
lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

2020-09-10 1av13 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 10 september 2020 kl. 13.00 - 15.30. 

Carl Lilliehöök (M), ordförande. 
Ingrid Nygren (L), vice ordförande. 
Tony Ivarsson (M), ledamot. 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot. Deltar på distans. 
Kenneth Larsson (C), ledamot. 
Haakon Böcker (BP), ledamot. 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot. 

Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Catharina Arehög, bygglovchef. 
Michaela Sundström, miljöchef. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Ingrid Edgarsdotter. Ersättare : Haakon Böcker. 

K~ommunk:t.oc/åstad, onsdagen den 16 september 2020 kl. 12.00. 

L_ ~ Paragrafer §§ 85-93 
--r~~~=------..,.c-~~~--,----~~~~~~~~~~~~ 

wsson ~ttUc 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2020-09-10 

Från och med 2020-09-17 till och med 2020-10-09 

Kommunko toret i Båstad 

~~ -~ 
Henrik Andersson 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

I ' 

In nehå I lsförteckn i ng 

Myndighetsnämnden 2020-09-10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

MN § 85 Dnr MN 000070/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 86 Dnr MN 000071/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 87 Dnr MN 000037 /2020 - 330 
Ängalag 41:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus 

MN § 88 Dnr MN 000038/2020 - 330 
Västra Karup 17 :42 - Bygglov för nybyggnad av en bostadshus samt komplementbyggnad 

MN § 89 Dnr MN 000039/2020 - 905 
Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm 

MN § 90 Dnr MN 000013/2020 - 905 
Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 30 augusti 2020, delårsbokslut 
för andra tertialen 2020 

MN § 91 
Delgivningar 

Dnr MN 000068/2019 - 900 

MN § 92 Dnr MN 000072/2019 - 900 
Anmälda delegations beslut 

MN § 93 Dnr MN 000069/2019 - 900 
Informationsärenden 

Sida 

2av13 

Utdra sbes rkande 



IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-09-10 

MN § 85 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 Haakon Böcker. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad onsdagen den 
16 september 2020 kl. 12.00. 

3av13 

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 Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-09-10 

MN § 86 Dnr MN 000071/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Väckt informationsärende: Inventering av enskilda avlopp. 

Sida 

4av13 

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. 

[usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-09-10 5av13 

MN§87 Dnr MN 000037 /2020 - 330 

Ängalag 41:1- Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ängalag 41:1 enligt föreliggande 
handlingar. 

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

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

Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressen i området 
eller medföra någon betydande olägenhet för de berörda sakägarna eller 
omgivningen. Placering av ett nytt bostadshus på den föreslagna platsen 
bedöms följa riktlinjer i översiktsplanen. 

Den aktuella platsen är inklämd mellan två bebyggda tomter (s.k. lucktomt) 
vilket gör att uppförande av bostadshus på den kompletterar den befintliga 
bebyggelsen på ett föredömligt sätt genom att bebyggelsen hålls samlad. 

I avvägning mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen och det 
allmänna intresset att bevara platsen obebyggd bedöms den enskildes intresse 
väga tyngst. 

Beskrivning av ärendet Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Enligt 
kommunens översiktsplan utgör detta område ett Lb-område och de generella 
riktlinjerna bedöms uppfyllas för hur nya byggnader ska placeras i landskapet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-08-28, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

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

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2020-09-10 6av 13 

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet 
gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om 
förhandsbesked fått laga kraft. Beslutet får laga kraft efter fyra veckor under 
förutsättning att ingen överklagar. 

Tillstånd avseende landskapsbildskydd krävs och söks hos Länsstyrelsen i 
Skåne län. 

Bullerberäkning ska göras inför bygglovsansökan för att visa att riktlinjer 
avseende trafikbuller klaras. Lämnas in med bygglovsansökan. 

I samband med bygglovsansökan ska markplaneringsritningen lämnas in. 
Placering av byggnader och byggnadsverk ska följa Trafikverkets synpunkter. 

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. 

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 län 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 Fastighetsägare 
Sökande 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-08-28 

Myndighetsnämnden 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
8 2020 - 000708 

ÄNGALAG 41:1- Förhandsbesked för nybyggnad av enbo
stadshus 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för nybyggnad av en bo
stadshus på fastigheten Ängalag 41:1 enligt föreliggande handlingar. 

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

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark-och vattenområden 
och uppfylla lämplighetskriterierna i plan-och bygglagens 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. 
Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressen i området eller medföra 
någon betydande olägenhet för de berörda sakägarna eller omgivningen. Placering av ett nytt 
bostadshus på den föreslagna platsen bedöms följa riktlinjer i översiktsplanen. 

