
1J1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2020-10-15 1av21 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 15 oktober 2020 kl. 13.00 - 16.20. 

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

Niclas Svanberg (S), ej tjänstgörande ersättare. 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. Catharina Arehög, bygglovchef (deltar på distans). 
Jenny Andersson, bygglovhandläggare (deltar på distans) . Hajrundin Caplja, 
bygglovhandläggare. Marie Axberg Fagerlind, bygglovhandläggare. Pelle Pettersson, 
räddningschef. Jasmine Gustafsson, brandinspektör. Yvonne Mollet-Bengtsson, 
livsmedelsinspektör (deltar på distans). Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör. 
Angelica Hunyor, miljö- och hälsoskyddsinspektör. Michaela Sundström, miljöchef. 
Ida Skoglund, nämndsekreterare. 

Kenneth Larsson. Ersättare: Haakon Böcker. 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 13.00. 

IZenneth Larsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2020-10-15 

Från och med 2020-10-23 till och med 2020-11-14 

Kommunkontoret i Båstad 

Id~und 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2020-10-15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-15 

MN § 94 Dnr MN 000070/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 95 Dnr MN 000071/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 96 Dnr MN 000041/2020 - 330 
Troentorp 1:93 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad 

MN § 97 Dnr MN 000042/2020 - 330 
Hulrugered 1:23 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus efter avstyckning 

MN § 98 Dnr MN 000043/2020 - 330 
Stormen 20 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintliga byggnader 

MN § 99 Dnr MN 000044/2020 - 330 
Varan 4:30 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 100 Dnr MN 000045/2020 - 330 
Östra Karup 6:26-6:37 - Bygglov för nybyggnad av 12 st två bostadshus och 
24 st komplementbyggnader 

MN § 101 Dnr MN 000046/2020 - 603 
Förslag till beslut om åtgärd -  

MN § 102 Dnr MN 000040/2020 - 300 
Svar på granskning av självfinansieringsgraden inom bygglov samt miljö och hälsa 

MN § 103 Dnr MN 000013/2020 - 905 
Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden januari-september 2020 

MN § 104 Dnr MN 000068/2019 - 900 
Delgivningar 

MN § 105 Dnr MN 000072/2019 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

MN § 106 Dnr MN 000069/2019 - 900 
lnformationsärenden 

Sida 

2 av 21 

l usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-10-15 

MN§94 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 Haakon Böcker. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad torsdagen den 
22 oktober 2020 kl. 13.00. 

3 av 21 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en justerare. 
Justeringen ska ske samtidigt och på dag och tid som nämnden bestämmer vid 
varje sammanträde. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-10-15 

MN §95 Dnr MN 000071/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg under informationsärendet: 

- Tillsyn Hotell Skansen 

- Detaljplan för Malen 

Sida 

4 av 21 

Beskrivning av ärendet Enligt myndighetsnämndens reglemente åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen 
sätts samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före 
utskick. Myndighetsnämnden har att ta ställning till om dagordningen för 
dagens sammanträde kan godkännas. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-10-15 

MN§96 Dnr MN 000041/2020 - 330 

Troentorp 1:93 - Bygglov för nybyggnad av en bostadshus 
samt installation av eldstad 

Bygglov ges för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad 
enligt bilagda handlingar. 

Kontrollansvarig är Christoffer Viebke. 

Avgiften är 17 637 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
skickas separat. 

Sida 

5 av 21 

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 vara förenligt med 
gällande riksintressen. 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 
platsen bedöms väga tyngre än det allmänna intresset. Tomtplatsen utgörs inte 
av brukningsvärd jordbruksmark. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser bygglov för uppförande av enbostadshus på en fastighet utanför 
detaljplanerat område. Enligt gällande översiktsplan intas en restriktiv hållning 
mot ny bebyggelse men man öppnar för viss förtätning i de luckor som finns 
på Kattviksvägens södra del där berörd fastighet är belägen. Positivt 
förhandsbesked har tidigare meddelats för liknande åtgärd (ärende 
B 2017-000130) men förhandsbeskedet har löpt ut innan ansökan om 
bygglov kom in till Samhällsbyggnad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Jenny Andersson 2020-10-07, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Jenny Andersson föredrar ärendet. 

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

Forts. på nästa sida. 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

Ut !~ 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2020-10-15 

Ni ska hos länsstyrelsen söka tillstånd från Iandskapsbildsskydd 
(Naturvårdslagen 19 §). 
Ni ska söka tillstånd för utfört enligt väglagen (Väglagen 45 §). Söks hos 
Trafikverket. 

6 av 21 

Påträffas fornlämningar ska markarbetena - i enlighet med 2 kap 10 § 
kulturmiljölagen- omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
Fornlämningar uppträder bland annat som mörk- eller sotfärgade jordlager, 
härdar, stenpackningar, skelettdelar, bitar av keramik m.m. 

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt 
samråd. Kontakta handläggaren för att boka tid. Följande handlingar lämnas via 
vår e-tjänst: https://bygg.bastad.se/BAS-BYGG-START i god tid före mötet: 
- Förslag på kontrollplan 
- Bullerberäkning 
- Sektionsritning konstruktion/teknisk beskrivning 
-Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp ska anmälas till NSVA och 
ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd 
- Energiberäkning 
- Brandskyddsbeskrivning 
- Färdigställandeskydd 
- Radonmätning alt. radonsäkert utförande för normalrisk 
- Geoteknisk undersökning alt. Jordartsredogörelse/provgrop (lämplig 
grundläggning utföras i samråd med geotekniskt sakkunnig enligt tidigare givet 
förhandsbesked). 

Beslutet får laga kraft efter fyra veckor under förutsättning att ingen 
överklagar. Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet har 
kungjorts, 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. Observera att åtgärden inte får påbörjas före 
nämnden har gett startbesked eller börja användas före slutbesked. 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 del av 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 Sökande 
Kontrollansvarig 
NSVA 
PoIT och grannar (information) 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-10-07 

Handläggare 
Jenny Andersson 

Dnr 
B 2020-000800 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av en bostadshus samt installation av 
eldstad TROENTORP 1:93 (KATTVIKSVÄGEN 535) 

Förslag till beslut 
Bygglov ges för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad enligt bilagda handling
ar. 

Kontrollansvarig är Christoffer Viebke. 

Avgiften är 17 637 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgifts beräkning 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 vara förenligt med gällande riksintressen. Åtgärden bedöms vara lämplig 
utifrån platsens natur-, kulturvärden och landskapsbild samt bedöms inte medföra någon bety
dande olägenhet för grannar eller omgivning. Det enskilda intresset att bebygga platsen bedöms 
väga tyngre än det allmänna intresset. Tomtplatsen utgörs inte av brukningsvärd jordbruks
mark. 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för uppförande av en bostadshus på en fastighet utanför detaljplanerat 
område. Enligt gällande översiktsplan intas en restriktiv hållning mot ny bebyggelse men man 
öppnar för viss förtätning i de luckor som finns på Kattviksvägens södra del där berörd fastighet 
är belägen. Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats för liknande åtgärd (ärende B 2017-
000130) men förhandsbeskedet har löpt ut innan ansökan om bygglov kom in till Samhällsbygg
nad. Bygglov bedöms kunna ges då åtgärden stämmer med översiktsplanen och PBL:s krav på 
byggnader och bedöms ej utgöra någon betydande olägenhet. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsägaren har ansökt om bygglov för enbostadshus inom fastigheten Troentorp 1:93 be
lägen utmed Kattviksvägens södra del. Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats för lik
nande åtgärd (ärende B 2017-000130) men förhandsbeskedet har löpt ut innan ansökan om 
bygglov kom in till Samhällsbyggnad. Ny översiktsplan har antagits efter att förhandsbeskedet 
gavs men inga större förändringar har skett avseende planerna för området. Av nu gällande 
översiktsplan framgår att området är utpekat som landsbygd med en restriktiv hållning mot ny 



