
fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

2020-03-12 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 12 mars 2020 kl. 13.00 - 15.50. 

Carl Lilliehöök (M), ordförande 
Ingrid Nygren (L), vice ordförande 
Tony Ivarsson (M), ledamot 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot 
Kenneth Larsson (C), ledamot 
Christer Paulsson (BP), tjg. ers. för Haakon Böcker (BP) 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot 

Roger Larsson, samhällsbyggnadschef, del av mötet. 
Catharina Arehög, bygglovchef, del av mötet. 
Michaela Sundström, miljöchef 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Christina Breili och Jenny Andersson, LIA-praktikanter. 
Cecilia Claesson, praktikant. 

Kenneth Larsson. Ersättare: Christer Paulsson. 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 16 mars 2020 kl. 11.00 . 

..i~~::::::- ~~..:..'::::L-L'.:.........~'.:::!::~~====------~(J_ __ Paragrafer 

71/:Xon Jll&vUO& 
Carl Lilliehöök 

Kenneth Larsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-03-12 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2020-03-17 till och med 2020-04-08 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Henrik Andersson 

Sida 

1av23 

§§ 19-30 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2020-03-12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-12 

MN § 19 Dnr MN 000070/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 20 Dnr MN 000071/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 21 Dnr MN 000003/2020 - 330 
 - Tillsyn avseende olovligt uppförande av komplementbyggnad 

MN § 22 Dnr MN 000004/2020 - 330 
Bron 1 (Torekovs hamn) - Bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang 

MN § 23 Dnr MN 000005/2020 - 330 
Glimminge 4:15 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 24 Dnr MN 000063/2019 - 330 
 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 25 Dnr MN 000006/2020 - 330 
- Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus 

MN § 26 Dnr MN 000007 /2020 - 330 
Småryd 11:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av radhus 

MN § 27 Dnr MN 000030/2019 - 330 
Begäran om prövningstillstånd och överklagan av dom i mål nr P 5280-19 gällande nekat 
bygglov för telemast och teknikbod på fastigheten Segelstorp 3:66, Båstads kommun 

MN § 28 Dnr MN 000068/2019 - 900 
Delgivningar 

MN § 29 Dnr MN 000072/2019 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

MN § 30 Dnr MN 000069/2019 - 900 
Informationsärenden 

Sida 

2 av 23 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/~ Clc 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-03-12 

MN § 19 Dnr MN 000070/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Kenneth Larsson. 

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Christer Paulsson. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad måndagen den 
16 mars 2020 kl. 11.00. 

3 av 23 

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 Utdragsbestvrkande 

7 
l~ ~/7,1_ 



iJrl BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-03-12 4av23 

MN § 20 Dnr MN 000071/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

 - Olovlig uppställning av containrar - ärendet utgår. 

Nytt informationsärende: Budgetuppföljning per den siste februari 2020. 

Värdering av jordbruksmark: Vad innefattas i detta? - informationen utgår, 
tas upp på nästa sammanträde. 

Tillsynsplan 2020 - informationen utgår, tas upp på nästa sammanträde. 

Bygglovsutbildning - informationen utgår, tas upp på nästa sammanträde. 

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 Utdragsbestvrkande 

/~ ~k 



ITl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-03-12 

MN §21 Dnr MN 000003/2020 - 330 

Tillsyn avseende olovligt uppförande 
av komplementbyggnad 

5 av 23 

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

en byggsanktionsavgift enligt plan
och byggförordningen 9 kap 3 §och 6 § om 14 229 kr för att utan bygglov 
och startbesked uppfört en komplementbyggnad på 26,2 kvadratmeter. 

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 §och 11kap41 §plan
och bygglagen). 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Uppförande av 
komplementbyggnader inom detaljplanerat område är bygglovspliktigt. Inga 
skäl har framkommit som föranleder att sanktionsavgiften ska reduceras. 

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

Beskrivning av ärendet Fastighetsägare till fastigheten  har någon gång mellan augusti 2015 
och våren 2016 byggt till en bygglovsbefriad komplementbyggnad s.k. 
friggebod så att dess area överskred den maximala tillåtna byggnadsarea enligt 
plan- och bygglagen 9 kap 4 §. Eftersom bygglov för åtgärden inte har sökts 
samt att startbesked inte har meddelats ska en solidarisk byggsanktionsavgift 
tas ut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-03-12, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~ f h 
~ 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-12 

Sida 

6 av 23 

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 vilket beslut du 
överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets 
fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Beslutet skickas med besvärshänvisning till fastighetsägarna 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

/o{2 [h 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-03-12 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2019 - 000820 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende olovligt uppförande av komplementbyggnad 
på fastigheten  

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-och bygglagen 
påföra fastighetsägare till fastigheten en solidarisk byggsankt:ionsavgift enligt 
plan-och byggförordningen 9 kap 3 §och 6 §om 14 229 kronor för att utan bygglov och startbe
sked uppfört en komplementbyggnad på 26,2 kvadratmeter. 

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 §och 11 kap 41 §plan-och bygglagen). 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Uppförande av komplementbyggnader inom 
detaljplanerat område är bygglovspliktigt. Inga skäl har framkommit som föranleder att sankt
ionsavgiften ska reduceras. 

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

Sammanfattning 
Fastighetsägare till fastigheten  har någon gång mellan augusti 2015 och våren 2016 
byggt till en bygglovs befriad komplementbyggnad s.k. friggebod så att dess area överskred den 
maximala tillåtna byggnadsarea enligt plan-och bygglagen 9 kap 4 §. Eftersom bygglov för åtgär
den inte har sökts samt att startbesked inte har meddelats ska en solidarisk byggsanktionsavgift 
tas ut. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samha llsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2019.10.17 



2 (2) 

Beskrivning av ärendet 

Under granskning av en bygglovsansökan för tillbyggnad av huvudbyggnad har det noterats att 
en komplementbyggnad på fastigheten uppfördes utan att bygglov eller startbesked har medde
lats. Därefter har ett tillsynsärende startats och fastighetsägaren har getts möjlighet att förklara 
varför bygglov för åtgärden inte har sökts. 

Den XX december 2019 har fastighetsägaren inkommit med förklaring till varför bygglov inte 
har sökts för åtgärden. 

Byggnaden har från början varit en bygglovs befriad komplementbyggnad uppförd med stöd av 
plan-och bygglagen 9 kap 4 § s.k. friggebod som någon gång mellan augusti 2015 och våren 2016 
har byggts till. Byggnadsarean efter tillbyggnad var 26,2 kvadratmeter vilket innebär att maxi
mala tillåtna byggnadsarea för en bygglovsbefriad komplementbyggnad har överskridits och att 
hela byggnaden blev bygglovspliktig. Tillsynsärendet upprättades i oktober 2019, alltså mindre 
än fem år sedan överträdelsen har gjorts vilket gör att sanktionsavgifter ska tas ut. Preskript
ionstid för sanktionsavgifter är fem år sedan överträdelsen har begåtts. 

