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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

2020-12-10 1av30 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 10 december 2020 kl. 13.00 - 16.15. 

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

Viktor Törnqvist (M), ej tjänstgörande ersättare§§ 122-132, jäv§ 124. Deltar på distans. 
Marie-Louise Linden (M), ej tjänstgörande ersättare. Deltar på distans. 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Catharina Arehög, bygglovchef. Deltar på distans. 
Michaela Sundström, miljöchef. Deltar på distans. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Haakon Böcker. Ersättare: Tony Ivarsson. 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 17 december 2020 kl. 11.00. 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2020-12-10 

Från och med 2020-12-18 till och med 2021-01-09 

Kommunkontoret i Båstad 

&~ 
Henrik Andersson 



Ll1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2020-12-10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-10 

MN § 122 Dnr MN 000070/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 123 Dnr MN 000071/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 124 Dnr MN 000054/2020 - 330 
Hallavara 3:26 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 125 Dnr MN 000055/2020 - 330 
Gräsryd 2:8 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader 

MN § 126 Dnr MN 000056/2020 - 330 
 - Tillsyn avseende misstänkt olovlig byggnation, fönster i_befintlig mur samt 

nytt förråd mellan nya byggnaden och muren 

MN § 127 Dnr MN 000057 /2020 - 330 
Grevie 26:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 128 Dnr MN 000058/2020 - 330 
Troentorp 1:92 - Bygglov för ändrad användning från lagerlokal 

till fritidshus samt installation av kamin 

MN § 129 Dnr MN 000059/2020 - 330 
 - Olovlig rivning 

MN § 130 Dnr MN 000062/2020 - 330 
Påarp 1:15 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 131 Dnr MN 000060/2020 - 330 
Segelstorp 3:123 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport 

MN § 132 Dnr MN 000061/2020 - 330 
Segelstorp 3:124 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport 

MN § 133 Dnr MN 000063/2020 - 800 
Tillsynsplan för miljöavdelningen 2021 

MN § 134 Dnr MN 000064/2020 - 800 
Årlig indexjustering av timavgifter inom miljöavdelningens tillsynsområden 

MN § 135 Dnr MN 000065/2020 - 800 
Svar på länsstyrelsens rapport - Uppföljning och utvärdering av Båstads kommuns 
operativa tillsyn enligt miljöbalken 

Sida 

2 av 30 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-10 

MN § 136 Dnr MN 000066/2020 - 900 
Intern kontrollplan 2021 för myndighetsnämnden 

MN § 137 Dnr MN 000013/2020 - 905 
Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden januari-november 2020 

MN § 138 
Delgivningar 

Dnr MN 000068/2019 - 900 

MN § 139 Dnr MN 000072/2019 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

MN § 140 Dnr MN 000069/2019 - 900 
lnformationsärenden 

usterandes si naturer 

Sida 

3 av 30 

Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-12-10 

MN § 122 Dnr MN 000070/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Haakon Böcker. 

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Tony lvarsson. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad torsdagen den 
17 december 2020 kl. 11.00. 

4av30 

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 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-10 

Dnr MN 000071/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 30 

Beslut Dagordningen godkänns med följande tillägg under informationsärendena: 

- Ängelsbäck 10:6: Lägesrapport. 

- Skrotbåten i Båstad hamn. 

- Baltic Express i Västra Karup. 

- Otillåten tömning av sluten tank i Påarp. 

- Tillsyn av bräddpunkter. 

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

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

Octt 
,.-



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-12-10 

MN § 124 Dnr MN 000054/2020 - 330 

Hallavara 3:26 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus 

6 av30 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges för uppförande av bostadshus på fastigheten Hallavara 3:26 enligt 
föreliggande handlingar. 

Nämnden är positiv till att pröva en placering i närmare anslutning till 
befintliga byggnader i enlighet med förvaltningens förslag. 

Avgiften är 7 284 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
skickas separat. 

Skäl för beslutet Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt inte medföra en god hushållning av 
mark- och vattenområden eller uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och 
bygglagen 2 kap samt miljöbalken 3 och 4 kap samt inte är förenlig med 
översiktsplanen. Marken utgörs av betesmark eller odlingsbar mark. I 
avvägning mellan det enskilda intresset att bebygga platsen med bostadshus 
samt det allmänna intresset att bevara jordbruksmarken bedöms det allmänna 
intresset väga tyngre. 

Beskrivning av ärendet Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus har sökts. Enligt kommunens 
översiktsplan utgör detta område ett Lb-område och de generella riktlinjerna 
avseende nya bostäder på landsbygden bedöms inte uppfyllas. Ärendet har 
skickats ut till grannarna varav några har kommit in med negativa synpunkter. 
NSR påpekar att sophämtningsplats inte har redovisats. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-12-02, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges för uppförande av bostadshus på fastigheten Hallavara 3:26 enligt 
föreliggande handlingar. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Yrkande Carl Lilliehöök (M): Bifall med följande tillägg: Nämnden är positiv till att pröva 
en placering i närmare anslutning till befintliga byggnader i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

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

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ij1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Reservation 

Upplysningar 

2020-12-10 

Mot beslutet reserverar sig Tony Ivarsson (M). 

Beslutet får laga kraft efter fem veckor under förutsättning att ingen 
överklagar. 

Sida 

7 av 30 

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 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-12-02 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
8 2020 - 001014 

Tjänsteskrivelse 

Myndighetsnämnden 

HALLA V ARA 3:26 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus 

Förslag till beslut 

1 (3) 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att kunna ges för 
uppförande av bostadshus på fastigheten Hallavara 3:26 enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften är 7 284 kronor enligt fastställd taxa. Faktura och avgifts beräkning skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt inte medföra en god hushållning av mark-och vattenom
råden eller uppfylla lämplighetskriterierna i plan-och bygglagen 2 kap samt miljöbalken 3 och 4 
kap samt inte är förenlig med översiktsplanen. Marken utgörs av betesmark eller odlingsbar 
mark I avvägning mellan det enskilda intresset att bebygga platsen med bostadshus samt det 
allmänna intresset att bevara jordbruksmarken bedöms det allmänna intresset väga tyngre. 

Sammanfattning 
Förhandsbesked för uppförande av en bostadshus har sökts. Enligt kommunens översiktsplan 
utgör detta område ett Lb-område och de generella riktlinjerna avseende nya bostäder på lands
bygden bedöms inte uppfyllas. Ärendet har skickats ut till grannarna varav några har kommit in 
med negativa synpunkter. NSR påpekar att sophämtningsplats inte har redovisats. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för uppförande av en bostadshus. Fastigheten ligger 
utanför detaljplanerat område och omfattas av följande skydd: 

• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen, s. k. landskapsbildsskydd. 
• Påverkansområde för väderradar. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 § MB. 
• Område av intresse för friluftslivet och naturvården enligt 3 kap 6 § miljöbalken, 

MB. 
• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 4 § MB. 