2 (3) 

bebyggelse utmed Kattviksvägen. Man öppnar för viss förtätning i de luckor som finns på 
Kattviksvägens sydsida och skriver att sådana lucktomter bör vara minst 2000kvm stora. 
Eftersom berörd fastighet tillkom genom avstyckning från Troentorp 1:48 i april 2017 så har 
hänsyn till fastighetsstorlek i den nya översiktsplanens inte tagits i beaktande. Fastighetens 
storlek uppgår enligt fastighetsregistret till 1297 m2• 

Byggnadens utformning har i viss mån ändrats i förhållande till tidigare beviljat förhandsbesked 
där fasaden skulle målas faluröd och taket skulle kläs med röda tegelpannor. I föreliggande 
bygglovsansökan ska fasaden uppföras av stående träpanel som behandlas med järnvitriol för 
ett grånat intryck och taket kläs med grå betongpannor. Byggnadens storlek och utformning är 
snarlik men har ett modernare uttryck framför allt avseende fönstersättningen. 

Fastigheten omfattas av landskapsbildsskydd och tillstånd finns från Länsstyrelsen avseende 
förhandsbeskedet från 2017. Eftersom ändringar skett gällande utformningen av byggnadens 
yttre samt dess placering så ska nytt tillstånd sökas hos Länsstyrelsen. 

Fastigheten är belägen i nära anslutning till verksamhetsområde för NSVA och såväl vatten
dagvatten och avlopp ska kopplas på det kommunala nätet. 
Plats för soptunna har redovisats utmed Kattviksvägen och Trafikverket är preliminärt positiva 
till den föreslagna placeringen som kommer något närmre Kattviksvägen än vad som beviljats i 
tidigare förhandsbesked. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas av följande skydd eller riksin
tressen: 

• Område av intresse för friluftslivet 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 1,4 §§ MB. 

Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Senaste dag för svar på remiss och grannehörande är den 7 oktober 2020. Vid upprättandet av 
tjänsteskrivelsen har fyra grannar inkommit med svar på remissen, samtliga utan synpunkter. 

Upplysningar 
Ni ska hos länsstyrelsen söka tillstånd från landskapsbildsskydd (Naturvårdslagen 19 §). 
Ni ska söka tillstånd enligt väglagen (Väglagen 45 §). Söks hos Trafikverket. 
Påträffas fornlämningar ska markarbetena - i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen- ome
delbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar uppträder bland annat som 
mörk- eller sotfärgade jordlager, härdar, stenpackningar, skelettdelar, bitar av keramik m.m. 

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt samråd. 
Kontakta handläggaren för att boka tid. Följande handlingar lämnas via vår e-tjänst: 
https://bygg.bastad.se/BAS-BYGG-START i god tid före mötet: 

Förslag på kontrollplan 
Bullerberäkning 
Sektionsritning konstruktion/teknisk beskrivning 
Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp ska anmälas till NSVA och 
ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd 
Energiberäkning 
Brandskydds beskrivning 
Färdigställandeskydd 
Radonmätning alt. radonsäkert utförande för normalrisk 



Geoteknisk undersökning alt. Jordartsredogörelse/provgrop (lämplig 
grundläggning utföras i samråd med geotekniskt sakkunnig enligt tidigare 
givet förhandsbesked) 

3 (3) 

Beslutet får laga kraft efter fyra veckor under förutsättning att ingen överklagar. Beslutet får 
verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts, 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. Observera att åtgärden inte får påbörjas före 
nämnden har gett startbesked eller börja användas före slutbesked. Följs inte detta ska sankt
ionsavgift tas ut. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick del av 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. 

Samhälls byggnad 
Jenny Andersson 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 
NSVA 
PoIT och grannar (information) 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 

Ansökan 
Situationsplan, plan-, fasad- och sektionsritning 



rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-10-15 

MN §97 Dnr MN 000042/2020 - 330 

Hulrugered 1:23 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
tre en bostadshus efter avstyckning 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för 
nybyggnad av tre en bostadshus enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för beslutet är 7 544 kr enligt fastställd taxa. Faktura och 
avgifts beräkning skickas separat. 

Sida 

7 av 21 

Skäl för beslut Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen samt 3 och 4 
kap. miljöbalken. Förslaget strider inte mot översiktsplanen och bedöms vara 
förenligt med gällande riksintressen. 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 Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus. I samband 
med grannehörande har fastighetsägare till en av grannfastigheterna inkommit 
med synpunkter att den grävda brunnen kommer äventyras av byggnationen. 
På grund av avståndet till brunnen har nämnden bedömt att brunnen inte 
kommer äventyras av projektet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-10-07, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

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

Upplysningar Ni ska söka tillstånd för utfart enligt väglagen (Väglagen 45 §). Söks hos 
Trafikverket. 

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 fem veckor under 
förutsättning att ingen överklagar. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si1maturer Utdragsbestyrkande 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-10-15 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga 
detta inom tre veckor från att du fick del av 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 Sökande 
Fastighetsägare till fastigheten Hulrugered 1:25 (förenklad delgivning) 
PoIT och grannar (information) 

Sida 

8 av 21 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-10-07 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2020 - 000254 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

HULRUGERED 1:23 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus efter avstyckning 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för nybyggnad av tre en
bostadshus enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för beslutet är 7 544 kronor enligt fastställd taxa. Faktura och avgifts beräkning skickas 
separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap. miljöbalken. 
Förslaget strider inte mot översiktsplanen och bedöms vara förenligt med gällande riksintres
sen. Åtgärden bedöms vara lämplig utifrån platsens natur-, kulturvärden och landskaps bild samt 
bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för grannar eller omgivning. Det enskilda in
tresset att bebygga platsen bedöms väga tyngre än det allmänna intresset. Tomtplatsen utgörs 
inte av brukningsvärd jordbruksmark. 

Sammanfattning 
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av tre en bostadshus. Förhandsbesked ges ef
tersom åtgärden inte strider mot översiktsplanen samt att marken inte utgörs av brukningsvärd 
jordbruksmark. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av tre en bostadshus på en del av fastigheten Hul
rugered 1:23. Avstyckning av tomterna planeras i senare skede. 

Del av fastigheten som kommer bebyggas ligger utanför detaljplanerat område och omfattas av 
följande skydd och riksintressen: 

• Område av intresse för friluftslivet och naturvården enligt 3 kap 6 §miljöbalken, 
MB. 

• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 § MB. 

Under granskning av ärendet har de berörda sakägarna remitterats. Av sakägare som har svarat 
på remiss har miljöavdelningen, NSR samt fastighetsägare till fastigheten  haft 
synpunkter på förslaget. 

Synpunkter från NSR avser framför allt placering av det enskilda avloppet/ecoboxen samt möj
ligheter att vända med sopbilen framför fastigheter. Samtliga punkter har åtgärdats. 
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Miljöavdelningens synpunkter ska tas i beaktan, se bilaga 7. 

Fastighetsägare till fastigheten har erinrat mot förslaget med motivering att 
hans vattenkälla (grävd brunn) kommer äventyras. Även miljöavdelning har yttrat sig kring 
detta, se bilaga 9. 

