kan varken anses vara lämplig 
med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller 
intresset av en god helhetsverkan. Då föreslagen placering av nytt bostadshus 
strider bl.a. mot riktlinjerna i översiktsplanen som anger att ny 
bostadsbebyggelse ska vara placerad i direkt anslutning till befintligt 
brukscentra (saknas i detta fall) samt att jordbruksmark kommer att tas i 
anspråk bedöms att ett positiv förhandsbesked enligt ansökan inte kan ges. Det 
miljöproblem som sökande anfört i sitt bemötande gällande en alternativ 
placering, i skogsdungen i den sydöstra delen av fastigheten föranleder ingen 
annan bedömning. Då fastigheten är obebyggd bedöms att byggnation av ett 
nytt brukscentra (bostadshus och komplementbyggnad) med placering i 
skogsdungen i den sydöstra delen av fastigheten kan prövas i nytt 
förhandsbesked alternativt direkt i bygglov. Nuvarande miljöproblem med 
avloppsvatten på området ska åtgärdas och bedöms inte vara ett hinder för ny 
byggnation på platsen. 

Notering Fastigheten besöktes på plats av myndighetsnämnden den 16 januari 2020. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2020-01-16, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag Myndighetsnämnden ger som förhandsbesked att bygglov inte kan ges enligt 
föreliggande handlingar. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



1i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-16 

Sida 

8av16 

Yrkande Tony Ivarsson (M) och Haakon Böcker (BP): Ärendet återremitteras. Nämnden 
är i princip positiv till etableringen men vill att byggnaden ska placeras 
närmare Kvinnaböske 1:24 så att in- och utfartsvägen kan dubbelutnyttjas. 
Se bifogad kartskiss. 

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

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 
Sökanden 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-01-16 9av16 

MN§S Dnr MN 000001/2020 - 330 

Killeröd 11:31- Bygglov för nybyggnad av en bostadshus 
och gästhus samt garage/orangeri 

Myndighetsnämnden beslutar att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § 
plan- och bygglagen (PBL). 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig, Karin Amandusson. 

Avgiften för bygglovet är 68 797 kr i enlighet med taxa. Faktura översänds 
separat. 

Den aktuella platsen ligger i en dunge som är bevuxen med trivial lövskog på en 
relativt undanskymd plats. Föreslagen byggnation kommer delvis att kunna ses 
från allmän väg, dock beläget långt borta. Åtgärden bedöms vara förenlig med 
kommunens översiktsplan och bedöms ur allmän synpunkt medföra en god 
hushållning av mark- och vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i 
plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressena i 
området. I avvägningen mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen 
och det allmänna intresset av att platsen inte bebyggs bedöms det enskilda 
intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte heller medföra någon betydande 
olägenhet för berörda sakägare. 

Beskrivning av ärendet En ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gästhus samt 
garage/orangeri på en del av fastigheten Killeröd 11:31 har lämnats in till 
nämnden. Fastigheten saknar i dagsläget byggnader. Byggnationen är tänkt att 
byggas i U-form med en gårdsplan mellan byggnaderna. Fastigheten ligger inom 
ett så kallat Lb-område där stor restriktivitet mot nya bostäder ska råda. Viss 
komplettering av hus kan ske i väl utvalda lägen. De föreslagna byggnaderna är 
anpassade till platsens förutsättningar. Föreslagen plats är relativt avskild och 
kommer bara delvis att kunna ses från allmän väg, dock beläget långt borta. 
Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller 
medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. I avvägningen 
mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen och det allmänna intresset 
av att den inte bebyggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. 

Notering Fastigheten besöktes på plats av myndighetsnämnden den 16 januari 2020. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Upplysningar 

2020-01-16 10av16 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Leif Davidsson, daterad 2019-12-16, 
med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Leif Davidsson föredrar ärendet. 

Haakon Böcker (BP), Ingvar Bengtsson (S) och Ingrid Nygren (L): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

Observera att åtgärden inte får påbörjas före nämnden har utfärdat startbesked 
eller börja användas före utfärdat slutbesked (PBL 10:4). Följs inte detta ska 
sanktionsavgift tas ut (PBL 11:20). 