Den föreslagna platsen utgör enligt den aktuella översiktsplanen (ÖP2030) ett s.k. Lb-område. 
Lb-områden är områden med starka reservationer gentemot ny bebyggelse och anläggningar. 
Dessa områden har stor betydelse för upplevelsen av bjärelandskapet. Stor restriktivitet till ny 
bebyggelse och andra förändringar ska gälla. Ny bebyggelse ska placeras företrädesvis inom 
redan bebyggd miljö och ska inordna sig i befintlig skala och karaktär. Om fristående placering 
kommer på fråga, till exempel lucktomter inom sammanhållen bebyggelse, ska detta ske med 
stöd i landskapets karaktär och topografi så att tillkommande element inte blir dominerande. 
Inga viktiga siktlinjer får blockeras. 



2 (3) 

De berörda sakägarna har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Av sakägarna som har sva
rat på remissen har NSR, kommunens miljöavdelning samt fastighetsägare till fastigheten Troen
torp 1:52 haft synpunkter på förslaget. NSR:s synpunkter avsåg framförallt att plats för sop
hämtning inte har redovisats. Synpunkterna kan dock tillgodoses i en eventuell bygglovspröv
ning. 
Fastighetsägarna till två grannfastigheter har inkommit med synpunkter som framförallt avser 
placering och byggnadens utformning samt att jordbruksmarken tas i anspråk Med andra ord 
vill grannarna att husets placering justeras samt att byggnadens yttre anpassas till sin omgiv
ning. Synpunkterna har kommunicerats med sökanden som har kommenterat synpunkter. Sö
kanden skriver i sitt yttrande att husets placering är anpassad till fastigheten och likaså dess 
utformning och ville få sitt förslag prövat utan justeringar. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Fastigheten består av en befintlig tomtplats med bostadshus och komplementbyggnader samt 
brukningsvärd jordbruksmark väster och norr om tomtplatsen som i nuläget brukas. Det befint
liga bostadshuset ska enligt skrivelse från sökanden behållas och göras om till en komplement
byggnad. 

Översiktsplanen anger också att placering av nya bostäder på jordbruksmark ska undvikas och 
endast ske i undantagsfall på till exempel lucktomter. Utökning av sammanhållen bebyggelse på 
jordbruksmark ska enligt översiktsplanen undvikas. Krav på god hushållning av mark och vatten 
framgår av miljöbalken och ianspråktagande av jordbruksmarken får endast ske i undantagsfall 
om behovet inte kan tillfredsställas på ett annat sätt (vanligtvis genom detaljplanering av områ
det). 

Den tidigare tydligt avgränsade tomtplatsen har sedan 2018/2019 utökats och spridits ut över 
jordbruksmarken vilket framgår av bilagor /flygfoton. En ersättnings byggnad (att bygga nytt 
bostadshus och göra om det gamla till en komplementbyggnad) är i sig inget problem så länge 
det nya bostadshuset placeras inom tomtplatsen som gällde tidigare. Sökanden har föreslagits 
att ändra placeringen så att bostadshuset inte placeras på jordbruksmarken. Dock så ville sö
kanden pröva förslaget i befintligt skick Man bör tänka på att det inte bara är bostadshuset i sig 
som äventyrar och ianspråktager den brukningsvärda jordbruksmarken utan även den tillkom
mande tomtplatsen, stenläggning samt eventuella komplementbyggnader som får placeras i an
slutning till bostadshuset. 

Vid en samlad bedömning bedöms åtgärden vara olämplig då den innebär att jordbruksmark tas 
i anspråk för byggnation av enskilt bostadshus. Åtgärden strider mot gällande översiktsplan och 
medför olämplig användning av markområden utifrån miljöbalken och plan-och bygglagen. 

Upplysningar 
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 
Bygglovhandläggare 



Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Grannarna med synpunkter med förenklad delgivning (vid positivt beslut) 
PoIT (vid positivt beslut) 

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

Orienteringskarta 
Ansökan 
Situationsplan 
Typhus/fasadritningar 
Ortofoton 
Synpunkter från fastighetsägarna till fastigheten Hallavara 3:31 
Bemötande av synpunkter (Hallavara 3:31) 
Synpunkter från fastighetsägarna till grannfastigheten 
Bemötande av synpunkter 
Sökandes synpunkter på granskningsyttrande 

3 (3) 



illJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-10 

Dnr MN 000055/2020 - 330 

Sida 

8av30 

Gräsryd 2:8 - Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus 
och komplementbyggnader 

Beslut Ärendet återremitteras. En bullerberäkning ska genomföras och därefter 
tar myndighetsnämnden upp ärendet på nytt. 

Beskrivning av ärendet Förhandsbesked för uppförande av en bostadshus har sökts. Enligt kommunens 
översiktsplan utgör detta område ett Le-område och de generella riktlinjerna 
avseende nya bostäder på landsbygden bedöms inte uppfyllas. Ärendet har 
skickats ut till grannarna som inte haft några negativa synpunkter. NSR 
påpekar att sophämtningsplats inte har redovisats. Trafikverket har meddelat 
att skyddsavstånd på 30 meter kan frångås men att byggnader inte ska placeras 
närmare vägkanten än 12 meter samt att bullerproblematik kan förekomma. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-11-30, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer 
att kunna ges för ges för nybyggnad av enbostadshus enligt föreliggande 
handlingar. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Yrkande Haakon Böcker (BP): Ärendet återremitteras. En bullerberäkning ska 
genomföras och därefter tar myndighetsnämnden upp ärendet på nytt. 

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

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Underlag till beslutet 

2020-12-10 

MN § 126 Dnr MN 000056/2020 - 330 

 - Tillsyn avseende misstänkt olovlig byggnation, 
fönster i befintlig mur samt nytt förråd mellan nya 
byggnaden och muren 

9 av 30 

Med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 §tas en 
byggsanktionsavgift om 25 754 kr ut av fastighetsägaren   med 
personnummer , för att utan startbesked ha uppfört en 
tillbyggnad om 24 kvm byggnadsarea på fastigheten. 

Med stöd av PBL 11:20 §föreläggs fastighetsägaren att senast tre månader 
efterdelfående av detta beslut vidta rättelse genom att riva den byggnadsdel 
(inom rödmarkerat område i bilaga 1) som uppförts utan bygglov eller 
startbesked alternativt riva del av byggnaden samt inkomma med anmälan om 
attefallstillbyggnad i efterhand. 

Fastighetsägaren upplyses om att frågan om en ny avgift om dubbla beloppet 
kommer att aktualiseras om fastighetsägaren inte vidtar rättelse inom tre 
månader från delfående av detta beslut. 

Upplysa om att förenklad delgivning kan komma att användas. 

Enligt PBL 11:40 §översänds detta beslut till inskrivningsmyndigheten. 