Samtliga yttranden har kommunicerats med sökanden och hennes ombud. 

Förslaget har därefter reviderats genom att vattenförsörjning till de nya bostäder kommer an
ordnas genom att använda befintlig vattenborra på andra sidan vägen (Gamla Riksvägen). Även 
yttrande avseende placering av brunnar har inkommit från sökanden, se bilaga 8. 

Åtgärden bedöms inte äventyra grannes brunn eftersom befintlig vattenborra kommer användas 
samt att avstånd mellan grundläggningen och grannens brunn kommer överstiga 70 meter. 
Dessutom kommer vattenledning till den nya bebyggelsen passera förbi fastigheten Hulrugered 
1:25 vilket gör att möjlighet till anslutning vid behov finns. 

Marken där byggnader avses placeras utgörs i nuläget av skogsmark samt betecknas som Lc
område i både gamla (ÖP08) och nya översiktsplanen (ÖP 2030). Le-områden har inte höga vär
den ur natur-eller kulturmiljösynpunkter som La och Lb-områden men bebyggelse ska fortfa
rande utföras med hänsyn till områdets rådande karaktär. Ny bebyggelse ska i första hand pla
ceras i anslutning till befintliga husgrupper samt att nya byggnader ska söka stöd i landskapet 
genom anslutning till befintlig vegetation. Utblickar mot visuellt framträdande fornlämningar 
ska behållas samt att viktiga siktlinjer inte ska blockeras. 

Enligt förslaget kommer bebyggelsen placeras i anslutning till befintlig bebyggelse samt kommer 
vara omringad omkringliggande skog. Samtidigt råder det inte några stora nivåskillnader på 
platsen vilket gör att bebyggelsen inte kommer vara exponerad heller. 

Riksintressen i området bedöms inte påverkas avsevärt att förhandsbesked av den anledningen 
ska nekas. Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen eller de 
berörda grannarna. 

Upplysningar 
Ni ska söka tillstånd enligt väglagen (Väglagen 45 §). Söks hos Trafikverket. 

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 fem veckor under förutsättning att ingen överklagar. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick del av 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 Caplja 
Bygglov handläggare 



Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare till fastigheten (förenklad delgivning) 
PoIT och grannar (information) 

Bilagor/handlingar som underlag för beslut: 
Bilaga 1 Orienteringskarta 
Bilaga 2 Ansökan 
Bilaga 3 Situationsplan 1:1000 
Bilaga 4 Situationsplan 1:2000 
Bilaga 5 Projektbeskrivning 
Bilaga 6 Grannyttrande (  
Bilaga 7 Yttrande från miljöavdelningen 
Bilaga 8 Yttrande avseende vattenborra 
Bilaga 9 Mejl från miljöavdelningen 
Bilaga 10 Yttrande från NSR 

/~ 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-10-15 

MN §98 Dnr MN 000043/2020 - 330 

Stormen 20 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt 
rivning av befintliga byggnader 

Bygglov ges för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad enligt 
föreliggande handlingar. Rivningslov för befintliga byggnader ges. 

Christoffer Viebke är kontrollansvarig för åtgärden. 

Avgiften är 61 447 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
skickas separat. 

Sida 

9 av 21 

Skäl för beslut Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. och 9 kap. 31b och 34 §§plan- och 
bygglagen då avvikelsen bedöms som liten samt att byggnader inte omfattas av 
rivningsförbud samt att byggnaden inte behöver bevaras. Åtgärden bedöms 
vara lämplig utifrån platsens förutsättningar samt bedöms inte medföra någon 
betydande olägenhet för grannar eller omgivning. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser bygglov för uppförande av ett fritidshus med tillhörande 
komplementbyggnad efter rivning av befintliga byggnader på fastigheten inom 
detaljplanerat område. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-10-05, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

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

Upplysningar Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt 
samråd. Kontakta handläggaren för att boka tid. Följande handlingar lämnas via 
vår e-tjänst: https://bygg.bastad.se/BAS-BYGG-START i god tid före mötet: 

- Förslag på kontrollplan 
- Rivningsplan 
- Konstruktionssektion/konstruktionshandlingar 
- Ventilationsritning 
- Energiberäkning 
- Brandskyddsbeskrivning 
- Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp ska anmälas till NSVA och 
ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd. 

Forts. på nästa sida. 

lusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-10-15 10 av 21 

Beslutet får laga kraft efter fyra veckor under förutsättning att ingen 
överklagar. Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet har 
kungjorts, 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. Observera att åtgärden inte får påbörjas före 
nämnden har gett startbesked eller börja användas före slutbesked. 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 del av 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. 

Beslutet expedieras till Sökande 
Kontrollansvarig 
Po!T och grannar (information) 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-10-05 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2020 - 000701 

Tjänsteskrivelse 

Myndighetsnämnden 

STORMEN 20 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt 
rivning av befintliga byggnader 

Förslag till beslut 

1 (3) 

Bygglov ges för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad enligt de föreliggande hand
lingarna. Rivningslov för befintliga byggnader ges. 

Som kontrollansvarig för åtgärden utses Christoffer Viebke (behörighet K). 

Avgiften är 61447 kronor enligt fastställd taxa. Faktura och avgifts beräkning skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. och 9 kap. 31b och 34 §§plan- och bygglagen då avvi
kelsen bedöms som liten samt att byggnader inte omfattas av rivningsförbud samt att byggna
den inte behöver bevaras. Åtgärden bedöms vara lämplig utifrån platsens förutsättningar samt 
bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för grannar eller omgivning. 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för uppförande av ett fritidshus med tillhörande komplementbyggnad 
efter rivning av befintliga byggnader på fastigheten inom detaljplanerat område. Bygglov ges 
eftersom avvikelsen avseende taklutningen bedöms som liten samt inte bedöms medföra någon 
betydande olägenhet mot omgivningen eller de berörda grannarna. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för uppförande av ett fritidshus med tillhörande komplementbyggnad 
samt rivningslov för befintliga byggnader på fastigheten. Fastigheten ligger inom detaljplanerat 
område där detaljplan 806 gäller. 

Detaljplanen anger bland annat att huvudbyggnaden ska uppföras i en våning med maximala 
tillåtna byggnadshöjden på 4,4 meter samt en taklutning på maximalt 30 grader. 
Enligt förslaget ska sadeltaket på huvudbyggnad ha en taklutning på 45 grader. Detta för att möj
liggöra inredning av vind. Ett antal andra hus i området med samma detaljplan har taklutning 
som överstiger 30 grader. 

Enligt förslaget skulle takfallet mot sydväst förses med en takkupa. Eftersom kupan inte bedöms 
dominera över takfallet ska den inte inkluderas i beräkningen av byggnadshöjden. 

/~ 
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Eftersom förslaget strider mot planbestämmelser har de berörda sakägarna getts möjlighet att 
yttra sig över förslaget. Av sakägarna som har svarat på remiss har ingen haft negativa syn
punkter. 

Avvikelsen avseende taklutningen bedöms som mindre vilket gör att bygglov kan beviljas med 
stöd av plan-och bygglagen 9 kap 31b §. 