Eftersom rättelse genom rivning inte har gjorts ska sanktionsavgifter tas ut. Något skäl att sätta 
ner sanktionsavgifter enligt plan-och bygglagen 11 kap 53 §bedöms inte finnas . 

I november 2019 har bygglov i efterhand sökts för komplementbyggnaden. Bygglov i efterhand 
gavs den 29 november 2019. 

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 skickas med besvärshänvisning till fastighetsägare 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 

Beräkning av sanktionsavgifter 
Ortofoto augusti 2015 
Ortofoto våren 2016 
Fastighetsägarens förklaring 

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 2019.10.17 



l,il:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-03-12 

MN §22 Dnr MN 000004/2020 - 330 

Bron 1 (Torekovs hamn)- Bygglov för om- och tillbyggnad 
av restaurang 

Avslag för tänkt utvidgning/takterrass av  

7 av 23 

• Planen för del av Torekov, där Bron 1 betecknar hamnen, är från februari 
1968. Den enda planbestämmelsen för Bron 1 säger "för hamnens behov". 
Hamnens behov kunde 1968 gälla fiskebodar och just inget annat; möjligen en 
kiosk. Då behövdes ingen planbestämmelse, som begränsade byggnadshöjd. Att 
anordna en takterrass ovanpå det som en gång varit en kiosk, men som idag har 
svällt flerfaldigt, kan visserligen inte sägas vara planstridigt eftersom det inte 
finns några planbestämmelser, men kan inte heller sägas överensstämma med 
planens syfte. 

• I hamnens västra del huserar Torekovs Sjöfartsmuseum: Skjulet är 
byggnadsminne. Akterskeppet av FRAM och Lotsutkiken är båda byggnader av 
ikoniskt värde. Det kräver att bebyggelse i hamnens östra del i någon liten mån 
underordnar sig det unika uttrycket i hamnmiljön. 

• Det är orimligt att närmsta grannarna plötsligt får en restaurangservering i 
samma höjd som deras förut insynsskyddade trädgård. 

• En takterrass på en av hamnbodarna får prejudicerande verkan. Det som idag 
ändå påminner om en hamnmiljö skulle då allvarligt kunna förvanskas. 

• Dessutom fick ägaren av Väderötrafikens biljettkiosk nej till en takkupa för 
cirka 20 år sedan. Det vore inte korrekt att två decennier senare godkänna en 
hel takterrass. 

Avgift: 16 666 kr. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser bygglov för ombyggnad (efter erforderliga rivningsarbeten) 
samt mindre tillbyggnad inom arrendetomterna 1, 4 och 5 enligt TBSS 
arrendekarta avseende restaurangverksamhet och uteservering. Åtgärden 
avser fasadändringar, ombyggnad av serveringsyta, ombyggnad av 
köksutrymmen där köksutrymmen för och   
sammanläggs, mindre tillbyggnad av köksutrymmen, ny takterrass som 
avskärmas för ljuddämpning med höj och sänkbart glasräcke lika befintligt 
glasräcke vid markservering samt hiss för tillgänglighet till takterrass. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Ajournering 

Proposition 

2020-03-12 8 av23 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-03-03, 
med tillhörande bilagor. 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 3lc §plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
Avgiften är 26 279 kr enligt fastställd taxa. Faktura skickad i samband med 
beslut från den 29 oktober 2019. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Ingrid Nygren (L): Avslag för tänkt utvidgning/ takterrass av  
Som skäl anförs följande : 
• Planen för del av Torekov, där Bron 1 betecknar hamnen, är från februari 
1968. Den enda planbestämmelsen för Bron 1 säger "för hamnens behov". 
Hamnens behov kunde 1968 gälla fiskebodar och just inget annat; möjligen en 
kiosk. Då behövdes ingen planbestämmelse, som begränsade byggnadshöjd. Att 
anordna en takterrass ovanpå det som en gång varit en kiosk, men som idag har 
svällt flerfaldigt, kan visserligen inte sägas vara planstridigt eftersom det inte 
finns några planbestämmelser, men kan inte heller sägas överensstämma med 
planens syfte. 
• I hamnens västra del huserar Torekovs Sjöfartsmuseum: Skjulet är 
byggnadsminne. Akterskeppet av FRAM och Lotsutkiken är båda byggnader av 
ikoniskt värde. Det kräver att bebyggelse i hamnens östra del i någon liten mån 
underordnar sig det unika uttrycket i hamnmiljön. 
• Det är orimligt att närmsta grannarna plötsligt får en restaurangservering i 
samma höjd som deras förut insynsskyddade trädgård. 
• En takterrass på en av hamnbodarna får prejudicerande verkan. Det som idag 
ändå påminner om en hamnmiljö skulle då allvarligt kunna förvanskas . 
• Dessutom fick ägaren av Väderötrafikens biljettkiosk nej till en takkupa för 
cirka 20 år sedan. Det vore inte korrekt att två decennier senare godkänna en 
hel takterrass. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Ordföranden ställer proposition på Ingrid Nygrens yrkande ovan samt 
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifallit Ingrid Nygrens yrkande. 
Omröstning begärs. 

Myndighetsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till Ingrid Nygrens yrkande. 
NEJ - Bifall till förvaltningens förslag. 

justerandes signaturer 

~ (7 

Forts. på nästa sida. 

Utdragsbestvrkande 

j/7 
'--



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Omröstningsresultat 

2020-03-12 

Omröstningen utfaller med 5 JA-röster och 2 NEJ-röster: 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Ingrid Nygren (L) X 

Tony Ivarsson (M) X 

Ingvar Bengtsson (S) X 

Kenneth Larsson (C) X 

Ingrid Edgarsdotter (BP) X 

Christer Paulsson (BP) X 

Ordf. Carl Lilliehöök (M) X 

Summa: 5 2 

Ordföranden finner då att myndighetsnämnden beslutat att bifalla Ingrid 
Nygrens yrkande. 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Tony Ivarsson (M) och Kenneth Larsson (C). 

Sida 

9 av 23 

Upplysningar Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom tre veckor från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
länsstyrelsen i Skåne 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 Beslutet ska delges med besvärhänvisning till: 
Fastighetsägaren 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-03-12 

MN §23 Dnr MN 000005/2020 - 330 

Glimminge 4:15 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

10 av 23 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för 
nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad på, enligt 
ansökningshandlingarna, avgränsad och läges bestämd tomtplats om ca 3 500 
kvm på fastigheten. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 544 kr enligt fastställd taxa. Faktura 
översänds separat. 