Fastighetsägaren har uppfört en tillbyggnad på befintlig huvudbyggnad om 24 
kvm byggnadsarea (BYA) utan bygglov och påbörjat åtgärden före startbesked 
getts. Tillbyggnaden är även tagen i bruk före slutbesked getts. För de olovliga 
åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Med anledning av att fastighetsägaren 
ämnar riva ca 9 kvm av tillbyggnaden och anmäla så kallad attefallstillbyggnad i 
efterhand så finns skäl att sätta ned avgiften till hälften. 

Samhällsbyggnad bedömer inte att bygglov kan ges för åtgärden i efterhand då 
byggrätten efter tillbyggnadens uppförande överskridits med ca 22% vilket inte 
kan anses vara sådan liten avvikelse som avses i 9:31 c §i plan- och bygglagen. 
Åtgärden kan inte heller anses vara sådan bygglovs befriad åtgärd som avses i 
9:4 b§ i plan- och bygglagen eftersom tillkommande area överstiger 15 kvm. 
Efter rivning av 9kvm så kan dock startbesked ges för sådan åtgärd då berörd 
granne har godkänt placeringen. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Jenny Andersson 2020-09-09, med 
tillhörande bilagor. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-12-10 10 av 30 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Yrkande Haakon Böcker (BP) : Bifall till förvaltningens förslag. 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägaren har någon gång under perioden 2012-2014 uppfört en 
tillbyggnad om 24 kvm byggnadsarea (BYA) mellan den sydligast belägna delen 
av huvudbyggnaden och muren mot grannfastigheten  Byggnadsdelen 
används enligt fastighetsägaren som cykelförråd och saknar såväl bygglov som 
startbesked. Samhällsbyggnad bedömer inte att bygglov kan ges för åtgärden i 
efterhand då byggrätten redan är överskriden. Däremot kan startbesked för så 
kallad attefallstillbyggnad lämnas i efterhand om del av byggnaden rivs. 

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

Tillämpliga bestämmelser 
20 § Rättelseföreläggande 
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd 
i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd 
av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller 
byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande). 

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer 
än tio år från överträdelsen. 

Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att 
någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett 
väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. [2011:335]. 

40 § lnskrivningsmyndigheten 
Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22 eller 23 § 
eller förbud enligt 33 §ska genast skicka sitt beslut till 
inskrivningsmyndigheten. 

51 § Byggsanktionsavgift 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ 
eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 16 kap. 12 §. 

Beslutet expedieras till Inskrivningsmyndigheten 
Fastighetsägaren 

 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-09-09 

Handläggare 
Jenny Andersson 

Dnr 
B 2013-000759 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Misstänkt olovlig byggnation, fönster i bet. mur samt 
nytt förråd mellan nya byggnaden och muren på  

), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 §ta ut en byggsanktionsavgift om 
25 754 kr av fastighetsägaren   med personnummer  för att utan 
startbesked ha uppfört en tillbyggnad om 24 m2 byggnadsarea på fastigheten, samt 

att med stöd av PBL 11:20 §förelägga fastighetsägaren att senast tre månader efter 
delfående av detta beslut vidta rättelse genom att riva den byggnadsdel (inom rödmarkerat om
råde i bilaga 1) som uppförts utan bygglov eller startbesked alternativt riva del av byggnaden 
samt inkomma med anmälan om attefallstillbyggnad i efterhand, samt 

att upplysa fastighetsägaren om att frågan om en ny avgift om dubbla beloppet kommer att ak
tualiseras om fastighetsägaren inte vidtar rättelse inom tre månader från delfående av detta 
beslut, samt 

att upplysa om att förenklad delgivning kan komma att användas, samt 

att enligt PBL 11:40 §översända detta beslut till inskrivningsmyndigheten. 

Skäl för beslut 
Fastighetsägaren har uppfört en tillbyggnad på befintlig huvudbyggnad om 24 kvm 
byggnadsarea (BYA) utan bygglov och påbörjat åtgärden före startbesked getts. Tillbyggnaden 
är även tagen i bruk före slutbesked getts. För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. 
Med anledning av att fastighetsägaren ämnar riva ca 9kvm av tillbyggnaden och anmäla så kallad 
attefallstillbyggnad i efterhand så finns skäl att sätta ned avgiften till hälften. 
Samhällsbyggnad bedömer inte att bygglov kan ges för åtgärden i efterhand då byggrätten efter 
tillbyggnadens uppförande överskridits med ca 22% vilket inte kan anses vara sådan liten awi
kelse som avses i 9:31c§ i plan - och bygglagen. Åtgärden kan inte heller anses vara sådan bygg-
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lovsbefriad åtgärd som avses i 9:4 b§ i plan- och bygglagen eftersom tillkommande area översti
ger 15 m2. Efter rivning av 9kvm så kan dock startbesked ges för sådan åtgärd då berörd granne 
har godkänt placeringen. 

Sammanfattning 
Fastighetsägaren har någon gång under perioden 2012-2014 uppfört en tillbyggnad om 24 mz 
byggnadsarea (BYA) mellan den sydligast belägna delen av huvudbyggnaden och muren mot 
grannfastigheten  Byggnadsdelen används enligt fastighetsägaren som 
cykelförråd och saknar såväl bygglov som startbesked. Samhällsbyggnad bedömer inte att 
bygglov kan ges för åtgärden i efterhand då byggrätten redan är överskriden. Däremot kan 
startbesked för så kallad attefallstillbyggnad lämnas i efterhand om del av byggnaden rivs. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren har i januari 2012 ansökt om och erhållit bygglov för tillbyggnad av 
huvudbyggnaden i södra delen av fastigheten. Tillbyggnaden avsåg två sovrum som skulle för
bindas med huvudbyggnaden via en glasad passage. Under bygglovstiden har ägaren till grann
fastigheten haft frågor och synpunkter på ärendet och bland annat ifrågasatt de fönster som 
monterats i muren mellan fastigheterna. 

I september 2013 har ägaren av grannfastigheten kommit in med ett mejl där han genom sin son 
har ifrågasatt att det även tycks ha uppförts ett förråd på fastigheten som inte tycks ingå i det 
beviljade bygglovet. I samband med detta har ett tillsynsärende startats och en begäran om för
klaring har skickats ut till fastighetsägaren 9 oktober 2013. 

Fastighetsägaren har bemött begäran om förklaring 25 januari 2014 och angett att förrådet upp
förts som ett skyddande tak mellan de murar som godkänts i samband med bygglovet 
givet 2012 (ärende B 2012-000110). Fastighetsägaren skriver även att han tittar på 
möjligheterna att omvandla åtgärden till en sådan bygglovs befriad åtgärd som under denna pe
riod var under utredning hos Boverket (sedermera de så kallade attefallsåtgärderna vilka trädde 
i kraft 2 juli 2014). 