Den befintliga huvudbyggnaden på fastigheten har i dokumentet "Byggnadstradition och bygg
nadsvård i Torekov" utpekats som värdefull byggnad av sådan kulturhistoriskt betydelse att den 
utan tvingande skäl bör rivas eller väsentligen förändras. Något formellt rivningsförbud i detalj
planen finns dock inte. Vid plats besöket kunde man konstatera att byggnaden redan i nuläget är 
förvanskad med en tillbyggnad som gjordes efter upprättande av detaljplanen och dokumentet. 
Detta gör att bevaringsvärdet inte är lika stort som vid tidpunkten när byggnaden markerades 
som bevarandevärd så att rivningslov inte bör nekas. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet mot omgivningen eller de berörda 
sakägarna. 

Upplysningar 
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt samråd. 
Kontakta handläggaren för att boka tid. Följande handlingar lämnas via vår e-tjänst: 
https: //bygg.bastad.se /BAS-BYGG-ST ART i god tid före mötet: 

Förslag på kontrollplan 
Rivningsplan 
Konstruktionssektion/konstruktionshandlingar 
Ventilationsritning 
Energiberäkning 
Brandskydds beskrivning 
Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp ska anmälas till NSVA och 
ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd 

Beslutet får laga kraft efter fyra veckor under förutsättning att ingen överklagar. Beslutet får 
verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts, 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. Observera att åtgärden inte får påbörjas före 
nämnden har gett startbesked eller börja användas före slutbesked. Följs inte detta ska sankt
ionsavgift tas ut. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick del av 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. 

Samhälls byggnad 
Hajrudin Caplja 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 
PolT och grannar (information) 

c~1 /~ 
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Bilagor/handlingar för beslut: 
Bilaga 1 Orienteringskarta 
Bilaga 2 Ansökan 
Bilaga 3 Situationsplan 
Bilaga 4 Planritning, entreplan 
Bilaga 5 Planritning, ovanvåning 
Bilaga 6 Fasadritning 
Bilaga 7 Fasadritning 
Bilaga 8 Sektionsritning 
Bilaga 9 Huvudritning, komplementbyggnad 

I~ 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-10-15 11av21 

MN §99 Dnr MN 000044/2020 - 330 

Varan 4:30 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för 
nybyggnad av enbostadshus enligt bilagda handlingar. 

Avgiften är 8 845 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgifts beräkning 
skickas separat. 

Skäl för beslut Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen samt 3 
och 4 kap. miljöbalken. Förslaget överensstämmer med tidigare positivt 
förhandsbesked och bedöms vara förenligt med gällande riksintressen. 
Åtgärden bedöms vara lämplig utifrån platsens natur-, kulturvärden och 
landskapsbild samt bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för 
grannar eller omgivning. Tomtplatsen utgör inte brukningsvärd jordbruks
eller skogsmark. 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 §. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus i ett plan på 
fastigheten. Ansökan följer tidigare positivt förhandsbesked från 2018-03-22. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Upplysningar 

Marken är tidigare odlingsbar jordbruksmark men har av tidigare ägare 
fyllts upp med schaktmassor av okänd status gällande omfattning, eventuell 
förorening och typ av massor. Förorenade massor ska hanteras enligt 
anvisningar från miljö (10 kap MB). Se bilaga 5. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-10-07, 
med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Tony Ivarsson (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

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. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-10-15 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga 
detta inom tre veckor från att du fick del av 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. 

Beslutet expedieras till Sökande 
PoIT och grannar (information) 

Sida 

12 av 21 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-10-07 
Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 
Dnr 
B 2020-000796 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus VARAN 4:30 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för Förhandsbesked för 
nybyggnad av en bostadshus enligt bilagda handlingar. 

Avgiften är 8 845 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgifts beräkning skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap. miljöbalken. 
Förslaget överensstämmer med tidigare positivt förhandsbesked och bedöms vara förenligt med 
gällande riksintressen. Åtgärden bedöms vara lämplig utifrån platsens natur-, kulturvärden och 
landskaps bild samt bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för grannar eller omgiv
ning. Tomtplatsen utgör inte brukningsvärd jordbruks- eller skogsmark. Efter en avvägning av 
de enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 2 kap PBL, bedöms att de enskilda in
tressena överväger och att förhandsbesked enligt ansökan och tillhandahållen information kan 
meddelas enl. PBL 9 kap 31§. 

Sammanfattning 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för Förhandsbesked för 
nybyggnad av en bostadshus enligt bilagda handlingar. Ansökan avser förhandsbesked för upp
förande av ett bostadshus i ett plan på fastigheten. Ansökan följer tidigare positivt förhandsbe
sked från 2018-03-22 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap. miljöbalken. 
Förslaget överensstämmer med tidigare positivt förhandsbesked och bedöms vara förenligt med 
gällande riksintressen. Åtgärden bedöms vara lämplig utifrån platsens natur-, kulturvärden och 
landskaps bild samt bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för grannar eller omgiv
ning. Tomtplatsen utgör inte brukningsvärd jordbruks- eller skogsmark. Efter en avvägning av 
de enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 2 kap PBL, bedöms att de enskilda in
tressena överväger och att förhandsbesked enligt ansökan och tillhandahållen information kan 
meddelas enl. PBL 9 kap 31§. 
Marken är tidigare odlingsbar jordbruksmark men har av tidigare ägare fyllts upp med schakt
massor av okänd status gällande omfattning, eventuell förorening och typ av massor. Förore
nade massor skall hanteras enligt anvisningar från miljö (10 kap MB) Se bilaga 5 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus i ett plan på fastigheten. Tidi
gare positivt förhandsbesked från 2018-03-22 finns men har gått ut varför ansökan nu gjorts på 
nytt. Marken är tidigare odlingsbar jordbruksmark men har av tidigare ägare fyllts upp med 
schaktmassor av okänd status gällande omfattning, eventuell förorening och typ av massor. Ut
bredning framgår delvis av ortofoton. Se nedan: 
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Förorenade massor skall hanteras enligt anvisningar från miljö (10 kap MB) Se bilaga 5 

Fastigheten i norr samt norra delen av Varan 4:30 är utpekad som kulturhistorisk värdefull be
byggelse, BN 1988-01-25 och är undantagen för s.k. Attefallsbebyggelse enligt plan och byggla
gen 8 kap 13§. 

Fastigheten omfattas av följande regleringar: 
• Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne å) enligt 3 

kap 6 § miljöbalken. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hallandså

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

ken. 

Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Enligt tidigare positivt förhandsbesked bedöms platsen och omfattning av byggnation enligt 
ansökan som lämplig. Anpassning av utformningen av byggnaden skall i en bygglovsansökan 
anpassas till miljön med hänsyn till att angränsande byggnation är utpekad som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Inför en bygglovsansökan skall ev. förorenade markmassor bortforslats 
enligt direktiv från miljö. Beaktas särskilt även att plan och bygglagen innebär avsevärt begrän
sade möjligheter för myndigheter att reglera exploatering av redan befintliga huvudbyggnader 
och komplementbyggnader för en fastighet med byggrätt utanför detaljplanelagt område. Om 
ytterligare framtida byggnation skall tillåtas i området skall detaljplan upprättas för att kunna 
reglera exploateringen i området. 

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. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick del av 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. 

Samhälls byggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Beslutet expedieras till: 



Sökande 
Po!T och grannar (information) 

Bilagor 

Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 

Orienteringskarta 
Ansökan 
Situationsplan 
Typhus alt 1 
Typhus alt 2 
Yttrande Miljö 

3 (3) 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-10-15 

MN § 100 Dnr MN 000045/2020 - 330 

Östra Karup 6:26-6:37 - Bygglov för nybyggnad av 12 st 
två bostadshus och 24 st komplementbyggnader 

13 av 21 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 §plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
för nybyggnad av 12 stycken identiska tvåbostadshus och 24 
komplementbyggnader enligt handlingar för resp. ärende. Bilägges plan- och 
fasadritningar gällande ärende B2020-456 samt en övergripande 
situationsplan. 