Skäl för beslut Åtgärden följer gällande översiktsplan, ÖP08, tomtplatsen bedöms utgöra en 
så kallad lucktomt, 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. Efter en avvägning av de 
enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 2 kap PBL, bedöms att de 
enskilda intressena överväger och att förhandsbesked enligt ansökan och 
tillhandahållen information kan meddelas en!. PBL 9 kap 31 §.Föreslagen 
åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare 
som avses i plan- och bygglagen (PBL). 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och tillhörande 
komplementbyggnad på avgränsad och läges bestämd tomtplats om ca 3 500 
kvm på fastighetslottens norra del i direkt anslutning till sammanhållen 
bebyggelse och till verksamhetsområde kommunalt VA samt till befintlig 
tillfartsväg. Fastigheten är en bebyggd jordbruksfastighet bestående av sju 
lotter. Fastighetens brukscentra är beläget på lott med adress Lillarydsvägen 7. 
Åtgärden föranleds av kommande generationsskifte och eventuell framtida 
delning av stamfastigheten. Endast en mindre del av redovisad tomtplats 
bedöms som odlingsbar jordbruksmark men bedöms som lämplig för åtgärden 
med hänsyn till placering av nytt bostadshus beaktande omgivande befintliga 
byggnationer. Efter en avvägning av de enskilda och allmänna intressena med 
hänvisning till 2 kap PBL, bedöms att de enskilda intressena överväger och att 
förhandsbesked enligt ansökan och tillhandahållen information kan meddelas 
en!. PBL 9 kap 31§. Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande 
olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen. (PBL). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-03-03, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

/--2L CJ. 
' 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Yrkande 

Upplysningar 

2020-03-12 11av23 

Ingrid Nygren (L) och Kenneth Larsson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

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

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). 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. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom tre veckor från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
länsstyrelsen i Skåne 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 
fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Sökande 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

' 

/c.t?(_ (/L-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-03-03 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
8 2020-000053 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus GLIMMINGE 
4:15 (LILLARYDSVÄGEN 7), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för nybyggnad av ett en
bostadshus med tillhörande komplementbyggnad på, enligt ansökningshandlingarna, avgränsad 
och lägesbestämd tomtplats om ca 3500 kvm på fastigheten. 
Avgiften för förhandsbeskedet är 7 544 kr enligt fastställd taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden följer gällande översiktsplan, ÖP08, tomtplatsen bedöms utgöra en så kallad lucktomt, 
bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och upp
fylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. Ef
ter en avvägning av de enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 2 kap PBL, bedöms 
att de enskilda intressena överväger och att förhandsbesked enligt ansökan och tillhandahållen 
information kan meddelas enl. PBL 9 kap 31§. Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en sådan be
tydande olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen. (PBL). 

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 
9 kap. 25 § PBL. 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av en bostadshus och tillhörande komplementbyggnad på avgränsad 
och lägesbestämd tomtplats om ca 3500 kvm på fastighetslottens norra del i direkt anslutning 
till sammanhållen bebyggelse och till verksamhetsområde kommunalt VA samt till befintlig till
fartsväg. Fastigheten är en bebyggd jordbruksfastighet bestående av 7 lotter. Fastighetens 
brukscentra är beläget på lott med adress Lillarydsvägen 7. Åtgärden föranleds av kommande 
generationsskifte och eventuell framtida delning av stamfastigheten .. Endast en mindre del av 
redovisad tomtplats bedöms som odlingsbar jordbruksmark men bedöms som lämplig för åt
gärden med hänsyn till placering av nytt bostadshus beaktande omgivande befintliga byggnat
ioner. Efter en avvägning av de enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 2 kap PBL, 
bedöms att de enskilda intressena överväger och att förhandsbesked enligt ansökan och tillhan-
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dahållen information kan meddelas en!. PBL 9 kap 31§. Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en 
sådan betydande olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen. (PBL). 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och tillhörande komplementbyggnad på avgränsad 
och läges bestämd tomtplats om ca 3500 kvm på fastighetslottens norra del i direkt anslutning 
till sammanhållen bebyggelse och till befintlig tillfartsväg. Sökande har av misstag angett en fel
aktig area av tomtplatsen i handlingarna. Har bekräftat felet se bilaga 5. Föreslagen placering av 
byggnaden har enligt byggherren överenskommits men berörda grannar vilka även hörts enligt 
lagstadgat grannehörande. Fastigheten är en bebyggd jordbruksfastighet bestående av 7 lotter. 
Fastighetens brukscentra är beläget på lott med adress Lillarydsvägen 7. Åtgärden föranleds av 
kommande generationsskifte och eventuell framtida delning av stamfastigheten. Endast en 
mindre del av redovisad tomtplats bedöms som odlingsbar jordbruksmark men bedöms som 
lämplig för åtgärden med hänsyn till placering av nytt bostadshus beaktande omgivande befint
liga byggnationer. Föreslagen tomtplats gränsar direkt till sammanhållen bebyggelse och till 
verksamhetsområde kommunalt VA. 
Föreslagen tomtplats omfattas av följande regleringar: 

• Område av riksintresse för friluftslov och det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg 
och Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 3 kap 6 § och 4 kap 2 §miljöbal
ken. 

• Område med riksintresse för kustzon och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 §miljöbal
ken. 

Upplysningar 
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. 
Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, alter
nativt 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 be
slutet fick laga kraft (PBL 9:43). Observera att åtgärden inte får påbörjas före nämnden har ut
färdat startbesked eller börja användas före utfärdat slutbesked (PBL 10:4). Följs inte detta ska 
sanktionsavgift tas ut. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till länsstyrelsen i Skåne men skickas skriftlig
en 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. 

Samhälls byggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

/~ Cl 
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Beslutet ska expedieras till: 
Sökande 
Samhälls byggnad 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 

Orienteringskarta 
Ansökan om förhandsbesked 
Situationsplan 
Följebrev från byggherren 
Bekräftelse avseende fel area från sökande 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-03-12 

MN§24 Dnr MN 000063/2019 - 330 

Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

12 av 23 

Beslut Myndighetsnämnden ger som förhandsbesked att bygglov inte kan ges enligt 
föreliggande handlingar. Avgiften 7 417 kr tas ut enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslut 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 landskaps bilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller intresset 
av en god helhetsverkan. Vid en bedömning av ombyggnation kan tillåtas på 
platsen ska en avvägning göras mellan fastighetsägarens enskilda intresse att få 
bygga nytt på föreslagen plats och de allmänna intressen som kan ta skada av 
byggnationen. Efter en avvägning av de enskilda och allmänna intressena med 
hänvisning till 2 kap PBL, samt beaktande av yttranden från berörda sakägare 
(grannar) bedöms att de allmänna intressena överväger och att 
förhandsbesked enligt ansökan och tillhandahållen information inte kan 
meddelas enligt PBL 9 kap 31§. Föreslagen lokalisering i landskapet strider mot 
intentionerna i översiktsplanen (ÖP08) och medför negativ inverkan på 
landskapets öppenhet och särdrag. vad sökande anfört i sitt bemötande, 
inklusive bilagor, av tjänsteskrivelsen föranleder ingen annan bedömning. 
Föreslagen åtgärd bedöms vara en sådan betydande olägenhet för berörda 
sakägare som avses i plan- och bygglagen (PBL). 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av nytt enbostadshus samt en 
komplementbyggnad/maskinhall 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. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-03-12 13 av 23 