En ansökan om bygglov för cykelförrådet har inkommit till samhällsbyggnad 12 december 2013 
men ansökan har inte handlagts. Däremot har ett åtgärdsföreläggande skickats ut till 
fastighetsägaren 13 februari 2014 i vilket handläggaren informerar fastighetsägaren om att han 
med stöd av PBL 11:19§ föreläggs att riva det olovligt uppförda inom två månader ifrån delfå
ende av beslutet. Fastighetsägaren har inte bemött föreläggandet och 5 mars 2014 kom brevet i 
retur med anledning av att fastighetsägaren aldrig hämtat ut det på posten. Därefter har inget 
hänt i ärendet och enligt ortofoto från 2019 står byggnadskroppen fortfarande kvar på platsen. 

Fastigheten omfattas av detaljplan 548 från 1962. Enligt gällande detaljplan får 1/5 av tomten 
bebyggas. Fastighetens storlek uppgår till 1101 m2 vilket medför en byggrätt om 220 mz. 

Lovgivna byggnader inom fastigheten uppgår till 224, 78 m2 och därutöver finns även en så kal
lad friggebod om 12 m2 i fastighetens sydligaste gräns. Det så kallade cykelförrådet har en bygg
nadsarea på 23,9 m2 enligt den ansökan om bygglov som lämnats in för åtgärden i efterhand. 
Sammantaget uppgår den bygglovspliktiga byggnadsarean inom fastigheten till 269 mz vilket 
innebär att man överskridit byggrätten med 49 m2 (motsvarande 22 %). 
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Samhällsbyggnads bedömning: 
Samhällsbyggnad bedömer inte att bygglov kan ges i efterhand eftersom det saknas byggrätt och 
en ökning av byggrätten med 22 % är inte att betrakta som sådan liten avvikelse som kan tillåtas 
enligt 9:31c§ i plan - och bygglagen. Däremot bedömer samhällsbyggnad att startbesked kan ges 
i efterhand för lovbefriad tillbyggnad om 15 m2 (så kallade attefallstillbyggnad) förutsatt att 
resterande yta om ca 9m2 rivs innan dess. Grannfastigheten vars ägare ursprungligen anmält 
åtgärden har sålts och den nya ägaren har lämnat godkännande avseende placeringen av bygg
naden. 

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

Tillämpliga bestämmelser 

20 § Rättelseföreläggande 
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot 
denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får bygg
nadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse 
inom en viss tid (rättelseföreläggande). 

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år 
från överträdelsen. 

Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon olovli
gen har tagit i anspråk eller inrett en bostads lägenhet för ett väsentligen annat ändamål än 
bostadsändamål. 
[2011:335) 

40 § Inskrivningsmyndigheten 
Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22 eller 23 §eller för
bud enligt 33 §ska genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten. 

51 § Byggsanktionsavgift 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestäm
melse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyn
digheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har medde
lats med stöd av 16 kap. 12 §. 
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Jenny Andersson 
Bygglovhandläggare 
Samhällsbyggnad 

Beslutet skickas till 
Inshivningsmyndigheten 
Fastighetsägaren 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Ortofoto med olovlig åtgärd markerat i rött 
Bilaga 2. Ortofoto från 2012 
Bilaga 3. Ortofoto från 2014 
Bilaga 4. Ortofoto från 2019 
Bilaga 5. Anmälan inkommen 2013-10-01 
Bilaga 6.Foto inkommet från anmälaren 2013-12-16 
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Bilaga 7. Situationsplan inkommen 2013-12-12 (I samband med bygglovsansökan) 
Bilaga 8. Fasadritning inkommen 2013-12-12 (i samband med bygglovsansökan) 
Bilaga 9. Fastighetsägarens förklaring inkommen 2014-01-28 
Bilaga 10. Åtgärdsföreläggande utskickat till fastighetsägaren 2014-02-13 
Bilaga 11. Sanktionsavgiftsberäkning 
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lilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-12-10 11av30 

MN § 127 Dnr MN 000057 /2020 - 330 

Grevie 26:1- Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus 

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

Avgiften är 7 544 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning skickas 
separat. 

Förslaget stämmer överens med gällande översiktsplan eftersom det framför 
allt är jordbruksmarken öster om befintlig bebyggelse som är avsedd att hållas 
öppen. Förslaget bedöms även vara förenligt med gällande riksintressen och 
åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap. 
miljöbalken. 

Endast en liten del av betesmarken tas i anspråk för bebyggelse och eftersom 
området avgränsas naturligt med en stengärdsgård i söder så bedöms brukning 
av marken inte vara möjlig med moderna maskiner. 

Åtgärden bedöms inte medföra negativ påverkan på landskapsbilden eller 
medföra betydande olägenhet för grannar eller andra sakägare. 

I en avvägning mellan det enskilda intresset att bebygga platsen och det 
allmänna intresset att bevara betesmarken bedöms det enskilda intresset 
väga tyngre. 

Skäl för beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Jenny Andersson 2020-11-05, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnad. Föreslagen placering ligger i omedelbar närhet av 
befintlig gårds bebyggelse och innebär ianspråktagande av en liten yta 
betesmark. Området är utpekat som Lb-område i kommunens översiktsplan 
(ÖP2030). Förslaget bedöms uppfylla de generella riktlinjer som ställs på ny 
bebyggelse utanför detaljplanerat område. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2020-12-10 12 av 30 

Ni ska söka tillstånd enligt väglagen (Väglagen 45 §) . Söks hos Trafikverket. 
Ni ska hos länsstyrelsen söka tillstånd för ingrepp i fast fornlämning 
(Kulturmiljölagen 2 kap). 
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 (vid 
grannehörande utan synpunkter) 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 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 
Sakägare med synpunkter 
PoIT och grannar 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Sam hä I Is byggnad 

Datum 
2020-11-05 

Handläggare 
Jenny Andersson 

Dnr 
B 2020-001024 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus GREVIE 26:1 
) 

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

Avgiften är 7 544 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning skickas separat. 

Skäl för beslut 
Förslaget stämmer överens med gällande översiktsplan eftersom det framför allt är jordbruks
marken öster om befintlig bebyggelse som är avsedd att hållas öppen. Förslaget bedöms även 
vara förenligt med gällande riksintressen och åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. plan
och bygglagen samt 3 och 4 kap. miljöbalken. 
Endast en liten del av betesmarken tas i anspråk för bebyggelse och eftersom området avgränsas 
naturligt med en stengärdsgård i söder så bedöms brukning av marken inte vara möjlig med 
moderna maskiner. 
Åtgärden bedöms inte medföra negativ påverkan på landskaps bilden eller medföra betydande 
olägenhet för grannar eller andra sakägare. 
I en avvägning mellan det enskilda intresset att bebygga platsen och det allmänna intresset att 
bevara betesmarken bedöms det enskilda intresset väga tyngre. 