Den aktuella platsen är inklämd mellan två bebyggda tomter (s.k. lucktomt) vilket gör att uppfö
rande av bostadshus på den kompletterar den befintliga bebyggelsen på ett föredömligt sätt 
genom att bebyggelsen hålls samlad. 

I avvägning mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen och det allmänna intresset att 
bevara platsen obebyggd bedöms den enskildes intresse väga tyngst. 

Sammanfattning 
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Enligt kommunens översikts
plan utgör detta område ett Lb-område och de generella riktlinjerna bedöms uppfyllas för hur 
nya byggnader ska placeras i landskapet. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på fastigheten Ängalag 41:1. 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men ingår i området med sammanhållen be
byggelse. 
Fastigheten omfattas av följande skydd och riksintressen: 

• Påverkansområde för väderradar 

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 
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• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före 1975 s.k. land-
skapsbildskydd 

• Området med fornlämningar 
• Skyddsområde från Ängalagsvägen på 30 meter ifrån vägkanten 
• Område av riksintresse för kulturmiljövården och friluftslivet enligt 3 kap 6 §miljöbal

ken 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Halland

såsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 
• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 4 §miljöbal

ken. 

Enligt översiktsplanen som är aktuell för prövning (ÖP2030) ingår område i ett s.k. Lb-område. 
Enligt riktlinjerna i översiktsplanen ska ny bebyggelse hanteras restriktivt, dock inte lika restrik
tivt som inom La-områden. 

Riktlinjer i översiktsplanen för ny bebyggelse utanför detaljplanerat område anger att jord
bruksmarken ska bevaras så långt det går, att bebyggelsen ska anpassas till befintlig terräng och 
befintlig bebyggelse samt att nya hus ska placeras i anslutning till befintlig bebyggelse. Marken 
där byggnaden avses uppföras bedöms på grund av sin placering och area inte utgöra bruk
ningsvärd jordbruksmark. Marken utgör inte en del av större jordbruksområde samt att dess 
brukning är starkt begränsad på grund av att markens utformning (långsmal fastighet där åt
komst för jordbruksmaskiner är begränsad). 

Fastigheten ligger inom utbyggnadsområde för kommunalt VA som enligt yttrande från NSVA 
beräknas vara färdigt 2021/2022. 

Remiss till berörda sakägarna och myndigheter har skickats ut. Av sakägarna som har hörts har 
Trafikverket (väghållare till Ängalagsvägen) kommit in med synpunkter. Enligt yttrande från 
Trafikverket kan det föreskrivna skyddsavståndet på 30 meter frångås eftersom det finns flera 
andra hus i området som är placerade inom skyddszonen. Däremot får det inte finnas några 
fasta föremål inom säkerhetszonen (7 meter från vägkanten). Detta inkluderar även parkerings
platser. 

Upplysningar 
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller endast om 
bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked fått laga kraft. 
Beslutet får laga kraft efter fyra veckor under förutsättning att ingen överklagar. 

Tillstånd avseende landskapsbildskydd krävs och söks hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Bullerberäkning ska göras inför bygglovsansökan för att visa att riktlinjer avseende trafikbuller 
klaras. Lämnas in med bygglovsansökan. 

I samband med bygglovsansökan ska markplaneringsritningen lämnas in. Placering av byggna
der och byggnadsverk ska följa Trafikverkets synpunkter. 

Beslutet får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, alter-

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
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 
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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. 

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 län 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. 

Samhällsbyggnad 

Hajrudin Cap/ja 
Bygglovhandläggare 

Beslutet ska expedieras till: 
Fastighetsägare 
Sökande 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 
Bilaga 6 

0 ri en te rings karta 
Ansökan om förhandsbesked 
Situationsplan 
Fasadritning/typhus 
Yttrande från Trafikverket 
Yttrande från NSVA 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2019.10.17 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-09-10 7av13 

MN§88 Dnr MN 000038/2020 - 330 

Västra Karup 17:42 - Bygglov för nybyggnad av en bostadshus 
samt komplementbyggnad 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad samt murar 
ges enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften är 41 094 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
skickas separat. 