Vatten ska anslutas till allmänna ledningar och spillvatten till godkänd enskild 
anläggning. 

Åtgärden kräver tillstånd från länsstyrelsen gällande landskapsbildsskyddet. 

Beslutet får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar, alternativt tre veckor efter delgivning via mottagnings bevis eller fem 
veckor vid förenklad delgivning under förutsättning att ingen överklagar. 

Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts. 
Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft. Lovet upphör att gälla om 
åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 
då beslutet fick laga kraft (PBL 9:43). 

Digitala handlingar 
Vi ser gärna att efterfrågade handlingar mejlas till samhallsbyggnad@bastad.se. 

Överklagan 
Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom tre veckor från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
Länsstyrelsen men skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller 
Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du 
överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets 
fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Sökande, kontrollansvarig, Samhällsbyggnad 
Post- och Inrikes Tidningar samt berörda grannar (information om beslutet) 

Beslutet expedieras med besvärshänvisning till 
 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 
Datum 
2019-12-16 

Handläggare 
Leif Davidsson 

Dnr 
B 2019-000848 

Tjänsteskrivelse 1 (5) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gästhus samt 
garage/orangeri på fastigheten KILLERÖD 11:31 (Killeröds 
Byaväg 109), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 §plan- och 
bygglagen (PBL). 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens 
förslag till kontrollansvarig, Karin Amandusson. 

Avgiften för bygglovet är 68 797 kronor i enlighet med taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Den aktuella platsen ligger i en dunge som är bevuxen med trivial lövskog på en relativt undan
skymd plats. Föreslagen byggnation kommer delvis att kunna ses från allmän väg, dock beläget 
långt borta. Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och bedöms ur all
män synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och uppfylla lämplig
hetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. I avvägningen 
mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen och det allmänna intresset av att platsen 
inte bebyggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte heller medföra 
någon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

Båstads kommun 
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Sammanfattning 
En ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gästhus samt garage/orangeri på en 
del av fastigheten Killeröd 11:31 har lämnats in till nämnden. Fastigheten saknar i dagsläget 
byggnader. Byggnationen är tänkt att byggas i U-form med en gårdsplan mellan byggnaderna. 
Fastigheten ligger inom ett så kallat Lb-område där stor restriktivitet mot nya bostäder ska råda. 
Viss komplettering av hus kan ske i väl utvalda lägen. De föreslagna byggnaderna är anpassade 
till platsens förutsättningar. Föreslagen plats är relativt avskild och kommer bara delvis att 
kunna ses från allmän väg, dock beläget långt borta. 

Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller medföra någon på
taglig skada på riksintressena i området. I avvägningen mellan den enskildes intresse av att be
bygga platsen och det allmänna intresset av att den inte bebyggs bedöms det enskilda intresset 
väga tyngst. 

Beskrivning av ärendet 
En ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gästhus samt garage/orangeri på en 
del av fastigheten Killeröd 11:31 har lämnats in till nämnden. Fastigheten saknar i dagsläget 
byggnader. Byggnationen är tänkt att byggas med tre byggnader i U-form med en gårdsplan mel
lan byggnaderna. Platsen är relativt undanskymd och ligger i en sluttning med en dunge som är 
bevuxen med lövskog av mer trivial art. Området är klassat som Lb-område i översiktsplanen 
(Hallandsås sydsluttning). Tanken är att fastighetsägaren ska vara permanentboende och leva 
här för att bruka jorden som ett småskaligt jordbruk. 

På fastigheten finns ett tidigare positivt förhandsbesked från den 8 januari 2018 med Dnr. 8 
2014-000878. Förslagen placering på byggnationen var då på annan plats på fastigheten, vilket 
nu innebär en prövning. 

Fastigheten omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd och gränsar till verksamhetsom
råde för dricksvatten. Några övriga skydd finns inte för fastigheten. 