Kontrollansvarig är Rolf Wallden. 

Avgiften är 154 634 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
skickas separat, debiteras i ärende B2020-456 och avser samtliga ärenden. 

Inför startbesked ska projekterad måttsatt A-handling över kök och passage 
inlämnas och redovisa att vändradien 1300 mellan skåprader i kök i görligaste 
mån uppfylls. 

Skäl för beslut Bygglov ges då förslaget överensstämmer med gällande detaljplan där storlek 
på tomtplats tolkas per huvudbyggnad, samt bedöms vara lämpligt utifrån 
platsens natur-/kulturvärden och landskapsbild. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser nybyggnad av 12 stycken tvåbostadshus i två plan 
(en bostadshus samman byggt med en bostadshus) samt en mindre 
förrådsbyggnad till varje bostad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-10-07, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, bygglovchef Catharina Arehög och 
samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L) : Bifall med följande tillägg: Inför startbesked ska projekterad 
måttsatt A-handling över kök och passage inlämnas och redovisa att 
vändradien 1300 mellan skåprader i kök i görligaste mån uppfylls. 

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

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

ar /k_, 
' 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2020-10-15 14 av 21 

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt 
samråd. Kontakta handläggaren för att boka tid. Följande handlingar lämnas via 
vår e-tjänst: https: //bygg.bastad.se/BAS-BYGG-START i god tid före mötet: 
- Förslag på kontrollplan 
- Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp ska anmälas till NSVA och 
ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd 
- Energiberäkning 
- Brandskyddsbeskrivning 
- Projekterade måttsatta A-ritningar gällande kök och uppställningsritning 
skåpinredning kök 

Beslutet får laga kraft efter fyra veckor under förutsättning att ingen 
överklagar. Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet har 
kungjorts, 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. Observera att åtgärden inte får påbörjas före 
nämnden har gett startbesked eller börja användas före slutbesked. 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 del av 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 Sökande (OBS att handlingar för resp. ärende ska inkluderas i expediering) 
Kontrollansvarig 
Po!T och grannar (information) 

l usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~ /~ - -



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-10-07 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2020-000456, B 2020-000457, 
B 2020-000458, B 2020-000459, 
B 2020-000460, B 2020-000461, 
B 2020-000462, B 2020-000463, 
B 2020-000464, B 2020-000465, 
B 2020-000466, B 2020-000467 

Tjänsteskrivelse 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av 12 st tvåbostadshus och 24 st 
komplementbyggnader ÖSTRA KARUP 6:26-6:37 

Förslag till beslut 

1 (4) 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 §plan- och bygglagen (2010:900), PBL för Bygglov för nybygg
nad av 12 stycken identiska tvåbostadshus och 24 komplementbyggnader enligt handlingar för 
resp. ärende. Bilägges plan och fasadritningar gällande ärende B2020-456 samt en övergripande 
situationsplan. 
Kontrollansvarig är Rolf Wall den. 

Avgiften är 154 634 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning skickas separat, 
debiteras i ärende B2020-456 och avser samtliga ärenden. 

Skäl för beslut 
Bygglov ges då förslaget överensstämmer med gällande detaljplan där storlek på tomtplats tolkas 
per huvudbyggnad, samt bedöms vara lämpligt utifrån platsens natur-/kulturvärden och land
skaps bild. 

Sammanfattning 
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 §plan- och bygglagen (2010:900), PBL för Bygglov för nybygg
nad av 12 stycken identiska två bostadshus och 24 komplementbyggnader enligt handlingar för 
resp. ärende. Kontrollansvarig är Rolf Wallden. 
Avgiften är 154634 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning skickas separat. 
Ansökan avser nybyggnad av 12 stycken tvåbostadshus i två plan (enbostadshus sammanbyggt 
med enbostadshus) samt en mindre förrådsbyggnad till varje bostad. 
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt samråd. Kontakta hand
läggaren för att boka tid. 
Utsättning och läges kontroll ska utföras. Kommunen tillhandahåller hjälp med tjänsterna efter be
ställning via https://eservice.engelholm.se/ Arbetet utförs efter fastställd timtaxa. Vid frågor kon
takta kartochmat@engelholm.se eller 0431-87000. Avses en extern sakkunnig utföra arbetet ska 
denna först godkännas av geodata@bastad.se, 0431-77000. 

Beskrivning av ärendena 
Ansökan avser nybyggnad av 12 stycken identiska tvåbostadshus i två plan (två sammanbyggda 
enbostadshus) samt 24 mindre förrådsbyggnader. Byggnader och tomter inkräktar över fastställda 
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fastighetsgränser. Området som omfattar fastigheterna Östra Karup 6:26-6:30 och 6:32-6:36 skall 
fastighetsregleras till en fastighet och fastigheterna Östra Karup 6:31 och 6:37 fastighetsregleras 
likaså till en fastighet vid byggherrens tillträde till marken. Förslaget bedöms planenligt. Var bostad 
förfogar över egen tomtplats. Debitering av avgift grundas på total debiterings bar area fördelad 
över 12 fastigheter. Debiteras i ärende 82020-456. Detaljplan 1673 gäller. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Samhällsbyggnad bedömer att bostadens utformning inte uppfyller krav enligt plan och bygglagen 
om tillgänglighet framför allt gällande köket. Samhällsbyggnad bedömer att i efterhand skapa ut
rymme för tillgänglighet uppfyller inte krav enligt plan och bygglagens 8 kap. 1§ 3 och 2§1. I ären
dena redovisad planlösning kan innebära framtida krav på bostadsanpassning som kan komma att 
behöva bekostas av kommunen. 

Samhällsbyggnad delar således inte byggherrens och anlitad tillgänglighets konsults uppfattning om 
att bostäderna i n b nadsskedet u f ller Ian och bygglagens 8 kap. 1§ 3 och 2§1. 

8 kap. Krav p byggnadsverk, byggprodukter, tomter och 
allmänna platser 

Byggnadsverks utformning 

1 § En byggnad ska 
1. vara lamplig för sitt andamål, 
2. ha en god form-, farg- och materialverkan, och 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. 

2 § Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap. 2 §ska kraven i 1 §uppfyllas på så satt att de, 

1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 
2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte ar rimligt, den 

betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom 
ombyggnaden, och 

3. vid annan ändring av en byggnad an ombyggnad uppfylls i fråga om 
andringen. 

Boverkets byggregler, BBR anger: 
J: I I J Dimemin11ero111/e mifll for ml/stol 

Då det i denna förfauning anges att tomter, byggnnder eller dolm· av byggnader ska \'arn tillgängliga 
och onviindbara ska mollen för eldriven rullstol för bcgränsnd utomhusnnvibtdning (mindre 
utomhusrullsto1) vurJ dimensioncrnndi! och utrymme för nrnnövrcring med nillstol ska finnas. Måtten 
fOr manuell eller liten cldriv~n rullstol för inomhusanvändning (inomhusrullstol) tar dock vara 
dimensionerande i enskilda bostadslfigenhcter. (BFS 20/ 3: /./). 

Allmiilltråd 
Dimensionerande vändm:itt som är lämpliga vid bedömning a\' lillg5nglighctcn och 
användbarheten lor en mindre utomhusrultstoJ är en drkd mC'd diamclcm 1,50 meter och lor en 
inomhusrullstol en cirkel med diametern 1,.30 meter. (BFS 101 J: I~}. 