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. Beaktande av grannars yttranden samt att föreslagen 
placering av nytt bostadshus strider bl.a. mot riktlinjerna i översiktsplanen som 
anger att ny bostads bebyggelse 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. Beaktande av granneyttranden bedöms 
Myndighetsnämndens, i beslut från den 16 januari 2020, förslag om ny 
placering av komplementbyggnaden/maskinhallen vara en sådan betydande 
olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen. (PBL). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-03-03, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Yrkande Kenneth Larsson (C), Tony Ivarsson (M) och Ingrid Nygren (L): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

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 
fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnad 

Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 
Fastighetsägarna till  och  

]usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-03-03 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2019-000819 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus  
, Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden ger som förhandsbesked att bygglov inte kan ges enligt föreliggande hand
lingar. Avgiften 7417 kr tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas se
parat. 

Skäl för beslut 
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 landskaps bilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller intresset av 
en god helhetsverkan. Vid en bedömning av om byggnation kan tillåtas på platsen ska en avväg
ning göras mellan fastighetsägarens enskilda intresse att få bygga nytt på föreslagen plats och de 
allmänna intressen som kan ta skada av byggnationen. Efter en avvägning av de enskilda och 
allmänna intressena med hänvisning till 2 kap PBL, samt beaktande av yttranden från berörda 
sakägare (grannar) bedöms att de allmänna intressena överväger och att förhandsbesked enligt 
ansökan och tillhandahållen information inte kan meddelas enl. PBL 9 kap 31§. Föreslagen loka
lisering i landskapet strider mot intentionerna i översiktsplanen (ÖPOS) och medför negativ 
inverkan på landskapets öppenhet och särdrag. vad sökande anfört i sitt bemötande, inklusive 
bilagor, av tjänsteskrivelsen föranleder ingen annan bedömning. Föreslagen åtgärd bedöms 
vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen. (PBL). 

Yttranden 
Då Myndighetsnämnden, i beslut från den 16 januari 2020, återremitterat ärendet för ny prövning med 
ny placering av komplementbyggnaden/maskinhallen mellan planerat nytt bostadshus och bostadshu
set på fastigheten  har berörda grannar hörts. Erinran har inkommit från fastighetsä
garena till  och från fastighetsägarna till  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av nytt enbostadshus samt en komplementbygg
nad för generationsskifte. Byggherren har besökt handläggaren och förtydligat att nämnda kom
plementbyggnad avser en större maskinhall. Fastigheten ligger inom område där kommunalt 
färskvatten finns, dock utanför kommunalt verksamhetsområde för VA, utanför detaljplan och 
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utanför sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är en obebyggd lantbruksenhet med odlingsbar 
åkermark i väster och en mindre skogsdunge bevuxen med lövträd och sly i öster och mot 
Skeadalsvägen. Platsen med skogsdungen kan bedömas som en icke i anspråkstagen lucktomt. 
Marken för placeringen av byggnation enligt ansökan brukas som vall/betesmark. Enligt 3 kap. 4 
§miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Riktlinjer enligt översikts
planen för bebyggelsereglering på landsbygden innebär bland annat att ny bebyggelse skall 
undvika öppna lägen där den nya bebyggelsen kommer att dominera landskapet i ett större. om
råde, att nya bostadshus som tillkommer vid tex. generationsskiften skall placeras i direkt an
slutning till befintliga gårds byggnader (befintligt brukscentra saknas i detta fall då fastigheten är 
obebyggd). Föreslagen placering bedöms inte som lämplig då området avser brukningsvärd 
jordbruksmark/betesmark. 

Sökande har beretts möjlighet att välja annan lämpligare placering men hävdar att området som 
Samhällsbyggnad bedömt som lämpligt är förorenat av avloppsvatten. Grannfastigheterna är av 
Miljö förelagda att upprätta nya enskilda avlopp så att utsläpp inte sker. 

Fastigheten omfattas av följande regleringar: 
Område av intresse gällande kustzon och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 §miljöbalken. 
Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hallandsåsen 
med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av nytt en bostadshus samt en komplementbygg- . 
nad/maskinhall för generationsskifte. Fastigheten är en obebyggd lantbruksenhet med odlings
bar 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 bebyg
gelse. 
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 landskaps bilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller intresset av 
en god helhetsverkan. Beaktande av grannars yttranden samt att föreslagen placering av nytt 
bostadshus strider bl.a. mot riktlinjerna i översiktsplanen som anger att ny bostads bebyggelse 
skall 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 place
ring, i skogsdungen i den sydöstra delen av fastigheten föranleder ingen annan bedömning. Be
aktande av granneyttranden bedöms Myndighetsnämndens, i beslut från den 16 januari 2020, 
förslag om ny placering av komplementbyggnaden/maskinhallen vara en sådan betydande olä
genhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen. (PBL). 

Upplysningar 

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

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. 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 
bygglovshandläggare 

Beslutet ska expedieras till: 
 

Samhällsbyggnad 

Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 
Fastighetsägarna till och  

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Ansökan 
Situationsplan 
Följebrev ansökan 
Yttrande sökande 
Protokollutdrag med ny sitplan MN 
Granneyttrande a från fastighetsägare till  
Granneyttrande b från fastighetsägare till  
Granneyttrande a från fastighetsägare till  
Granneyttrande b från fastighetsägare till  
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-03-12 14 av 23 