Fastigheten ingår i riksintresseområde för: 

• Tunnelns influensområde WSP 2008 
• Stopp för höga objekt, 5 km, FM 2015 
• Influensområde väderradar, 20 km, FM 2015 
• Naturvård, 3 kap 6 §miljöbalken, 2016-11-26 
• Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2 § miljöbalken 
• Friluftliv, 3 kap 6 §miljöbalken, 2017-10-19 

Berörda grannar och myndigheter har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
enligt 9 kap. 25 § PBL. Fastighetsägarna på har lämnat synpunkter på att förslaget 
med garage/orangeri försämrar deras utsikt och att byggnaderna borde varit något mindre och 
mer samlade. NSR har framfört att det måste finns väg med plats för deras fordon och att det 
behövs iordningställas möjlighet för fordon att vända på vägen. Miljöavdelningen har upplyst om 
att man måste ansöka om tillstånd för anläggande av enskild avloppsanläggning och eventuell 
installation av värmepump. 
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Samhällsbyggnads bedömning: 

Enligt kommunens översiktsplan från 2008 (sid 153-158) bedöms de generella riktlinjerna 
för hur nya byggnader ska utformas och placeras i landskapet vara uppfyllda. 
Fastigheten ligger inom ett så kallat Lb-område där stor restriktivitet mot nya bostäder ska råda. 
Viss komplettering av hus kan ske i väl utvalda lägen. Den föreslagna byggnationen är anpassad 
till platsens förutsättningar och minimerar påverkan på omgivningarna genom att vara placerad 
i en sluttning med en skogsdunge i kanten av öppen åkermark. 

Platsen är relativt undanskymd och ligger ca 1000 meter från allmän väg och kommer bara del
vis att kunna ses från vägen. I avvägningen mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen 
och det allmänna intresset av att den inte bebyggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. 
Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller medföra någon på
taglig skada på riksintressena i området. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd 
Certifierad kontrollansvarig är Karin Amandusson (PBL 10:9). 

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges och arbetena får påbörjas. 

Nedanstående handlingar ska inlämnas till Samhällsbyggnad inför tekniskt samråd: 

Förslag på kontrollplan 
Sektionsritning konstruktion/teknisk beskrivning 
Brandskydds beskrivning 
Fuktsäkerhetsprojektering 
Energiberäkning 
Färdigställandeskydd 
Utformningen av bilvägen fram till byggnaderna och möjlighet för fordon 
att vända på vägen ska redovisas 
Anmälan om anslutning till kommunalt tappvatten ska anmälas till NSVA 
och ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd 

I samband med tekniskt samråd kan ärendet behöva kompletteras med ytterligare handlingar. 

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

Upplysningar 

Observera att åtgärden inte får påbörjas före nämnden har utfärdat startbesked eller börja an
vändas före utfärdat slutbesked (PBL 10:4). Följs inte detta ska sanktionsavgift tas ut (PBL 
11:20). 

Vatten ska anslutas till allmänna ledningar och spillvatten till godkänd enskild anläggning. 

Åtgärden kräver tillstånd från länsstyrelsen gällande landskapsbildsskyddet. 
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Beslutet får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, alter
nativt tre veckor efter delgivning via mottagningsbevis eller fem veckor vid förenklad delgivning 
under förutsättning att ingen överklagar. 

Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts. Detta gäller även 
om beslutet inte har fått laga kraft. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft (PBL 9:43). 

Digitala handlingar 
Vi ser gärna att efterfrågade handlingar mejlas till samhallsbyggnad@bastad.se 

Överklagan 
Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du 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 
Leif Davidsson 

Beslutet ska expedieras till: 

Sökande, kontrollansvarig, Samhällsbyggnad 
Post- och Inrikes Tidningar samt berörda grannar (information om beslutet) 

Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
10_Nybyggnadskarta 
1l_AO2-Bottenvåning 
12_A03-Våning 2 
13_AOS-Fasadritning 
14_AO 6-Fasadritning 
15_A07-Fasadritning 
16_A04-Sektionsritning 
17 _Markplaneringsritning 
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24_Svar på remiss NSR 
25_Svar på remiss bilaga NSR 
26_Svar på remiss miljö 
30_Bemötande av synpunkter 
31_8ilagor till bemötande om synpunkter 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 