Som kontrollansvarig för projektet utses: 
 

 

Skäl för beslut Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. och 9 kap. 31§ plan- och bygglagen 
samt 3 och 4 kap. miljöbalken. Förslaget uppfyller PBL:s krav på byggnader, 
överensstämmer med gällande översiktsplan och bedöms inte medföra påtaglig 
skada på riksintressen i området. Åtgärden bedöms vara lämplig utifrån 
platsens natur-, kulturvärden och landskapsbild samt bedöms inte medföra 
någon betydande olägenhet för grannar eller omgivning. Det enskilda intresset 
att bebygga platsen bedöms väga tyngre än det allmänna intresset. Tomtplatsen 
utgörs inte av brukningsvärd jordbruksmark. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser bygglov för uppförande av enbostadshus och 
komplementbyggnad (förråd) på en fastighet utanför detaljplanerat område. 
Bygglov ges eftersom förslaget inte bedöms strida mot gällande översiktsplan 
samt uppfylla krav på byggnader enligt plan- och bygglagen. Åtgärden bedöms 
inte heller medföra någon betydande olägenhet för omgivningen eller de 
berörda grannarna. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-08-31, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

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

Upplysningar Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. 

Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller avseende bostäder ska följas. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar, forts. 

2020-09-10 8av13 

Krävs det tillstånd/anmälan till annan myndighet är du skyldig att söka detta 
(PBL 9:23). 

Om mark utanför din egen fastighet behöver disponeras under byggtiden krävs 
tillstånd från berörd intressent (markägaren/polisen/Teknik och service). 

Beslutet får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar, 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, kontrollansvarig 
PoIT, grannar (information om beslutet) 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-08-31 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2020 - 000355 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Myndighetsnämnden 

VÄSTRA KARUP 17:42 - Bygglov för nybyggnad av enbo
stadshus samt komplementbyggnad och murar 

Förslag till beslut 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad samt murar ges enligt förelig
gande handlingar. 

Avgiften är 41 094 kronor enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. och 9 kap. 31§ plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Förslaget uppfyller PBL:s krav på byggnader, överensstämmer med gällande över
siktsplan och bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintressen i området. Åtgärden bedöms 
vara lämplig utifrån platsens natur-, kulturvärden och landskaps bild samt bedöms inte medföra 
någon betydande olägenhet för grannar eller omgivning. Det enskilda intresset att bebygga plat
sen bedöms väga tyngre än det allmänna intresset. Tomtplatsen utgörs inte av brukningsvärd 
jordbruksmark. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Ansökan 2020-04-15 
Situationsplan 2020-08-12 
Situationsplan 2020-08-12 
Planritningar 2020-08-12 
Fasadritningar 2020-08-12 
Sektionsritningar 2020-08-12 
Huvudritning komplementbyggnad 2020-08-12 
Illustrationer 2020-08-12 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för uppförande av en bostadshus och komplementbyggnad (förråd) på en 
fastighet utanför detaljplanerat område. Bygglov ges eftersom förslaget inte bedöms strida mot 
gällande översiktsplan samt uppfylla krav på byggnader enligt plan-och bygglagen. Åtgärden 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

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

Org.nummer: 212000-0944 

sam hal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2019.10.17 
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bedöms inte heller medföra någon betydande olägenhet för omgivningen eller de berörda gran
narna. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser bygglov för uppförande av en bostadshus, komplementbyggnad samt mu-
rar /stödmurar. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och kommer efter uppförande 
av byggnader utgöra en del av sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten omfattas av följande regleringar och riksintressen: 
• Påverkansområde för väderradar (Försvarsmakten) 
• Område av intresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 §miljöbalken, MB 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 § MB 
• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 4§ MB. 

Enligt översiktsplanen som gällde när ansökan om bygglov inkom till nämnden är området ut
pekat som La-område (område av högst restriktivitet för bostads bebyggelse i kommunen). En
ligt riktlinjer för La-områden ska inga nya bostäder tillkomma i område förutom på s.k. lucktom
ter. Genom fastställelse av nya (numera gällande) översiktsplanen övergick området till att vara 
ett Lb-område (området med högt restriktivitet men något lägre jämfört med La-betecknade 
området). Riktlinjer för La- respektive Lb-områden har inte ändrats i någon större utsträckning 
vid övergång mellan två olika översiktsplaner. 

Marken där byggnader avses placeras utgörs av jordbruksmark och har en area på ca 3600 
kvadratmeter. Enligt översiktsplanens riktlinjer, miljöbalken samt avgöranden ifrån högre in
stanser får uppförande av enstaka bostadshus på brukningsvärd jordbruksmark inte ske. Dock 
ska bedömning av brukningsbarheten ske i varje enskilt fall utifrån diverse kriterier såsom mar
kens placering, area, markens bördighet etc. 
I det aktuella fallet bedöms marken på grund av sin area och placering samt höjdförhållande inte 
utgöra en jordbruksmark av så hög brukningsvärdhet att bygglov av den anledningen ska nekas. 