Enligt sakkunnighetsintyg menar byggherren och tillgänglighetskonsulten att det är tillräckligt med 
vändcirklar utan för kökets arbetsområden i båda kortsidorna av skåpraderna och att vändcirkel 
mellan skåp raderna skall kunna utföras enkelt i efterhand genom att demontera skåpenheten mel
lan diskbänk och spis. Åtgärden innebär att erforderlig skåplängd enligt bostads bestämmelser då 
inte uppfylls. Åtgärden baseras på ett allmänt råd i BBR att dimensionerande mått för utformning 
av bostäder finns i standarden SS 91 42 21 och att man i efterhand kan skapa erforderliga mått en
ligt BBR 3:113 (se ovan), vilket Samhällsbyggnad bedömer strida mot PBL 8 kap. 1§ 3 och 2§1. 
Enligt BBR 3:22 skall det finnas rum eller avskiljbar del för matlagning vilket byggherren har 
redovisat enligt nedan med den rödmarkerade väggen: 



3 (4) 

Utformningen av köket blir då en "återvändsgränd" där vändcirkel med 1300 mm diameter saknas. 
Om ett skåp enkelt, och för kommunen kostnadsfritt, ska kunna demonteras i efterhand förutsätts 
att ytskikt golv har dragits in under skåpet, att socklar finns på sidor angränsande skåp, att vägg är 
målad bakom skåp, att skåpet som skall demonteras endast är skruvat i sidoskåpen samt att bänk
skivan inte är limmad mot detta skåp som skall demonteras. 
Byggherren har förelagts att lämna in måttsatta projekterade handlingar för utformandet av köket 
men handlingar har inte inkommit. Byggherren har tvärt om klargjort att han anser att kraven en
ligt PBL och BBR är uppfyllda. Samhällsbyggnad ha ej till fullo kunnat granska utförandet av köket. 
Byggherren har även tillfrågats om hur han anser att åtgärden i efterhand skall finansieras, vilket 
han valt att inte svara på. 

Upplysningar 
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt samråd. Kon
takta handläggaren för att boka tid. Följande handlingar lämnas via vår e-tjänst: 
https ://bygg.bastad.se/BAS-BYGG-START i god tid före mötet: 

Förslag på kontrollplan 
Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp ska anmälas till NSVA och 
ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd 
Energiberäkning 
Brandskyddsbeskrivning 
Projekterade måttsatta A-ritningar gällande kök och uppställningsritning 
skåpinredning kök. 

Beslutet får laga kraft efter fyra veckor under förutsättning att ingen överklagar. Beslutet får verk
ställas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts, 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. Observera att åtgärden inte får påbörjas före nämnden har gett 
startbesked eller börja användas före slutbesked. 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 del av beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas 
skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Bå
stad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets 
fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Beslutet expedieras till: 
Sökande (OBS att handlingar för resp. ärende skall inkluderas i expediering) 
Kontrollansvarig 
PoIT och grannar (information) 
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Bilagor som skall expedieras i resp. ärende 
se händelse nämndsbeslut i resp. ärende (motsvarar bilagor enligt nedan dock projektanpassade) 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 
Bilaga 6 
Bilaga 7 
Bilaga 8 
Bilaga 9 
Bilaga 10 
Bilaga 11 
Bilaga 10 

Orienteringskarta 
Ansökan ÖK 6:26 
NBK ÖK 6:26 
Plan och fasadritning ÖK 6:26 
Situationsplan dell plushöjder 
Situationsplan dell plushöjder 
Situationsplan dell tomtindelning 
Situationsplan dell tomtindelning 
Situationsplan materialbeskrivning 
Utlåtande från byggherre 
TIL utlåtande 
TIL utlåtande kök 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-10-15 15 av 21 

MN § 101 Dnr MN 000046/2020 - 603 

Förslag till beslut om åtgärd -  

Beslut Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 17 §alkohollag (2010: 1622) 
att meddela en erinran. 

Skäl för beslutet Myndighetsnämnden anser att förekomna överträdelser är av lindrig karaktär. 
Av den anledningen ska tillståndshavaren meddelas en erinran. Vid upprepade 
överträdelser har myndighetsnämnden för avsikt att besluta om en varning. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden har haft anledning att utreda om serveringsverksamheten 
vid  bedrivs i enighet med 
bestämmelserna i alkohollagen. Under utredningen framkom följande brister: 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Upplysningar 

• Ingen serveringsansvarig på plats. 
• Servering har förekommit till överserverad gäst. 
• Tillståndshavaren vägrade visa personalliggaren för 

alkoholhandläggaren. Misstankar om brister av dokumentering 
anmäldes till Skatteverket, vilket föranledde utdömande av böter. 

Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Ildik6 Lundberg 2020-10-07, med 
tillhörande bilagor. 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 17 §alkohollag (2010:1622) 
att meddela  en varning. 

Miljöchef Michaela Sundström föredrar ärendet. 

Tony Ivarsson (M), Ingvar Bengtsson (S), Ingrid Nygren (L) och Carl 
Lilliehöök (M) : En erinran meddelas  

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

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga 
detta inom tre veckor från att du fick del av 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. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

(M /t:h::-
\ 



IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-15 

Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnad 
Folkhälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 
Polisen 

Sida 

16 av 21 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

Datum: 2020-10-07 

Handläggare: Ildik6 Lundberg 

Dnr: 18-2020-00033 

Tjänsteskrivelse 

Till: J'vI yndighetsnämnden 

Förslag till beslut om varning-  

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 17 §Alkohollag (2010:1622) att meddela 
 en varning. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Myndighetsnämnden har av nedan angivna skäl haft anledning att utreda om se1veringsverk
samheten vid bedrivs i enighet med be
stämmelserna i allmhollagen. 

Inkommen anmälan 
Den 19 febmari 2020 inkom en anonym anmälan gällande överse1verad gäst. Enligt anmälan 
blev en gäst överse1verad under helgen. Gästen blev så pass bemsad att han ramlade på väg ut 
från restaurangen. Ambulansen blev tillkallad till platsen. 

Miljöavdelningen genomförde ett tillsynsbesök på se1veringsstället den 20 febmari med anled
ning av anmälan. Under tillsynsbesöket har restaurangens bagare som inte är se1veringsansvarig 
bekräftat uppgifterna angående den överserverade gästen. Bagaren har serverat gästen öl och 
vin. Vid händelsen befann sig serveringsansvarig/tillståndshavaren inte på plats. 

Uppmärksammade missförhållanden vid tillsynsbesök 
Vid tillsyns besök som genomfördes den 20 febmari, 4 mars och 10 mars 2020 framlmm föl
jande brister: 

• Ingen serveringsansvarig på plats. 

• Servering har förekommit till överse1verad gäst. 

• Tillståndshavaren vägrade visa personalliggaren för allmholhandläggaren. Misstankar om 
brister av dokumentering och hantering av personalliggaren, anmäldes till Skatteverket 
för vidare utredning. 

Brister i bokföringen 
Skatteverket genomförde den 18 juni 2020 kontroll av personalliggare enligt med 42 kap. 8 § 
Skatteförfarandelagen där det konstaterades att noteringar saknades, se bilaga 1. 