MN §25 Dnr MN 000006/2020 - 330 

Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus 

Beslut Myndighetsnämnden ger som förhandsbesked att bygglov inte kan ges enligt 
föreliggande handlingar. Avgiften 5 371 kr tas ur enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslut 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. Solstudie visar att tomten vid föreslagen placering 
heller inte erhåller erforderligt solljus under någon tidpunkt på året. 
Fastigheternas (tomtplatsernas) mikroklimat bedöms därmed inte lämpliga för 
bostäder. Vid en bedömning av ombyggnation kan tillåtas på platsen ska en 
avvägning göras mellan fastighetsägarens enskilda intresse att få bygga nytt på 
föreslagen plats och de allmänna intressen som kan ta skada av byggnationen. 
Efter en avvägning av de enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 
2 kap PBL, bedöms att de allmänna intressena överväger och att 
förhandsbesked enligt ansökan och tillhandahållen information inte kan 
meddelas enl. PBL 9 kap 31 §.Föreslagen lokalisering i landskapet strider mot 
intentionerna i översiktsplanen avseende så kallat LA-område (ÖP08) och 
medför negativ inverkan på landskapets öppenhet och särdrag. Fastigheten 
bedöms inte utgöra en lucktomt. Vad sökande anfört i handlingar, inklusive 
bilagor, föranleder ingen annan bedömning. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av två alternativt ett 
tvåbostadshus att placeras norr om Hallandsåsens norra åsbrant söder om 
Kattviksvägen på obebyggd lantbruksenhet med odlingsbar åkermark. 
Fastigheten ligger inom utökat område för kommunalt verksamhetsområde för 
VA, utanför detaljplan och inom sammanhållen bebyggelse. Tillfart är inte tänkt 
att ordna på egen fastighet. Avstånd till sophantering kommer därmed att 
överskrida avstånd enligt norm. Solstudie enligt bilaga visar att hela området 
för planerad byggnation ligger i skugga även vid tidpunkt för 
sommarsolståndet. Fastigheternas (tomtplatsernas) mikroklimat bedöms 
därmed inte lämpliga för bostäder. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/d2-- (~~ -



IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-03-12 15 av 23 

Fastigheten omfattas bland annat av Landskapsbildsskydd Nvl § 19 och är 
enligt gällande översiktsplan (ÖP08) klassat som LA-område där inga nya 
bostäder ska tillkomma. 

Föreslagen åtgärd innebär att jordbruksmark kommer att tas i anspråk och kan 
varken anses vara lämplig med hänsyn till landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen eller intresset av en god helhetsverkan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-03-03, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Upplysningar Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom tre veckor från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
länsstyrelsen i Skåne 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. Tjänsteskrivelsen 
har via mail kommunicerats för kännedom och ev. bemötande med sökande. 

Beslutet expedieras till Sökande 
Samhällsbyggnad 

]usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-03-03 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2019-001057 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus  
, Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden ger som förhandsbesked att bygglov inte kan ges enligt föreliggande hand
lingar. Avgiften 5371 kr tas ur enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas se
parat. 

Skäl för beslut 
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 landskaps bilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller intresset av 
en god helhetsverkan. Solstudie visar att tomten vid föreslagen placering heller inte erhåller 
erforderligt solljus under någon tidpunkt på året. Fastigheternas (tomtplatsernas) mikroklimat 
bedöms därmed inte lämpliga för bostäder. Vid en bedömning av om byggnation kan tillåtas på 
platsen ska en avvägning göras mellan fastighetsägarens enskilda intresse att få bygga nytt på 
föreslagen plats och de allmänna intressen som kan ta skada av byggnationen. Efter en avväg
ning av de enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 2 kap PBL, bedöms att de all
männa intressena överväger och att förhandsbesked enligt ansökan och tillhandahållen inform
ation inte kan meddelas enl. PBL 9 kap 31§. Föreslagen lokalisering i landskapet strider mot 
intentionerna i översiktsplanen avseende så kallat LA-område (ÖP08) och medför negativ inver
kan på landskapets öppenhet och särdrag. Fastigheten bedöms inte utgöra en lucktomt. Vad sö
kande anfört i handlingar, inklusive bilagor, föranleder ingen annan bedömning. 

Yttranden 
Då samhällsbyggnad bedömt platsen för byggnation som inte lämplig har inte berörda underrät
tats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL för att hålla nere kostnader
na för sökande. 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av två alternativt ett tvåbostadshus att placeras 
norr om Hallandsåsens norra ås brant söder om Kattviksvägen på obebyggd lantbruksenhet med 
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odlingsbar åkermark. Fastigheten ligger inom utökat område för kommunalt verksamhetsom
råde för VA, utanför detaljplan och inom sammanhållen bebyggelse. Tillfart är inte tänkt att 
ordna på egen fastighet. Avstånd till sophantering kommer därmed att överskrida avstånd enligt 
norm. Solstudie enligt bilaga visar att hela området för planerad byggnation ligger i skugga även 
vid tidpunkt för sommarsolståndet. Fastigheternas (tomtplatsernas) mikroklimat bedöms där
med inte lämpliga för bostäder. 
Fastigheten omfattas bland annat av Landskapsbildsskydd Nvl §19 och är enligt gällande över
siktsplan (ÖPOB) klassat som LA-område där inga nya bostäder skall tillkomma. 
Föreslagen åtgärd innebär attjordbruksmark kommer att tas i anspråk och kan varken anses vara lämp
lig med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller intresset av en god hel
hetsverkan. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av två alternativt ett två bostadshus att placeras 
norr om Hallandsåsens norra åsbrant söder om Kattviksvägen på obebyggd lantbruksenhet med 
odlingsbar åkermark. Marken har tidigare brukats som betesmark men har de senaste åren inte 
brukats. Fastigheten ligger inom utökat område för kommunalt verksamhetsområde för VA, ut
anför detaljplan och inom sammanhållen bebyggelse. Tillfart är inte tänkt att ordna på egen fas
tighet utan förutsätter att servitut kan upprättas med fastighetsägaren till fastigheterna väster 
och söder om fastigheten så att anslutning kan ske till Smårydsvägen. Inget läge för ett eventu
ellt miljöhus finns redovisat och då tillfartsväg inte kan bedömas klara vändning av fordon för 
sophantering bedöms avståndet till eventuell plats för sopkärl överskrida lämpligt avstånd en
ligt gällande norm. Erforderliga ljudavskärmade uteplatser redovisas söder om byggnaderna i 
anslutning till ås branten och tillfartsvägen. Solstudie enligt bilaga upprättad av geodata Båstads 
kommun visar att hela området för planerad byggnation ligger i skugga även vid tidpunkt för 
sommarsolståndet. Planerade uteplatser kommer även i viss mån skuggas av byggnaderna. Fas
tigheternas (tomtplatsernas) mikroklimat bedöms därmed inte lämpliga för bostäder. 

Fastigheten omfattas av följande regleringar: 
Landskapsbildsskydd Nvl §19 
Område av intresse gällande kustzon och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 §miljöbalken. 
Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kulla berg och Hallandsåsen 
med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 
Skyddsområde 12 m vägverket. 
Enligt gällande översiktsplan (ÖPOB) klassat som LA-område där inga nya bostäder skall till
komma. Planriktningen för La-områden anger att områdena skall bevaras till karaktär och an
vändning. De skall skyddas mot förändringar, som kan äventyra befintliga värden, och helst vår
das aktivt så att dessa värden består. 

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

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till länsstyrelsen i Skåne men skickas skriftlig-
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en 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. 
Tjänsteskrivelsen har via mail kommunicerats för kännedom och ev. bemötande med sökande. 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 
Handläggare 

Beslutet ska expedieras till: 
Sökande 
Samhällsbyggnad 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga S 
Bilaga 6 

Orienteringskarta 
Ansökan med följebrev 
Beskrivning med bilagor 
Ritningar 
Situationsplaner 
Solstudie sommarsolståndet 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-03-12 16 av 23 

MN §26 Dnr MN 000007 /2020 - 330 

Småryd 11:1- Förhandsbesked för nybyggnad av radhus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av radhus på fastigheten Småryd 11:1 efter rivning av 
befintlig ekonomibyggnad enligt ansökan med tillhörande handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 544 kr enligt fastställd taxa. Faktura 
översänds separat. 