När det kommer till översiktsplanens riktlinjer kring placering av nya bostäder bedöms förslaget 
uppfylla kriterier eftersom huset placeras i anslutning till befintlig bebyggelse. Marken i sig be
döms utgöra en s.k. lucktomt (fastighet inklämd mellan två bebyggda fastigheter). 

Eftersom ansökan avser nylokalisering av bostad utanför detaljplanerat område har de berörda 
sakägarna och myndigheter getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Enligt det ursprungliga 
förslaget skulle huset placeras något lägre åt sydväst. Fastighetsägare till fastigheten  

 hade synpunkter på det ursprungliga placeringen. Grannens synpunkter har kom
municerats med sökanden som har valt att ändra förslaget enligt grannens önskemål. Därav har 
nytt grannehörande skickats ut. Några ytterligare negativa synpunkter har inte lämnats in. 
Av myndigheter som har svarat på remiss har Bjärekraft angett att en ledning är placerad över 
fastighten. Ledningen kommer i sin tur under projektets gång flyttats från fastigheten så att 
byggnationen inte äventyras. 
Synpunkter som inkom från miljöavdelningen avser att fungerade avlopp ska finnas inför slut
besked samt att anläggande av det enskilda avloppet ska anmälas till nämnden. 

Förhandsbesked för uppförande av bostadshus med likvärdig placering har beviljats 2011. 
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Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet mot omgivningen eller de berörda 
grannarna samt inte strida mot gällande översiktsplanen eller riksintressen i området. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd 
Som kontrollansvarig för projektet utses: 

  

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges (PBL 10:14). Ni kallas till tek
niskt samråd. Kontakta handläggaren genom att mejla samhallsbyggnad@bastad.se för 
att boka tid. Efterfrågade handlingar lämnas via vår e-tjänst: 
https://bygg.bastad.se/BAS-BYGG-START i god tid före mötet. 

Handlingar som ska komma in före tekniskt samråd: 
Förslag på kontrollplan 
Sektionsritning konstruktion/teknisk beskrivning 
Energiberäkning 
Brandskydds beskrivning 
Färdigställandeskydd 
Anmälan om anläggande av nytt enskilt avlopp ska göras till miljöavdel
ningen. 

Vi ser gärna att efterfrågade handlingar lämnas via vår e-tjänst https ://bygg.bastad.se/BAS
BYGG-ST ART . I samband med tekniskt samråd kan ärendet behöva kompletteras. 

Utsättning och lägeskontroll 
Utsättning och lägeskontroll ska utföras. Kommunen tillhandahåller hjälp med tjänsterna efter 
beställning via https ://eservice.engelholm.se. Arbetet utförs efter fastställd timtaxa. Vid frågor 
kontakta kartochmat@engelholm.se eller 0431-87000. Avses en extern sakkunnig utföra arbetet 
ska denna först godkännas av geodata@bastad.se, 0431-77000. 

Upplysningar 
Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. 

Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller avseende bostäder ska följas. 

Krävs det tillstånd/anmälan till annan myndighet är du skyldig att söka detta (PBL 9:23). 

Om mark utanför din egen fastighet behöver disponeras under byggtiden krävs tillstånd från 
berörd intressent (markägaren/polisen/teknik och service). 

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 
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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 utfärdat startbesked eller börja an
vändas 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. 

Samhällsbyggnad 

Hajrudin Caplja 
Bygglov handläggare 

Beslutet skickas till: 
Sökande, kontrollansvarig 
PoIT, grannar (information om beslutet) 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 

Orienteringskarta 
Yttrande från Miljöavdelning 
Yttrande från Bjärekraft 
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ITl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Förslag till beslut 

2020-09-10 9av13 

MN§89 Dnr MN 000039 /2020 - 905 

Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Förslag till ny taxa för tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och lagen 
om sprängämnesprekursorers områden överlämnas till kommunfullmäktige. 

Myndighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Med stöd av 27 kap. 1 §miljöbalken (1998:808), 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) och 11 §och 19 §lagen (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer, fastställa förslag till ny taxa med tillhörande 
taxebilaga 1 och 2. 

Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. 

Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnads miljöavdelning har under våren gjort en översyn av 
verksamhetens styrande dokument. Översynen visar bland annat att miljötaxan 
är i behov av uppdatering för att överensstämma med gällande lagstiftning och 
för att täcka tillkommande tillsynsområden. 

Taxemodellen bör även ändras från risk- och erfarenhetsbaserad till 
behovs baserad taxa enligt SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) modell. 
Den nya taxemodellen bygger på en förenkling av nuvarande taxa, där 
möjligheten till premiering och risktillägg tagits bort. 