Kommunicering 

Kommunicering har skett i enlighet med 25 § Förvaltningslagen. Vid tillsynstillfållet den 4 mars 
2020 togs aktuella brister upp i ett informellt samtal med tillståndshavaren "t\fahmoud Y akan. 
Tillståndshavaren uppgav att skälet till att serveringsansvarig salmades var att han var ute på ett 

/~ 
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kort ärende. Tillståndshavaren uppgav att han lämnat instruktioner till personalen att ingen al
kohol fick säljas n1edan han var iväg. 

Ett brev med information om inledd tillsynsutredning skickades till tillståndshavaren 2020-04-
02. Inga synpunkter har inkommit. 

Skäl för beslut 

De anmärkningar som framkommit under utredningen bedöms vara så pass allvarliga att till
ståndshavarens lämplighet starkt kan ifrågasättas. Av den anledningen bör tillståndshavaren 
meddelas en varning. 

I propositionen ( 2009/10: 125) till den senaste allrnhollagen uttalade regeringen följande beträf
fande skillnaden mellan sanktionerna erinran och varning: 

Erinran ska kunna användas vid lindriga fa.,:reelse1: Därmed är inte avsikten att vmje fa"rseelse ska med fa"ra 
påfa!Jd. Det kan jtt dim sig om missfiirstånd eller av andra skäl te sig som ttrsäktlig. Om det ttppenbarligen riir 
sig om enstaka til(fälle biirpqfii/jd också kunna underlåtas. 

Vaming bör iji-ågakomma som en påfa/jd vid iiveJträdelser som är allvarliga, dock inte i sådan grad att en åter
kallelse ter sig nödvändig. Det kan dim sig om brister i ekonomiskt hänseende ellerpersonlig lämplighet samt 
upprepade fa"melser av lindrig alt. 

Tillämplig lagstiftning 

Alkohollag (2010:1622) 3 kap. 5 § 
Försäljning av allrnholch-ycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhind
ras. Den som tar befattning med försäljning av allrnholch-ycker ska se till att ordning och nykter
het råder på försäljningsstället. 

Alkohollag (2010:1622) 3 kap. 8 § 
Allrnholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av allrnhol eller andra be
rusningsmedel. 

Alkohollag (2010:1622) 8 kap. 18 § 
Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över servering
en och vara närvarande på serveringsstället under hela se1veringstiden. 

Alkohollag (2010:1622) 8 kap. 20 § 
Vid servering av allrnholch-ycker ska ansvarig personal se till att måttfulli1et iakttas och att stör
ningar på grund av oordning eller onykterhet undviks. 

Alkohollag (2010:1622) 9 kap. 14 § 
Bokföringen i en rörelse som är tillståndspliktig eller som annars bedrivs med stöd av denna lag 
ska vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Den som bedriver rörelsen är skyl
dig att på begäran av en tillsynsmyndighet visa upp bokföringshandlingarna. 

Alkohollag (2010:1622) 9 kap. 17 § 
En kommun får meddela en innehavare av se1veringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall 
eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte 
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller 



2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Upplysningar 

3 (3) 

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

Beslutet ska expedieras till: 
 

Samhällsbyggnad 
F ollmälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 
Polisen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Beslut från Skatteverket 



lfil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-10-15 17 av 21 

MN § 102 Dnr MN 000040/2020 - 300 

Svar på granskning av självfinansieringsgraden inom bygglov 
samt miljö och hälsa 

Myndighetsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar 
till kommunrevisionen. 

Nämnden vill särskilt notera att vi är en kommun med många fler 
kommunmedlemmar än kommuninvånare, vilket gör att kommunens 
tillsynsbehov blir oproportionerligt stort. 

Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har genom EY granskat om myndighetsnämndens arbete 
med planering av miljötillsynen är tillräcklig utifrån styrande lagar och 
förordningar samt om det finns en tillräcklig kontroll avseende 
självfinansieringsgraden för bygglov samt miljö och hälsa. 

Kommunrevisionen bedömer att nämndens arbete med planering av miljö- och 
hälsoskyddstillsynen är tillräcklig men att det inte finns en tillräcklig kontroll 
avseende självförsörjningsgraden. Revisionen har lämnat rekommendationer 
till nämnden och vill ha svar senast den 1 november 2020. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson och miljöchef 
Michaela Sundström 2020-10-06. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L), Tony Ivarsson (M), Ingvar Bengtsson (S), Kenneth 
Larsson (C), Ingrid Edgarsdotter (BP), Haakon Böcker (BP) och Carl 
Lilliehöök (M): Bifall med följande tillägg: Nämnden vill särskilt notera att 
vi är en kommun med många fler kommunmedlemmar än kommuninvånare, 
vilket gör att kommunens tillsynsbehov blir oproportionerligt stort. 

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

Beslutet expedieras till Kommunrevisionen 
Samhällsbyggnad 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-10-06 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-910 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Svar på revisionsrapporten - Granskning av självfinansieringsgraden 
inom bygglov samt miljö och hälsa 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar till 
kommunrevisionen. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har genom EY granskat om myndighetsnämndens arbete med plane
ring av miljötillsynen är tillräcklig utifrån styrande lagar och förordningar samt om det 
finns en tillräcklig kontroll avseende självfinansieringsgraden för bygglov samt miljö och 
hälsa. 

Kommunrevisionen bedömer att nämndens arbete med planering av miljö- och hälso
skyddstillsynen är tillräcklig men att det inte finns en tillräcklig kontroll avseende självför
sörjningsgraden. Revisionen har lämnat rekommendationer till nämnden och vill ha svar 
senast den 1 november 2020. 

Svar till revisionen 
Kommunrevisionen vill särskilt ha svar på frågan om vilka åtgärden nämnden avser vidta 
för att höja självförsörjningsgraden avseende tillsyn under miljöbalken. Revisionen anger 
att rapporten redovisar att Båstads kommun har en jämförelsevis hög bemanning för till
syn enligt miljöbalken samtidigt som antalet debiterade timmar per årsarbetskraft är låg. 

För att möjliggöra en digitalisering av miljö- och hälsoskyddsärendena har ett nytt verk
samhetsstödssystem införts under årets första kvartal. Under fjärde kvartalet kommer ett 
flertal e-tjänster införas, vilket förväntas medföra en effektivisering i ärendehanteringen. 

Nämnden har den 10 september godkänt ett förslag på en ny behovsbaserad taxa. Över
gången till den nya taxan medför mindre handläggningstid, större likabehandling för 

/~ 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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verksamheter samt bättre möjligheter att planera och följa upp nämndens tillsyn. Kom
munfullmäktige förväntas besluta om den nya taxan i november. 

Miljöavdelningen ser över sina rutiner för att säkerställa att man tar betalt för all hand
läggning som nämnden har rätt att ta betalt för. Framförallt gäller det tillsynsärenden 
med löpande fakturering, men även uppföljning av tidigare beslut och visst internt arbete 
som kan debiteras. 

En hög kostnadstäckning är inte tillräckligt för att uppnå en högre självfinansierings
grad. Den viktigaste åtgärden för att höja självfinansieringsgraden är att se över fördel
ningen av arbetsuppgifter. När avdelningen är underbemannad (vilket var fallet i jämfö
relseåret 2019) behöver mer relativ tid läggas på händelsestyrda arbetsuppgifter och 
service, vilket inte kan debiteras i samma utsträckning som den planerade tillsynen som 
uteblir. Myndighetsnämnden behöver säkerställa att tillsyn kan utföras i tillräcklig om
fattning för att uppnå en rimlig/önskvärd självfinansieringsgrad. Utredning av resursbe
hovet för kommande år pågår (behovsutredning). 