Sammanfattning 
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus med tillhörande komplement
byggnad. Föreslagen placering ligger i omedelbar närhet av befintlig gårds bebyggelse och inne
bär ianspråktagande av en liten yta betesmark. Området är utpekat som Lb-område i kommu
nens översiktsplan (ÖP2030). Förslaget bedöms uppfylla de generella riktlinjer som ställs på ny 
bebyggelse utanför detaljplanerat område. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av en bostadshus med tillhörande komplementbyggnad 
om sammanlagt 166 m2 byggnadsarea (BY A). På fastigheten finns sedan tidigare ett en bostadshus och 
tillhörande ekonomibyggnader för lantbruk och åtgärden är avsedd att underlätta för 
generationsväxling. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse och omfat
tas av följande skydd eller riksintressen: 

• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 § MB. 
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• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 1,4 §§ MB. 
• Område med fornlämningar 
• Påverkansområde väderradar 
• Stopp för höga objekt FM, 2020 

Området är utpekat som Lb-område i kommunens översiktsplan (ÖP2030) vilket innebär stor 
restriktivitet avseende ny bebyggelse. Översiktsplanen förespråkar att området mellan Grevie 
kyrkby och Killerödsvägen hålls öppet och inte bebyggs samt att jordbruksmark ska bevaras och 
prioriteras framför bostadsbyggnation. 
Området används idag som betesmark och det finns fasta fornlämningar i närheten av den be
fintliga gårdsbebyggelsen. 

Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Synpunkter har lämnats av ägarna till fastigheterna Grevie 7:4, 7:8, 7:9 samt Killeröd 10:32. 
Synpunkter har även inkommit från NSVA avseende skyddsavstånd till befintlig vattenledning. 
Synpunkterna från grannarna avser framför allt placering av byggnaden med hänsyn till utsikt 
samt solförhållanden. Sökande har bemött synpunkten avseende förlorad utsikt genom att på
peka att utsikt inte är någon rättighet men att man ändå valt att gå sakägarna till mötes genom 
att ändra föreslagen placering så att denna hamnar längre österut mot befintlig gårds bebyggelse. 
Sökande menar också att det enbart är en liten del av betesmarken som ska tas i anspråk och att 
man i ny situationsplan anpassat placeringen efter NSVA:s skyddsavstånd. 

Samhällsbyggnads bedömning 
Området är utpekat som Lb-område i gällande översiktsplan vilket innebär att området är av 
stor betydelse för upplevelsen av Bjärelandskapet. I dessa områden råder starka restriktioner 
mot ny bebyggelse och anläggningar och om ny bebyggelse blir aktuell ska det ske med stöd i 
landskapets topografi, och skala och inga viktiga siktlinjer får blockeras. 
Marken används idag som betesmark och avgränsas naturligt i söder av en stengärdsgård som 
gör det väldigt svårt att bruka marken med moderna maskiner. Stora delar av betesmarken 
kommer att bevaras väster om tänkt byggnation och åtgärden anses därför följa restriktionerna i 
översiktsplanen både vad gäller utformningen av ny bebyggelse samt ianspråktagande av jord
bruksmark Inga viktiga siktlinjer försvinner till följd av åtgärden. 

Ett antal sakägare har ansett att åtgärden dels medför negativ inverkan på landskapet och på 
betesmarken men framför allt att det inverkar negativt på deras utsikt, befintliga solförhållan
den och möjlighet att använda sina fastigheter på ett bra sätt. Sökande har dock bemött dessa 
synpunkter och gått sakägarna till mötes genom att flytta placeringen av byggnaderna för att 
bevara utsikten för befintliga boende samt för att minska ingreppen i betesmarken. Samhälls
byggnad bedömer att placeringen i den reviderade situationsplanen är lämplig och att bygglov 
bör ges. 

Upplysningar 
Ni ska söka tillstånd enligt väglagen (Väglagen 45 §). Söks hos Trafikverket. 
Ni ska hos länsstyrelsen söka tillstånd för ingrepp i fast fornlämning (Kulturmiljö lagen 2 kap). 
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 (vid grannehörande utan synpunkter) 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 del av beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län men 
skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 
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269 80 Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen 
och ärendets fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhällsbyggnad 
Jenny Andersson 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Sakägare med synpunkter 
PoIT och grannar 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 
Bilaga 6 
Bilaga 7 

Ansökan 
Situationsplan 
Fasadritningar huvudbyggnad 
Fasadritningar komplementbyggnad 
Grannyttrande med erinran 
Förklaring från sökande 
Reviderad situationsplan efter granneyttrande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-12-10 

MN § 128 Dnr MN 000058/2020 - 330 

Troentorp 1:92 - Bygglov för ändrad användning från 
lagerlokal till fritidshus samt installation av kamin 

Bygglov ges för ändrad användning från lagerlokal till fritidshus samt 
installation av kamin enligt bilagda handlingar. 

Kontrollansvarig är Stellan Paulie. 

Avgiften är 16 620 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
skickas separat. 

13 av 30 

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 eftersom byggnaderna redan finns på platsen och såväl 
vatten/avlopp samt sophantering kan lösas utan problem. Åtgärden bedöms 
vara lämplig utifrån platsens natur-, kulturvärden och landskapsbild samt 
bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för grannar eller omgivning. 

Tomtplatsen utgörs inte av brukningsvärd jordbruksmark och att bevara 
befintliga byggnader istället för att riva och bygga nytt stämmer väl överens 
med PBL:s krav på långsiktigt hållbar livsmiljö. 

Skäl för beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Jenny Andersson 2020-11-26, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser ändrad användning från nuvarande lagerlokal till bostad samt 
ändring av markens nivåer och fasadens utformning. Fastigheten är belägen 
utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse. Positivt 
förhandsbesked för nybyggnad har lämnats under 2017 men fastighetsägaren 
vill hellre bevara befintliga byggnader än uppföra nytt. Förslaget bedöms 
uppfylla kraven på ny bebyggelse utanför detaljplan. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



G1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2020-12-10 

Ni ska hos länsstyrelsen söka tillstånd från landskapsbildsskydd 
(Naturvårdslagen 19 §). 

14 av 30 

Ni ska söka tillstånd enligt väglagen (Väglagen 45 §).Söks hos Trafikverket. 
I området finns det fornlämningar. 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 
- Sektionsritning konstruktion 
- Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp ska anmälas till NSVA och 
ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd 
- Energiberäkning 
- Brandskyddsbeskrivning 

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 
Po!T och grannar (information) vid positivt beslut 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-11-26 

Handläggare 
Jenny Andersson 

Dnr 
8 2020-001135 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov ändrad användning från lagerlokal till fritidshus samt 
installation av kamin TROENTORP 1:92 
Förslag till beslut 
Föreslår att bygglov ges för ändrad användning från lagerlokal till fritidshus samt installation av 
kamin enligt bilagda handlingar. 

Kontrollansvarig är Stellan Paulie. 

Avgiften är 16 620 kr 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 vara förenligt med gällande riksintressen eftersom byggnaderna redan 
finns på platsen och såväl vatten/avlopp samt sophantering kan lösas utan problem. Åtgärden 
bedöms vara lämplig utifrån platsens natur-, kulturvärden och landskaps bild samt bedöms inte 
medföra någon betydande olägenhet för grannar eller omgivning. 
Tomtplatsen utgörs inte av brukningsvärd jordbruksmark och att bevara befintliga byggnader 
istället för att riva och bygga nytt stämmer väl överens med pbl:s krav på långsiktigt hållbar 
livsmiljö. 