1 O_Nybyggnadskarta 
11_A02-Bottenvåning 
12_A03-Våning 2 
13_AOS-Fasadritning 
14_A06-Fasadritning 
15_A07-Fasadritning 
16_A04-Sektionsritning 
17 _Markplaneringsritning 
20_Svar på remiss  
21_Svar på remiss bilaga  
22_Svar på remiss  
23_Svar på remiss bilaga  
24_Svar på remiss NSR 
25_Svar på remiss bilaga NSR 
26_Svar på remiss miljö 
30_8emötande av synpunkter 
31_8ilagor till bemötande om synpunkter 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för yrkandet 

2020-01-16 11av16 

MN§6 Dnr MN 000030/2019 - 330 

Segelstorp 3:66 - Yttrande till mark- och miljödomstolen 
gällande aktbilaga 1 i mål nr P 5280-19 gällande överklagan 
av Länsstyrelsens i Skåne län beslut angående nekat bygglov 
för nybyggnad av 36 m hög telemast och teknikbod 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun motsätter sig den klagandes yrkande 
om ändring och yrkar att länsstyrelsens beslut fastställs. 

Nämnden bedömer att plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 31 b inte är tillämplig 
då åtgärden inte utgör en liten avvikelse från detaljplanen. 

Möjlighet finns att lämna bygglov enligt PBL 9 kap 31 c §.Paragrafen disponibel 
på så sätt att den anger att bygglov "får" ges, inte att det ska ges. Nämnden har i 
sitt beslut om att inte ge bygglov, gjort bedömningen att anläggande av 
telekommunikationstorn på platsen inverkar negativt på upplevelsen av 
området. Även om det ianspråktagna området för själva anläggningen är litet, 
innebär en upplevd olust och oro hos närboende och andra nyttjare av marken 
att det allmänna intresset av att kunna nyttja marken påverkas betydligt. 

Beskrivning av ärendet Mark- och miljödomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads kommun 
att yttra sig över överklagan enligt aktbilaga 1 senast den 31 januari 2020. 
Myndighetsnämnden nekade den 7 maj 2019 bygglov för nybyggnad av 
telekommunikationstorn med teknikbod på fastigheten. Nämndens beslut 
överklagades av den sökande. Länsstyrelsen i Skåne län avslog överklagandet 
den 8 oktober 2019. Sökanden överklagade även länsstyrelsens beslut. 
Nämnden motsätter sig den klagandes yrkanden och yrkar att länsstyrelsens 
beslut fastställs. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovchef Catharina Arehög, daterad 2020-01-03, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen (mejl) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-01-03 

Handläggare 
Catharina Arehög 

Dnr 
B 2019-000232 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande aktbilaga 1 i mål nr P 
5280-19 gällande överklagan av Länsstyrelsen i Skåne län beslut 
angående nekat bygglov för nybyggnad av 36 m hög telemast och 
teknikbod på fastigheten Segelstorp 3:66, Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden i Båstads kommun motsätter sig den klagandes yrkande om ändring och 
yrkar att länsstyrelsens beslut fastställs. 

Skäl för yrkandet 
Nämnden bedömer att plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 31 b inte är tillämplig då åtgär
den inte utgör en liten avvikelse från detaljplanen. 

Möjlighet finns att lämna bygglov enligt PBL 9 kap 31 c §. Paragrafen disponibel på så sätt att 
den anger att bygglov "får" ges, inte att det ska ges. Nämnden har i sitt beslut om att inte ge 
bygglov, gjort bedömningen att anläggande av telekommunikationstorn på platsen inverkar 
negativt på upplevelsen av området. Även om det ianspråktagna området för själva anläggning
en är litet, innebär en upplevd olust och oro hos närboende och andra nyttjare av marken att det 
allmänna intresset av att kunna nyttja marken påverkas betydligt. 

Sammanfattning 
Mark- och miljödomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads kommun att yttra 
sig över överklagan enligt aktbilaga 1 senast den 31 januari 2020. 