Villkor: 
Innan bygglov kan ges ska marken som tas i anspråk för åtgärden saneras enligt 
miljöavdelningens anvisningar. 

Åtgärden bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan då det rör sig om 
ersättnings byggnader inom hävdad gårdstomt. Åtgärden bedöms ur allmän 
synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och 
uppfylla lämplighetskriterierna i PBL 2 kap samt miljöbalkens 3 och 4 kap. 

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

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för att bygga två längor med samman byggda 
enbostadshus (radhus) på del av fastigheten Småryd 11:1, totalt elva bostäder. 
Fastigheten ligger norr om Kattviksvägen och är en större bebyggd 
jordbruksfastighet. De föreslagna byggnaderna föreslås placeras inom 
gårdscentrum där den ena byggnaden är tänkt att ersätta industribyggnaden 
och parallellt med den föreslås den andra placeras där det fram till 1970-talet 
stod en större ekonomibyggnad. De föreslagna byggnaderna föreslås få 
tjärvitriol- eller falurödaträfasader och flacka sedumtäckta tak för att minimera 
påverkan av utsikten från Kattviksvägen. Marken är ianspråktagen för 
bebyggelse och utgör del av gårdstomt och bedöms därmed vara förenlig med 
översiktsplanen då det rör sig om ersättningsbyggnader inom hävdad tomt. De 
föreslagna byggnaderna har getts en placering, formspråk och färgsättning som 
gör att de underordnar sig både landskapsbilden och de kulturhistoriskt 
värdefulla byggnaderna på fastigheten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovchef Catharina Arehög 2020-03-03, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

)~ (;~ -



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Yrkanden 

Proposition 

Omröstningsresultat 

Reservation 

Upplysningar 

2020-03-12 17 av 23 

Ingrid Edgarsdotter (BP) och Christer Paulsson (BP): Avslag. 

Tony Ivarsson (M), Ingrid Nygren (L) och Ingvar Bengtsson (S): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit förvaltningens förslag. Omröstning begärs. 

Myndighetsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till förvaltningens förslag. 
NEJ - Avslag. 

Omröstningen utfaller med 4 JA-röster och 3 NEJ-röster: 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Ingrid Nygren (L) X 

Tony lvarsson (M) X 

Ingvar Bengtsson (S) X 

Kenneth Larsson (C) X 

Ingrid Edgarsdotter (BP) X 

Christer Paulsson (BP) X 

Ordf. Carl Lilliehöök (M) X 

Summa: 4 3 

Ordföranden finner då att myndighetsnämnden beslutat att bifalla 
förvaltningens förslag. 

Mot beslutet reserverar sig Ingrid Edgarsdotter (BP), Christer Paulsson (BP) 
och Kenneth Larsson (C), se bilaga. 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte 
påbörjas förrän nämnden har gett bygglov och lämnat startbesked. 
Förhandsbeskedet gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-03-12 18 av 23 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Po!T) och berörda 
grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet 
vinner laga kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Po!T, alternativt 
fem veckor för de som delges med förenklad delgivning, om beslutet inte 
överklagas. 

Åtgärden kräver även tillstånd från landskapsbildsskyddet och dispens från 
strandskyddet. Tillstånd och dispens söks hos Länsstyrelsens i Skåne län 
naturvårdsenhet. 

Anslutning till allmän väg kräver tillstånd från Trafikverket. Bullerkraven ska 
uppfyllas. 

Avlopp ska anslutas till allmänna ledningar alternativt till godkänd enskild 
anläggning. 

Beslutet expedieras till Sökande, fastighetsägare 

fusterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

/ae c/ (e_ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-03-03 

Handläggare 
Catharina Arehög 

Dnr 
8 2020-000060 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

0 

Förhandsbesked för nybyggnad av radhusSMARYD 11:1 
(Kattviksvägen 142), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges för 
nybyggnad av radhus på fastigheten Småryd 11:1 efter rivning av befintlig ekonomibyggnad 
enligt ansökan med tillhörande handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 544 kr enligt fastställd taxa. Faktura översänds separat. 

Villkor: 
Innan bygglov kan ges ska marken som tas i anspråk för åtgärden saneras enligt miljöavdelning
ens anvisningar. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan då det rör sig om ersättnings bygg
nader inom hävdad gårdstomt. Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushåll
ning av mark- och vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i PBL 2 kap samt miljö
balkens 3 och 4 kap. 

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

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för att bygga två längor med samman byggda en bostadshus (rad
hus) på del av fastigheten Småryd 11:1, totalt elva bostäder. Fastigheten ligger norr om Katt
viksvägen och är en större bebyggd jordbruksfastighet. De föreslagna byggnaderna föreslås pla
ceras inom gårdscentrum där den ena byggnaden är tänkt att ersätta industribyggnaden och 
parallellt med den föreslås den andra placeras där det fram till 1970-talet stod en större ekono-
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mibyggnad. De föreslagna byggnaderna föreslås få tjärvitriol- eller falurödaträfasader och flacka 
sedumtäckta tak för att minimera påverkan av utsikten från Kattviksvägen. 

Marken är ianspråktagen för bebyggelse och utgör del av gårdstomt och bedöms därmed vara 
förenlig med översiktsplanen då det rör sig om ersättnings byggnader inom hävdad tomt. De 
föreslagna byggnaderna har getts en placering, formspråk och färgsättning som gör att de un
derordnar sig både landskaps bilden och de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna på fastig
heten. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för att bygga två längor med sammanbyggda enbostadshus (rad
hus) på del av fastigheten Småryd 11:1, totalt elva bostäder. Fastigheten ligger norr om Katt
viksvägen och är en större jordbruksfastighet (äppelodling) och är bebyggd med ett gårds cent
rum bestående av en äldre fyrlängad traditionell skånegård (Smårydsgården) med högt kultur
miljövärde och ett mindre bostadshus (Kycklinghuset) och en före detta industribyggnad för 
ättiksproduktion. På andra delar av fastigheten finns två äldre en bostadshus med högt kulturhi
storiskt och arkitektoniskt: värde (ritade av Torben Grut). De föreslagna byggnaderna föreslås 
placeras inom gårdscentrum där den ena byggnaden är tänkt att ersätta industribyggnaden och 
parallellt med den föreslås den andra placeras där det fram till 1970-talet stod en större ekono
mibyggnad (lada/lagård). De föreslagna byggnaderna föreslås få mörka träfasader och flacka 
sedumtäckta tak för att minimera påverkan av utsikten från Kattviksvägen. 