Sammanfattning 
Ansökan avser ändrad användning från nuvarande lagerlokal till bostad samt ändring av mar
kens nivåer och fasadens utformning. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område men 
inom sammanhållen bebyggelse. Positivt förhandsbesked för nybyggnad har lämnats under 
2017 men fastighetsägaren vill hellre bevara befintliga byggnader än uppföra nytt. Förslaget 
bedöms uppfylla kraven på ny bebyggelse utanför detaljplan. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser ändrad användning av lagerlokal till bostad samt ändring av fasaderna som i nu
läget delvis är skymda av jordmassor. Positivt förhandsbesked finns för nybyggnad av en bo
stadshus från 2017 men nuvarande fastighetsägare vill hellre bevara befintlig byggnation istället 
för att bygga nytt. 

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 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 
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från Troentorp 1:48 i april 2017 så har hänsyn till fastighetsstorlek i den nya översiktsplanen 
inte tagits i beaktande. Fastighetens storlek uppgår enligt fastighetsregistret till 1230 m2. 
Fastigheten omfattas av landskapsbildsskydd och tillstånd finns från Länsstyrelsen avseende 
förhandsbeskedet från 2017. Eftersom ändringar skett i förhållande till det befintliga beslutet så 
ska nytt tillstånd sökas hos Länsstyrelsen. 

Fastigheten är belägen i nära anslutning till verksamhetsområde för NSVA och såväl vatten och 
avlopp ska kopplas på det kommunala nätet. Plats för soptunna har redovisats utmed Kattviks
vägen. 

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. Inga 
negativa synpunkter har inkommit. 

Upplysningar 
Ni ska hos länsstyrelsen söka tillstånd från landskapsbildsskydd (Naturvårdslagen 19 §). 
Ni ska söka tillstånd enligt väglagen (Väglagen 45 §). Söks hos Trafikverket. 
I området finns det fornlämningar. 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, skelettde
lar, 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 
Sektionsritning konstruktion 
Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp ska anmälas till NSVA och 
ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd 
Energiberäkning 
Brandskydds beskrivning 

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. 

Samhällsbyggnad 
Jenny Andersson 



Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Po!T och grannar (information) id positivt beslut 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 

Ansökan 
Situationsplan, plan-, fasad- och sektionsritning 
Ritningar befintligt utförande 

3 (3) 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-12-10 15 av 30 

MN § 129 Dnr MN 000059 /2020 - 330 

- Olovlig rivning 

Med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 §solidariskt påföra 
fastighetsägarna    med personnummer , 

     med personnummer , och 
   med personnummer 1  (nedan kallad 

fastighetsägarna) en byggsanktionsavgift om 25 163,50 kr för att utan 
startbesked ha rivit ett enbostadshus om 47 kvm på fastigheten  
Båstads kommun. 

Upplysa om att förenklad delgivning kan komma att användas. 

Fastighetsägarna har rivit ett befintligt en bostadshus om 4 7 kvm byggnadsarea 
(BYA) utan rivningslov och påbörjat åtgärden före startbesked getts. 

För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Eftersom avgiften inte 
står i rimlig proportion till överträdelsen som skett då delvis rivning av 
byggnaden ingick i bygglovsärende gällande tillbyggnad (ärende B2019-44) 
får överträdelsen anses vara av mindre allvarlig karaktär och att det därför 
finns skäl att sätta ned byggsanktionsavgiften till hälften. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-11-26, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägarna har under ett pågående lovgivet tillbyggnadsärende på 
fastigheten (B2019-44) låtit riva hela befintliga byggnaden utan att först 
ansöka om rivningslov. 

Bygglov och startbesked för tillbyggnad och rivning av delar av befintligt 
bostadshus var beviljat. Fastighetsägaren har under pågående byggnation helt 
ändrat byggnaden och rivit hela den befintliga byggnaden och dess 
grundläggning utan att först inkomma med reviderade handlingar till 
samhällsbyggnad för ett nytt bygglov. Rivningen "upptäcktes" av 
kontrollansvarig på ett av hans besök på arbetsplatsen, Ansökan om rivning 
och ändring av nybyggnaden har skett i efterhand och startbesked har lämnats. 

Rättelse för rivning av en byggnad låter sig inte göras och sanktionsavgift för 
den olovliga rivningen ska tas ut. I och med att delar av rivningen (ej mer än 
halva befintliga byggnaden) har hanterats i det pågående bygglovsärendet finns 
skäl för att sätta ned sanktionsavgifterna till hälften. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



1JTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2020-12-10 16 av 30 

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

Tillämpliga bestämmelser 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ 
eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11kap51 §). 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Byggherren, har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att 
påbörja en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt getts 
möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Länk till Plan och bygglagen: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk
forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900 

Länk till Plan- och byggförordningen: 
https:/ /www.riksdagen.se/sv /dokument-lagar/ dokument/svensk
forfattningssamling/plan--och-byggforordning-2011338_sfs-2011-338 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad, anmälaren (kontrollansvarig i ärende B2019-44), 
samtliga fastighetsägare 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-11-26 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2020-000469 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Olovlig rivning  Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta 
att med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 §solidariskt påföra fastighets
ägarna    med personnummer ,    

  med personnummer och med per
sonnummer  (nedan kallad fastighetsägarna) en byggsanktionsavgift om 
25163,5 kr för att utan startbesked ha rivit ett en bostadshus om 4 7 kvm på fastigheten 

 Båstads kommun. 

att upplysa om att förenklad delgivning kan komma att användas. 

Skäl för beslut 
Fastighetsägarna har rivit ett befintligt en bostadshus om 4 7 kvm byggnadsarea (BYA) utan 
rivningslov och påbörjat åtgärden före startbesked getts. 
För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Eftersom avgiften inte står i rimlig 
proportion till överträdelsen som skett då delvis rivning av byggnaden ingick i bygglovsä
rende gällande tillbyggnad (ärende 82019-44) får överträdelsen anses vara av mindre all
varlig karaktär och att det därför finns skäl att sätta ned byggsanktionsavgiften till hälften. 

Sammanfattning 
Myndighetsnämnden föreslås besluta 
att med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 §solidariskt påföra fastighets
ägarna en byggsanktionsavgift för att utan startbesked ha rivit ett enbostadshus. Fastig
hetsägarna har under ett pågående lovgivet tillbyggnadsärende på fastigheten (B2019-44) 
låtit riva hela befintliga byggnaden utan att först ansöka om rivningslov. 
Bygglov och startbesked för tillbyggnad och rivning av delar av befintligt bostadshus var 
beviljat. Fastighetsägaren har under pågående byggnation helt ändrat byggnaden och rivit 
hela den befintliga byggnaden och dess grundläggning utan att först inkomma med revide
rade handlingar till samhällsbyggnad för ett nytt bygglov. Rivningen "upptäcktes" av kon
trollansvarig på ett av hans besök på arbetsplatsen, Ansökan om rivning och ändring av 
nybyggnaden har skett i efterhand och startbesked har lämnats. 