Myndighetsnämnden nekade den 7 maj 2019 bygglov för nybyggnad av 
telekommunikationstorn med teknikbod på fastigheten. Nämndens beslut överklagades 
av den sökande. Länsstyrelsen i Skåne län avslog överklagandet den 8 oktober 2019. 
Sökanden överklagade även länsstyrelsens beslut. Nämnden motsätter sig den 
klagandes yrkanden och yrkar att länsstyrelsens beslut fastställs. 

Samhällsbyggnad 
Catharina Arehög 
Bygglovchef 
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Beslutet ska expedieras till: 
Mark- och miljödomstolen (mejl) 

Bilagor 
Föreläggande från MMD med aktbilaga 1 och länsstyrelsens beslut 

Båstads kommun 
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[il:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl till beslut 

2020-01-16 

MN§7 Dnr MN 000028/2019 - 800 

Förslag till beslut att tillfälligt återkalla registrering 
för livsmedelsverksamhet 

12 av16 

Myndighetsnämnden återkallar tillfälligt, med stöd av Rådets förordning (EU) 
2017 /625 artikel 138 och artikel 139, beslutet om registreringen av 
livsmedelsverksamhet för  Beslutet 
ska gälla tills verksamheten har vidtagit åtgärder för alla sina produkter enligt 
gällande lagstiftning. 

Den 2019-12-14 trädde ny lagstiftning i kraft (1). Den medger att 
tillsynsmyndigheten har lagstöd för att återkalla registreringen eller 
godkännandet tillfälligt eller slutgiltigt för en livsmedelsverksamhet. 

Verksamheten har fortfarande inte korrigerat märkningen på ett flertal 
produkter eller tillfälligt plockat bort dessa ur sortimentet. 
Myndighetsnämnden anser därför att har brutit mot gällande 
lagstiftning C2l. Man har även brutit mot det beslut som fattats om åtgärder 
DB § 454/M804 och det beslut som varit förenat med vite: och MN § 43 
Dnr 000028/2019-800. 

(l). EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017 /625 av 
den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att 
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av 
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel 
samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar( ... ) 

C2l·EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1169/2011 
av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till 
konsumenterna ( .. .). 

Beskrivning av ärendet Vid återkommande inspektioner under 2018-2019 på har 
verksamheten uppvisat brister i svensk märkning på sina produkter enligt 
gällande lagstiftning. De har meddelats via beslut att de inte får sälja felaktigt 
märkta livsmedel och har haft lång tid på sig att åtgärda felen. 

Vid inspektion som gjordes 2019-12-10 såldes fortfarande ett flertal livsmedel 
som saknade svensk märkning. Verksamheten har tagit del av inspektions
rapport och kommunicering om förslag till beslut men har vid dags datum 
inte tagit kontakt med miljöavdelningen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-16 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Yvonne Mollet
Bengtsson, daterad 2019-12-30, med tillhörande bilagor. 

Sida 

13av16 

Föredragande Miljö- och hälsoskyddsinspektör Yvonne Mollet-Bengtsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Miljöavdelningen 
 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

Datum: 2019-12-30 
Handläggare: Yvonne Mollet-Bengtsson 
Dnr: M2018-1184 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Förslag till beslut att tillfälligt återkalla registrering för 
livsmedelsverksamhet 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Att Myndighetsnämnden med stöd av Rådets förordning (EU) 2017 /625 artikel 138 och artikel 
139 tillfälligt återkallar beslutet om registreringen av livsmedelsverksamhet för   

. Beslutet ska gälla tills verksamheten har vidtagit åtgärder för alla 
sina produkter enligt gällande lagstiftning. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid återkommande inspektioner under 2018-2019 på har verksamheten 
uppvisat brister i svensk märkning på sina produkter enligt gällande lagstiftning. De har med
delats via beslut att de inte får sälja felaktigt märkta livsmedel och har haft lång tid på sig att 
åtgärda felen . 

Vid inspektion som gjordes 2019-12-10 såldes fortfarande ett flertal livsmedel som saknade 
svensk märkning. Verksamheten har tagit del av inspektionsrapport och kommunicering om 
förslag till beslut men har vid dags datum inte tagit kontakt med miljöavdelningen. 