Platsen som bostadshusen är tänkta att placeras på är idag bebyggd och en del av gårdstomten. 
En ny gemensam in- och utfart till Kattviksvägen är tänkt att återöppnas då den befintliga inte är 
bra trafiksäkerhetsmässigt. 

Fastigheten omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd enligt naturvårdslagen i dess ly
delse före 1975. Området omfattas av riksintresse för kustzon (miljöbalken, MB, 4 kap 4§), hög
exploaterad kust (MB 4 kap 4§), friluftsliv (MB 3 kap 6§) och rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2§). 
Fastigheten är belägen utom sammanhållen bebyggelse och verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten. Åtgärden berör i sin västra del strandskyddat område. 

Berörda grannar och sakägare har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Trafik
verket har ingen erinran mot åtgärden och upplyser om att fastighetsägaren ska söka tillstånd 
för anslutning till väg och följa bullerkraven för bostäder. Miljöavdelningen har ännu inte yttrat 
sig. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och bedöms inte ge någon bety
dande påverkan på riksintressena i området. Åtgärden kräver tillstånd från landskapsbildsskyd
det och dispens från strandskyddet vilket länsstyrelsen inte har prövat. 

Marken är ianspråktagen för bebyggelse och utgör del av gårdstomt och bedöms därmed vara 
förenlig med översiktsplanen då det rör sig om ersättnings byggnader inom hävdad tomt. De 
föreslagna byggnaderna har getts en placering, formspråk och färgsättning som gör att de un
derordnar sig både landskaps bilden och de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna på fastig
heten. Då fastigheten är stor finns det möjlighet att anlägga enskild avloppsanläggning om det 
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inte går att ansluta till allmänna ledningar i fastighetens norra del. 

En geomiljöundersökning har gjorts för att utreda om det finns risk för markföroreningar på 
platsen med hänsyn till äppelodlingen. Utredningen har konstaterat att det finns föroreningar i 
marken som gör den olämplig att bebygga med bostäder om den inte först saneras till nivån 
känslig markanvändning. Det föreslås därför att skrivas in som villkor för beslutet. När det gäller 
Trafikverkets synpunkt är det att betrakta som en upplysning då det finns en befintlig utfart som 
går att använda om Trafikverket inte skulle lämna tillstånd till den föreslagna utfarten. 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte påbörjas förrän nämn
den har gett bygglov och lämnat startbesked. Förhandsbeskedet gäller om bygglov för åtgärden 
söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit Jaga kraft. 

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, alternativt fem veckor för de som delges med förenklad delgiv
ning, om beslutet inte överklagas. 

Åtgärden kräver även tillstånd från landskapsbildsskyddet och dispens från strandskyddet. Till
stånd och dispens söks hos Länsstyrelsens i Skåne län naturvårdsenhet. 

Anslutning till allmän väg kräver tillstånd från Trafikverket. Bullerkraven ska uppfyllas. 

Avlopp ska anslutas till allmänna ledningar alternativt till godkänd enskild anläggning. 

Samhällsbyggnad 
Catharina Arehög 

Beslutet ska expedieras till: 
Sökande, fastighetsägare 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 

Ansökan om förhandsbesked 
Ritningar 
Följebrev 
Miljöteknisk markundersökning 
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Reservation vid Myndighetsnämndens sammanträde 20200312 
punkt 9 Småryd 11: 1- Förhandsbesked för nybyggnad av radhus 

BÅSTADS KOMMUN 
Myndlghetanimnden 

!·~:~~~~-;~9[ ( 
Ledamöterna från (bp) och ( c) reserverar sig mot beslutet att bifalla förhandsbesked för nybyggnad 
på Småryd 11: 1 av följande skäl: 

förhandsbesked prövades 20170518 och då avslog samtliga ledamöter utom (m) förhandsbesked då 
det stred mot 
*Kommunens kulturmiljövårdsprogram 
*Kommunens FÖP från 2008 och program för ny FÖP från 2014 
Man menade också att det allmänna intresset av att inte bebygga vägde tyngre än det enskilda 
intresset att bygga. 
Ledamöter från samtliga paiiier utom (m) var alltså eniga i detta beslut. Nämnden då var på 
platsbesök på fastigheten före mötet. 
Dessutom är området utmärkt somjordbruksmark I mark för verksamhet och inte för 
bostadsbebyggelse. Det är inte OK att byta ut fastigheter för verksamhet mot bostäder. 

Det som hänt sedan dess är att sökanden har haft "möten under 2019, med dels politiska företrädare 
för "Samverkan för Båstad" ( eg Bjäre) och med stadsbyggnadskontoret, ansöker unde1iecknade om 
förhandsbesked enligt bifogade handlingar" 

Man säger sig ha planterat 25000 äppelträd och önskar utöka odlingarna med 40000 äppelträd, 
vilket då ska bekostas av exploateringen. 
Man anför att fruktodlingen är viktig för kommunen och att ett bevarande är ett starkt önskemål från 
både Båstads kommun och Länsstyrelsen i Skåne ( källhänvisning?) 
Man vill även bistå med en markremsa som behövs längs Kattviksvägen för att kommunens önskan 
om en gång I cykel väg ska kunna byggas. 
Man skriver att bostäderna blir generösa, företrädesvis 4 rum och kök. Det framgår inte planerat 
antal m 2 i ansökan, men det är kanske inte nödvändigt? 

Ingrid Edgarsdotter (bp) ord ledamot Mn 
Christer Paulsson (bp) ersättare Mn 
Kenneth Larsson ( c) ord ledamot Mn 

(+ Haakon Böcker som röstade för avslag redan 20170518, och står fast vid det) 



[il:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för yrkandet 

2020-03-12 19 av 23 

MN § 27 Dnr MN 000030/2019 - 330 

Begäran om prövningstillstånd och överklagan av dom i 
mål nr P 5280-19 gällande nekat bygglov för telemast och 
teknikbod på fastigheten Segelstorp 3:66, Båstads kommun 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun begär prövningstillstånd och 
överklagar Mark- och miljödomstolens vid Växjö tingsrätt dom i mål nr P 5280-
19 gällande nekat bygglov för telemast och teknikbad på fastigheten Segelstorp 
3:66 i Båstads kommun. 

Nämnden yrkar att Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och 
miljödomstolens dom och fastställer nämndens beslut om avslag på 
bygglovsansökan för telemast och teknikbad. 

Nämnden anser att mark- och miljödomstolen, MMD, gör en felaktig bedömning 
då de jämställer allmän platsmark med kvartersmark när det gäller att tillåta 
åtgärder för allmännyttigt ändamål. Användningen strider mot angivet ändamål 
i planen, kvartersmark för idrottsändamål, och kan därför inte prövas som en 
liten avvikelse enligt plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 31 b §. 