Rättelse för rivning av en byggnad låter sig inte göras och sanktionsavgift för den olovliga 
rivningen ska tas ut. I och med att delar av rivningen (ej mer än halva befintliga byggna-

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2020.os.26 
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den) har hanterats i det pågående bygglovsärendet finns skäl för att sätta ned sanktionsav
gifterna till hälften 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägarna har under ett pågående lovgivet tillbyggnadsärende på fastigheten 
(B2019-44) låtit riva hela befintliga byggnaden utan att först ansöka om rivningslov. Riv
ning av en mindre del av byggnadens ytterväggar, takstolskonstruktion samt innerväggar 
prövades i och ingick i beviljat bygglov. Bygglov var således prövat och lämnat för tillbygg
nad (vilket även är grund för så kallade ROT-bidrag). Att helt riva ett bostadshus för uppfö
rande av ett helt nytt bostadshus inom detaljplanerat område kräver rivningslov och åt
gärden får inte påbörjas innan startbesked har lämnats. 
Byggherren hade kontaktat undertecknad handläggare och frågat om hela yttertakskon
struktionen kunde rivas under beviljat bygglov vilket verifierades. Det framgår tydligt på 
planritningen i bygglovet vilka delar av den befintliga byggnaden som inte skulle rivas och 
vilka delar som avser tillbyggnaden, se bilaga 5 och 6. Dock har fastighetsägaren under på
gående byggnation helt ändrat byggnaden och utan att kontakta varken handläggaren eller 
kontrollansvarig rivit hela den befintliga byggnaden och dess grundläggning (se bilaga 3 
och 4) utan att först inkomma med reviderade handlingar till samhällsbyggnad för ett nytt 
bygglov (alternativt tilläggsbeslut då tillbyggnaden ändrades till nybyggnad av hela huset). 
Rivningen "upptäcktes" av kontrollansvarig på ett av hans besök på arbetsplatsen, se bi
laga 2. Ansökan om rivning och ändring av nybyggnaden har skett i efterhand och startbe
sked har lämnats (har hanterats som tilläggsbeslut i befintligt ärende). Ritningar enligt bi
lagor 7 och 8. 

Rättelse för rivning av en byggnad låter sig inte göras och sanktionsavgift för den olovliga 
rivningen ska tas ut. I och med att delar av rivningen (ej mer än halva befintliga byggna
den) har hanterats i det pågående bygglovsärendet finns skäl för att sätta ned sanktionsav
gifterna till hälften. Bilagan med beräkning av sanktionsavgifter redovisar avgiften för hela 
byggnaden om ca 4 7 kvm, se bilaga 1. 

Tjänsteskrivelsen har kommunicerats med fastighetsägarna för kännedom/yttrande. 
Bemötande har inkommit från en av fastighetsägarna (se bilaga 9). Bemötandet föranleder 
ingen annan bedömning eller skäl till att sätta ned sanktionsavgiften ytterligare, särskilt 
beaktande att det finns en dom i mark och miljödomstolen, P6273-20, som anger att vid 
även mindre förändringar i ett bygglov så skall ett nytt bygglovsbeslut och startbesked 
fattas innan åtgärden får genomföras. Se bilaga 10 

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

Tillämpliga bestämmelser 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har 

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 2020.08.26 
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meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestäm
melse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyn
digheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har medde
lats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 §) 
Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Byggherren, har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att påbörja en byggnadsåtgärd 
innan startbesked har utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 
Länk till Plan och bygglagen: 
https://www.riksdagen.se/sv /dokument-lagar /dokument/svensk
forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900 sfs-2010-900 

Länk till Plan och byggförordningen: 
https://www.riksdagen.se/sv /dokument-lagar /dokument/svensk
forfattningssamling/plan--och-byggforordning-2011338 sfs-2011-338 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnad, anmälaren (kontrollansvarig i ärende B2019-44), samtliga fastig
hetsägare 

Bilagor 
Orientering 
Bilaga 1. Beräkning sanktion 
Bilaga 2. Kommunicering med KA och BH 
Bilaga 3. Foto riven bgd 
Bilaga 4. Plan och fasad riven bgd 
Bilaga 5. Fasad enl bygglov 
Bilaga 6. Plan enl bygglov 
Bilaga 7. Fasad ny bgd efter rivning 
Bilaga 8. Plan ny bgd efter rivning 
Bilaga 9. Yttrande från byggheITen 
Bilaga 10. MÖD P6273-20 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2020.oa.26 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-12-10 17 av 30 

MN § 130 Dnr MN 000062/2020 - 330 

Påarp 1:15 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för 
nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad på, enligt 
ansökningshandlingarna, avgränsad och läges bestämd tomtplats om ca 1 500 
kvm på fastigheten. 

Den gamla kyrkvägen ska förbli kyrkväg och inte göras privat. 

Infart till fastigheten ska ske från Palmagårdsvägen. 

Huset ska inte placeras högst upp på höjden. 

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

Skäl för beslut Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen samt 3 och 4 
kap. miljöbalken. Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan 
(redan ianspråktagen tomtplats inom Lb-område) 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 Tomtplatsen utgörs av ett område beväxt med lövträd och sly. Bedöms som 
icke brukningsvärd jordbruksmark. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt 
område, utanför sammanhållen bebyggelse, utanför verksamhetsområde 
kommunalt VA och inom enligt gällande översiktsplan så kallat Lb-område. 
Förslaget följer översiktsplanen gällande att ny bebyggelse placeras inom redan 
bebyggd miljö anpassad till befintlig skala med stöd i landskapets karaktär och 
topografi. Byggnaderna blir inte dominerande och inga viktiga siktlinjer 
blockeras. 

Enskild färskvattentäkt med tjänligt vatten krävs. Ansökan till miljö för 
anläggande om enskilt avlopp krävs. Tillfartsväg från Palmagårdsvägen samt 
vändplats och uppställningsplats ska förstärkas/åtgärdas för räddningsfordon, 
slambil och renhållningsfordon. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Upplysningar 

2020-12-10 18 av 30 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-11-17, 
med tillhörande bilagor. 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för 
nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad på, enligt 
ansökningshandlingarna, avgränsad och lägesbestämd tomtplats om ca 1 500 
kvm på fastigheten. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Haakon Böcker (BP) och Kenneth Larsson (C) : Bifall till förvaltningens förslag. 

Ingrid Nygren (L) och Carl Lilliehöök (M): Bifall med följande tillägg: Den gamla 
kyrkvägen ska förbli kyrkväg och inte göras privat. Infart till fastigheten ska ske 
från Palmagårdsvägen. Huset ska inte placeras högst upp på höjden. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit dessa yrkanden. 