En övergång till den nya taxemodellen medför mindre handläggningstid, större 
likabehandling för verksamheter samt bättre möjligheter att planera och följa 
upp myndighetsnämndens tillsyn. 

Förslaget innebär ingen förändring av timavgiften och det samlade 
avgiftsuttaget från taxekollektivet kommer inte att påverkas i någon större 
utsträckning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchefMichaela Sundström 2020-09-02, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Miljöchef Michaela Sundström föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 
Kansliet 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

?;Le cE -
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-09-10 

MN §90 Dnr MN 000013/2020 - 905 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 
30 augusti 2020, delårsbokslut för andra tertialen 2020 

10 av 13 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ekonomiuppföljningen 
och måluppfyllelsen och översänder dem till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för 
att följa upp hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser 
föreslå åtgärder och på så sätt professionellt visa på god ekonomisk 
hushållning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till 
omprioriteringar. Nämnden ska vid varje tertialrapport även redogöra för 
hur målarbetet fortskrider. På grund av rådande pandemi av Covid-19 
befaras miljöavdelningens tillsynsverksamhet redovisa ett underskott med 
300 tkr på grund av minskade intäkter och ökade kostnader för ofinansierad 
smittskyddstillsyn av restauranger med mera. Genom återhållsamhet med 
kostnader för bla,nd annat fortbildning med kringkostnader bedöms i dagsläget 
underskottet kunna hanteras inom budgetramen. Bostadsanpassningsbidragen 
prognosticeras ge ett underskott på 220 tkr på grund av dyrare 
anpassningsåtgärder. Bygglov bedöms generera ett överskott på 
800 tkr då ärendemängden ökat under året. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-09-08, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-09-08 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-424 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 31 augusti 
2020, delårsbokslut för andra tertialen 2020 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ekonomiuppföljningen och måluppfyl
lelsen och översänder dem till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för att följa upp 
hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser föreslå åtgärder och på så 
sätt professionellt visa på god ekonomisk hushållning, konkreta förbättringsförslag och 
tydliga möjligheter till omprioriteringar. Nämnden ska vid varje tertialrapport även redo
göra för hur målarbetet fortskrider. 

På grund av rådande pandemi av Covid-19 befaras miljöavdelningens tillsynsverksamhet 
redovisa ett underskott med 300 tkr på grund av minskade intäkter och ökade kostnader 
för ofinansierad smittskyddstillsyn av restauranger med mera. Genom återhållsamhet med 
kostnader för bland annat fortbildning med kringkostnader bedöms i dagsläget underskot
tet kunna hanteras inom budgetramen. Bostadsanpassningsbidragen prognosticeras ge ett 
underskott på 220 tkr på grund av dyrare anpassningsåtgärder. Bygglov bedöms generera 
ett överskott på 800 tkr då ärendemängden ökat under året. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 
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Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

2 (2) 

Verksamhetsberättelse per den 31 augusti (skickas ut före sammanträdet) 
Ekonomiskt utfall per nämnd med prognos (skickas ut före sammanträdet) 
Prognos för måluppfyllelse (uppdaterad version skickas ut före sammanträdet) 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-09-10 

MN § 91 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). Småryd 10:1- Dom från Mark- och miljödomstolen. Förhandsbesked 
för bygglov. Mark-och miljödomstolen avslår överklagandet. 

b). Segeltorp 12:2 - Dom från Mark- och miljödomstolen. Förhandsbesked 
för bostadshus med brukningscentra. Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. 

c). Troentorp 1:40 - Överklagande av beslut om bygglov. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

d). Planteringen 8 - Överklagande av kommunens beslut om bygglov. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

e). Erikstorp 5:13 - Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad 
av tvåbostadshus. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Sida 
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justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-09-10 

MN§92 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: 

Sida 
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a). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag- 2020-08-01 - 2020-08-31. 

b). Delegationslista - Bygglov- 2020-08-01- 2020-08-31. 

c). Delegationslista - Miljö - 2020-08-01- 2020-08-31. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-09-10 

MN §93 Dnr MN 000069/2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a). Tillsyn av dagvatten mm (Michaela Sundström). 

b). Sprängämnesprekursorer (Mårten Sällberg). 

c) . Skrotbåten (Mårten Sällberg). 

d). Baltic Express AB (Michaela Sundström). 

Sida 
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e). Deponin i det gamla stenbrottet: Samrådsyttrande (Mårten Sällberg). 

f). Nämndsplan för 2021 (Roger Larsson). 

g). Inventering av enskilda avlopp (Michaela Sundström). 

] usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

Cu c{j 
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