MMD har i sin dom enbart bedömt ärendet utifrån PBL 9 kap 3 lb §samt gjort 
bedömningen att åtgärden inte är till någon betydande olägenhet för 
omgivningen. Nämnden delar inte bedömningen om olägenhet för 
omgivningen. Nämnden anser att PBL 9 kap 31 c §är tillämplig i ärendet men 
då paragrafen är disponibel (får) och inte tvingande (ska) har nämnden rätt att 
inte ge bygglov för en åtgärd även om den tillgodoser att allmännyttigt 
ändamål. Att paragrafen är disponibel är i linje med det kommunala 
planmonopolet. 

MMD har i sina domskäl inte tagit upp länsstyrelsens bedömning om att 
sökanden inte tillräckligt visat varför just den sökta platsen är den radiomässigt 
bästa platsen. I domen hänvisas till i huvudsak äldre rättsfall. MN vill hänvisa 
till ett senare rättsfall i vår kommun, Mark- och miljööverdomstolens, MÖD, 
dom 19 december 2019 i mål P 10659-18 gällande nekat bygglov för teletorn 
och teknikbad. MÖD fastställde där nämndens avslagsbeslut bland annat med 
hänsyn till otillräckligt utrett lokaliserings behov hos den sökande och att 
kommunens planmonopol urholkas om PBL 9 kap 31 c §inte betraktas som 
disponibel. MÖD beslöt att domen fick överklagas och målet ligger nu hos 
Högsta domstolen. 

Nämnden anser att aktuellt ärendes slutliga prövning bör avvakta Högsta 
domstolens prejudicerande dom. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-12 

Sida 

20 av 23 

Beskrivning av ärendet Begäran om prövningstillstånd och överklagan av dom i mål nr P 5280-19 
gällande nekat bygglov för telemast och teknikbod på fastigheten 
Segelstorp 3:66, Båstads kommun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-03-03. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, P 5280-19 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-03-03 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2019-232 

Tjänsteskrivelse 

Myndighetsnämnden 

Begäran om prövningstillstånd och överklagan av dom i mål nr 
P 5280-19 gällande nekat bygglov för telemast och teknikbod 
på fastigheten Segelstorp 3:66, Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden i Båstads kommun begär prövningstillstånd och överklagar 
Mark- och miljödomstolens vid Växjö tingsrätt dom i mål nr P 5280-19 gällande 
nekat bygglov för telemast och teknikbod på fastigheten Segelstorp 3:66 i Båstads 
kommun. 

Nämnden yrkar att Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödom
stolens dom och fastställer nämndens beslut om avslag på bygglovsansökan för te
lemast och teknikbod. 

Skäl för yrkandet 
Nämnden anser att mark- och miljödomstolen, MMD, gör en felaktig bedömning då 
de jämställer allmän platsmark med kvartersmark när det gäller att tillåta åtgärder 
för allmännyttigt ändamål. Användningen strider mot angivet ändamål i planen, 
kvartersmark för idrottsändamål, och kan därför inte prövas som en liten avvikelse 
enligt plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 31 b §. 

MMD har i sin dom enbart bedömt ärendet utifrån PBL 9 kap 31b §samt gjort be
dömningen att åtgärden inte är till någon betydande olägenhet för omgivningen. 
Nämnden delar inte bedömningen om olägenhet för omgivningen. Nämnden anser 
att PBL 9 kap 31 c §är tillämplig i ärendet men då paragrafen är disponibel (får) 
och inte tvingande (ska) har nämnden rätt att inte ge bygglov för en åtgärd även 
om den tillgodoser att allmännyttigt ändamål. Att paragrafen är disponibel är i linje 
med det kommunala planmonopolet. 

MMD har i sina domskäl inte tagit upp länsstyrelsens bedömning om att sökanden 
inte tillräckligt visat varför just den sökta platsen är den radiomässigt bästa plat
sen. I domen hänvisas till i huvudsak äldre rättsfall. MN vill hänvisa till ett senare 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



2 (2) 

rättsfall i vår kommun, Mark- och miljööverdomstolens, MÖD, dom 19 december 
2019 i mål P 10659-18 gällande nekat bygglov för teletorn och teknikbod. MÖD 
fastställde där nämndens avslags beslut bland annat med hänsyn till otillräckligt ut
rett lokaliserings behov hos den sökande och att kommunens planmonopol urhol
kas om PBL 9 kap 31 c §inte betraktas som disponibel. MÖD beslöt att domen fick 
överklagas och målet ligger nu hos Högsta domstolen. 

Nämnden anser att aktuellt ärendes slutliga prövning bör avvakta Högsta domsto
lens prejudicerande dom. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, P 5280-19 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-03-12 21av23 

MN § 28 Dnr MN 000068/2019 - 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). Eskilstorp 9:129 - Överklagande av kommunens beslut om bygglov. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

b). Överklagande av kommunens beslut enligt miljöbalken att avsluta ärende 
om klagomål gällande buller utan vidare åtgärd. Länsstyrelsen beslutar att 
avslå överklagandet. 

c). Torekovs hamn - Överklagande av kommunens beslut avseende buller 
enligt miljöbalken. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

d). Troentorp 2:40 - Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus samt gästhus. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

e). Västra Karup 16:2 - Protokoll från Svea Hovrätt, Mark- och 
miljööverdomstolen. Förhandsbesked avseende nybyggnad av två 
en bostadshus; fråga om prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger 
inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. 

f). Vistorp 7:101, tidigare Vistorp 7:84 - Överklagande av beslut om 
byggsanktionsavgift för att ha påbörjat nybyggnad utan startbesked. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



illJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-03-12 

MN §29 Dnr MN 000072/2019 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

a). Delegationslista - Räddningstjänsten - 2020-02-01 - 2020-02-29. 

Sida 

22 av 23 

b). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag- 2020-02-01- 2020-02-29. 

c) . Delegationslista - Bygglov och strandskyddsdispens - 2020-02-01 
- 2020-02-29. 

d). Delegationslista - Miljö - 2020-02-01 - 2020-02-29. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

#-C c ~ 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-03-12 

MN § 30 DnrMN 000069/2019- 900 

I nformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a) . Nya miljöchefen Michaela Sundström presenterar sig. 

b ). Personalförändringar på Samhällsbyggnad (Roger Larsson). 

c). Frågor angående sprängmedel (Mårten Sällberg). 

d). Swerock och tidigare tillståndspliktig stentäkt: Lägesrapport 
(Mårten Sällberg). 

e). Baltic Express AB: Lägesrapport (Yvonne Mollet-Bengtsson) . 

Sida 

23 av 23 

f) . Verksamhetsplan 2020 för energi- och klimatrådgivning (Roger Larsson) . 

g). Budgetuppföljning per den siste februari 2020 (Roger Larsson). 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 