Skäl till beslut 
Den 2019-12-14 trädde ny lagstiftning i kraft (1J. Den medger att tillsynsmyndigheten har 
lagstöd för att återkalla registreringen eller godkännandet tillfälligt eller slutgiltigt för en livs
medelsverksamhet. 

Verksamheten har fortfarande inte korrigerat märkningen på ett flertal produkter eller tillfäl
ligt plockat bort dessa ur sortimentet. Myndighetsnämnden anser därför att  
har brutit mot gällande lagstiftning cz.J. Man har även brutit mot det beslut som fattats om åt
gärder DB § 454/M804 och det beslut som varit förenat med vite: och MN § 43 Dnr28/2019-
800. 

c1J. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅ.DETS FÖRORDNING (EU) 2017 /625 av 
den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa till
lämpningen av livsmedels- ochfoderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djur
skydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets för
ordningar( .. .) 

czJ EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅ.DETS FÖRORDNING (EU) nr 1169/2011 

av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna( .. .). 



Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Yvonne Mollet-Bengtsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Denna handling har hanterats digitalt och har därför ingen underskrift. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
MN § 43 Dnr MN 000028/2019-800 
DB Myndighetsnämnden § 457 /M804 
Inspektionsrapport dnr: 2018-1184 

2 (2) 



ll1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-01-16 14av16 

MN§8 Dnr MN 000068/2019 - 900 

Delgivningar 

Beslut Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Hunnestorp 4:4- Överklagande av kommunens beslut om avgift. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

b). Bron 1 - Överklagande av beslut om tidsbegränsat bygglov. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 

c). Bron 1 - Överklagande av beslut om tidsbegränsat bygglov. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 

d). Bron 1 - Överklagande av beslut om bygglov. Länsstyrelsen upphäver 
det överklagade beslutet och visar ärendet åter till kommunen för fortsatt 
handläggning i enlighet med vad som anges i skälen för beslutet. 

e) . Underrättelse om samråd - Detaljplan för Båtsmannen 5 m f1 i Båstad. 

f). Perstorp 4:7 4 - Överklagande av beslut om bygglov. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet. 

g) . Ekonomirapport januari-november 2019. 

h). Bron 1 - Överklagande av beslut om bygglov. Länsstyrelsen avskriver 
ärendet från ytterligare handläggning. 

i). Ejdern 11 - Beslut om bygglov i efterhand för nybyggnad av 
komplementbyggnad. Dom från mark- och miljödomstolen: Mark- och 
miljödomstolen avslår yrkandet om syn och avslår överklagandet. 

i) . Hemmeslöv 45:1- Bygglov för telemast med teknikbad. Dom från Mark- och 
miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet. 

k). Månadsrapport december 2019 från Nordvästskånes kustvattenkommitte. 

fusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2020-01-16 

Dnr MN 000075/2018 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beslut Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

Sida 

15av16 

a). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag 2019-11-01- 2019-12-31. 

b). Delegationslista - Bygglovsavdelningen 2019-11-01 - 2019-12-31. 

c). Delegationslista - Miljöavdelningen 2019-11-01- 2019-12-31. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-01-16 

MN§ 10 Dnr MN 000069/2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

· Räddningstjänstens uppdrag inom nämndens ansvarsområde 
(Pelle Pettersson). 

Sida 

16av16 

· Bemanning/organisationsschema för Samhällsbyggnad 2020 (Roger Larsson). 

· Rekrytering av ny miljöchef: Lägesrapport (Roger Larsson). 

· Svar på remiss från Socialdepartementet - Stärkt skydd för den enskilde 
vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp och 
injektions behandlingar - Ds 2019:20 (Alma Ceric). 

· Hemmeslöv 45:1- Telekommunikationsmast (Roger Larsson). 

·Bron 1 - Torekovs hamn (Roger Larsson). 

· Ejdern 11 (Roger Larsson). 

·Vitlingen i Torekov: Kort tillbakablick och historik (Roger Larsson) . 

· Torekov, byn vid havet- www.torekov.se. 

· Skeadal 1:15 - Bygglovsansökan (Leif Davidsson). 

· Kommande grävningar för Sydvatten AB på södra sidan av Bjärehalvön. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 