Nämnden vill framhålla att när det gäller bemanningen är den svår att jämföra med 
andra kommuner baserat på invånarantalet. Det är tillsynsbehovet av verksamheter 
inom kommunen som styr bemanningsbehovet. 

Revisionen har även lämnat tre rekommendationer till nämnden: 

Nämnden rekommenderas att säkerställa ett sätt att mäta och följa upp självfinansie
ringsgraden och målet om 100% kostnadstäckning för de avgifter som nämnden har 
rätt att ta betalt för. 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda självfinansieringsgraden och beroende 
på utfallet redovisa lämpliga kontrollmoment. 

Nämnden rekommenderas att stärka uppföljningen av beslutad kontroll- och tillsyns
plan där det bör framgå hur många av de planerade tillsynstimmarna som har utförts. 
Uppföljning ska göras och redovisas till nämnden vid delårs- och årsbokslut. 

Nämnden rekommenderas att genomföra översyn av behovsutredningen för miljö- och 
hälsotillsynen där det säkerställs att samtliga tillsynsområden ingår. 
Översyn av behovsutredningen pågår och kommer att redovisas i 2021-års förslag till till
synsplan för tillsyn enligt miljöbalken med flera lagstiftningar. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
Samhällsbyggnadschef 

Michae/a Sundström 
miljöchef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

/ek-

Båstads kommun 
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Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

3 (3) 

Kommunrevisionens missiv till myndighetsnämnden, 4 september 2020 
EY:s revisionsrapport - Granskning av självfinansieringsgraden inom bygglov samt miljö
och hälsa 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.1 1.24 



ITIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-10-15 

MN § 103 Dnr MN 000013/2020 - 905 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden 
januari-september 2020 

18 av 21 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den 
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. Den del av samhällsbyggnad som lyder under 
myndighetsnämnden prognosticeras generera ett överskott på totalt 700 tkr. 

Smittskyddstillsyn av serveringsställen på grund av den rådande Covid-19-
pandemin har gjort att omprioriteringar i miljöavdelningens 
tillsynsverksamhet fått göras och extra personal anställts. Smittskyddstillsynen 
är underfinansierad från statens sida. Totalt prognosticeras miljöavdelningen 
ha ett underskott på 200 tkr beroende dels på att avloppstillsynen inte når 
budgeterade intäkter, dels för att alkohol- och tobakstillsynen visar på högre 
intäkter än budgeterat. Bostadsanpassningsbidragen prognosticeras ge ett 
underskott på 300 tkr på grund av dyrare anpassningsåtgärder. Bygglov 
bedöms generera ett överskott på 1 200 tkr då ärendemängden ökat under 
året. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-09-28, med 
tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

]usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

/d::::.-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-09-28 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-424 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 30 september 
2020 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den 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. 

Den del av samhällsbyggnad som lyder under myndighetsnämnden prognosticeras gene
rera ett överskott på totalt 700 tkr. 

Smittskyddstillsyn av serveringsställen på grund av den rådande Covid-19-pandemin har 
gjort att omprioriteringar i miljöavdelningens tillsynsverksamhet fått göras och extra per
sonal anställts. Smittskyddstillsynen är underfinansierad från statens sida. Totalt progno
sticeras miljöavdelning ha ett underskott på 200 tkr beroende dels beroende på att av
loppstillsynen inte når budgeterade intäkter, dels för att alkohol- och tobakstillsynen visar 
på högre intäkter än budgeterat. Bostadsanpassningsbidragen prognosticeras ge ett un
derskott på 300 tkr på grund av dyrare anpassningsåtgärder. Bygglov bedöms generera ett 
överskott på 1 200 tkr då ärendemängden ökat under året. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 
sam hal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning ekonomiskt utfall med prognos 

2 (2) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Samhälls.by11rnnad - Prognos p er n:ämn1d 
Septern.ber 2020 

Samhällsbuaanad - Kommunst9relsen 

Planarbete 
Geodata 
Hållbar utveckling 
Ledning och administration 

Summa Samhällsb1aanad KS 

Samhällsbvaqnad - M9ndiahetsnämnden 

Miljö- och hälsoskydd, Energir ådgivning 
Alkohol och tobak - tillstånd och tillsyn 
Bygglov 
Bostadsanpassning 

Summa SamhällsblQqnad MN 

Januari-september 
Utfall Budqet vvik.else 

-1163 -1159 -4 
-643 -937 295 
-94 -132 38 
244 44 200 

-1656 -2184 528 

Januari-september 
Utfall Budqet vvik.else 

-2340 -1791 -549 
-78 -123 45 

2258 855 1403 
-1258 -1070 -189 

-1418 -2129 711 

Helar Avvik.else 
Budqet Prognos vvik.else lntäk.t Kostnad 

-1686 -1 886 -200 -600 400 
-1286 -1086 200 200 0 

-169 -169 0 0 0 
-3 97 100 0 100 

-3144 -3 044 100 -400 500 

Helar Avvik.el se 
Budqet Proqnos vvik.else lntäk.t Kostnad 

-2 381 -2 681 -300 -300 0 
-177 -77 100 100 0 

1026 2226 1200 1200 0 
-1441 -1741 -300 0 -300 

-2 972 -2 272 700 1000 -300 

Totalt Samhällsbyggnad I -3 074 -4 313 1 239 ! -6 116 -5 316 800 I 600 200 I 

Ansvar Ysht 

2101 2005 
2103 2002 

2104, 2101 ~ 2630 
2108, 2109 2006, 2007 

Ansvar Ysht 

2104 2610, 2252 
2104 2671 
2102 2004 
2102 5209 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-10-15 

MN § 104 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: 

Sida 

19 av 21 

a). Stenbiten 15 - Överklagande av beslut enligt plan- och bygglagen avseende 
bygglov för mur. Länsstyrelsen avslår överklagandena. 

b). Bron 1- Dom från Mark- och miljödomstolen - Bygglov för om- och 
tillbyggnad av restaurang i Torekovs hamn. Mark- och miljödomstolen 
avslår överklagandet. 

c). Planteringen 8 - Överklagande av beslut om nekat bygglov. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

)usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-10-15 

MN § 105 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 

20 av 21 

a) . Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag - 2020-09-01 - 2020-09-30. 

b). Delegationslista - Bygglov - 2020-09-01 - 2020-09-30. 

c). Delegationslista - Miljö - 2020-09-01 - 2020-09-30. 

lusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-10-15 21av21 

MN § 106 Dnr MN 000069/2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a) . NSVA informerar om avlopp och dricksvatten (Pär Gustafsson, 
avdelningschef avlopp och Jonas Håkansson, dricksvattenchef) . 

b). Räddningstjänstens tillsynsplan hösten 2020 (Pelle Pettersson och 
Jasmine Gustafsson). 

c) . Påbörjat sanktionsärende gällande serveringstillstånd på Pizzeria Capri 
i Båstad (Michaela Sundström). 

d). Arbetet med dagvattentillsyn (Michaela Sundström). 

e). Arbetet med behovsutredning: Mål och prioriteringar (Michaela Sundström 
och Roger Larsson). 

f). Nämndsplan 2021 med budget (Roger Larsson). 

g) . Planen för Sunnan 10 i Torekov: Lägesrapport (Roger Larsson). 

h). Torekovs camping (Catharina Arehög). 

i). Väckt informationsärende: Tillsyn Hotell Skansen (Michaela Sundström). 

j). Väckt informationsärende: Detaljplan för Malen (Roger Larsson). 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 