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

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

Enskild färskvattentäkt med tjänligt vatten krävs. 
Ansökan till miljö för anläggande om enskilt avlopp krävs. 
Tillfartsväg från Palmagårdsvägen samt vändplats och uppställningsplats ska 
förstärkas/åtgärdas för räddningsfordon, slambil och renhållningsfordon. 

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 
Sakägare med synpunkter 
Po!T och grannar (information) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-11-17 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2020-000959 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

0 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus PAARP 1:15 
(  

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för nybyggnad av ett en
bostadshus med tillhörande komplementbyggnad på, enligt ansökningshandlingarna, avgränsad 
och lägesbestämd tomtplats om ca 1500 kvm på fastigheten. 

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

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap. miljöbalken. 
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan (redan ianspråktagen tomtplats inom Lb
område) 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 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för nybyggnad av ett en
bostadshus i ett plan med erforderlig komplementbyggnad för generations boende på en avgrän
sad och lägesbestämd, tidigare i anspråkstagen, tomtplats om ca 1500 kvm på fastigheten. 
Tomtplatsen utgörs av ett område beväxt med lövträd och sly. Bedöms som icke brukningsvärd 
jordbruksmark. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, utanför sammanhållen be
byggelse, utanför verksamhetsområde kommunalt VA och inom enligt gällande översiktsplan så 
kallat Lb område. Förslaget följer översiktsplanen gällande att ny bebyggelse placeras inom re
dan bebyggd miljö anpassad till befintlig skala med stöd i landskapets karaktär och topografi. 
Byggnaderna blir inte dominerande och inga viktiga siktlinjer blockeras. 
Enskild färskvattentäkt med tjänligt vatten krävs. Ansökan till miljö för anläggande om enskilt 
avlopp krävs. Tillfartsväg från Palmagårdsvägen samt vändplats och uppställningsplats skall 
förstärkas/åtgärdas för räddningsfordon, slambil och renhållningsfordon. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av en bostadshus för generations boende i ett plan med erforderlig 
komplementbyggnad på en avgränsad och läges bestämd, tidigare i anspråkstagen, tomt
plats om ca 1500 kvm på fastigheten. Befintliga byggnader har funnits på platsen (enligt 
kommunens ortofoton) sen före år 2010 och är enligt byggherren idag obrukbara. Tomtplatsen 
utgörs av ett område beväxt med lövträd och sly. Bedöms som icke brukningsvärd jordbruks-
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mark. Tillfart till tomtplatsen förväntas ske till Påarps kyrkoväg som ansluter till Palmagårdsvä
gen. Bilderna ut google maps nedan visar vy mot föreslagen tomtplats från Palmagårdsvägen. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, utanför sammanhållen bebyggelse, utanför 
verksamhetsområde kommunalt VA och omfattas av följande skydd eller riksintressen: 

• 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. 
• Kulturmiljöprogram länsstyrelsen 2007 
• Kulturmiljövårdsprogram KF 2000 
• Lb-område enligt gällande översiktsplan 

Lb-områden är områden med starka reservationer gentemot ny bebyggelse och anläggningar. 
Dessa områden har stor betydelse för upplevelsen av Bjärelandskapet. Naturvärden kan utgöra 
en grund för utpekande för landskaps bilds- eller kulturmiljövärden även om naturvärdet i sig 
inte leder till värdeklassning. Stor restriktivitet till ny bebyggelse och andra förändringar ska 
gälla. Ny bebyggelse eller anläggningar placeras företrädesvis inom redan bebyggd miljö och ska 
inordna sig i befintlig skala och karaktär. Om fristående placering kommer på fråga ska detta ske 
med stöd i landskapets karaktär, topografi och skala så att tillkommande element inte blir domi
nerande. Inga viktiga siktlinjer får blockeras 

Enskild färskvattenbrunn samt enskilt avlopp krävs varför tillstånd för avloppet skall sökas hos 
miljö i Båstads kommun. 

Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Syn
punkter har lämnats av NSR som påtalar bristen av i handlingarna redovisad tillräcklig tillfarts
väg för sop och slam bil. 



3 (3) 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Bedömer att positivt förhandsbesked kan ges för nybyggnad av ett en bostadshus med tillhö
rande komplementbyggnad. Förslaget följer översiktsplanen gällande att ny bebyggelse placeras 
inom redan bebyggd miljö anpassad till befintlig skala med stöd i landskapets karaktär och to
pografi. Byggnaderna blir inte dominerande och inga viktiga siktlinjer blockeras. Ansökan avser 
nybyggnation av en bostadshus i ett plan med erforderlig komplementbyggnad på en redan i 
anspråkstagen tomtplats inom Lb-område och bedöms vara förenlig 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 in
tresset att bebygga platsen bedöms väga tyngre än det allmänna intresset. Tomtplatsen utgörs 
inte av brukningsvärd jordbruksmark. Färskvatten, enskilt avlopp samt tillfartsväg är möjligt att 
ordna. 

Upplysningar 
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. 
Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, alter
nativt tre veckor efter delgivning via mottagnings bevis eller fem veckor vid förenklad delgivning 
under förutsättning att ingen överklagar. 

Enskild färskvattentäkt med tjänligt vatten krävs. 
Ansökan till miljö för anläggande om enskilt avlopp krävs. 
Tillfartsväg från Palmagårdsvägen samt vändplats och uppställningsplats skall förstär
kas/åtgärdas för räddningsfordon, slambil och renhållningsfordon. 

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 
Sakägare med synpunkter 
PoIT och grannar (information) 

Bilagor 
Orienteringskarta 
Bilaga 1 Ansökan 
Bilaga 2 följebrev Ansökan 
Bilaga 3 E-Ansökan 
Bilaga 4 Situationsplan 
Bilaga 5 foto befintligt 
Bilaga 6 typhus 
Bilaga 7 Yttrande NSR 

) 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-12-10 

MN § 131 Dnr MN 000060/2020 - 330 

Segelstorp 3:123 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
samt carport 

Bygglov ges för nybyggnad av enbostadshus samt carport enligt bilagda 
handlingar. 

Kontrollansvarig är Christoffer Viebke. 

Avgiften är 27 836 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
skickas separat. 

19 av 30 

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 nybyggnad av enbostadshus i ett och ett halvt plan samt en 
komplementbyggnad innefattande förråd och carport. Tidigare förhandsbesked 
för åtgärden finns men har gått ut. Ansökt förslag följer beslut om 
förhandsbesked. Marken är i anspråkstagen som tomtmark. Tillstånd 
från länsstyrelsen gällande strandskydd och landskapsbildsskydd finns . 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-12-10, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

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 
•Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp ska anmälas till NSVA och 
ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd 
• Energiberäkning 
• Brandskyddsbeskrivning 
• Färdigställandeskydd 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-12-10 20 av 30 

Beslutet får laga kraft efter fem 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 
Samhällsbyggnad 
Kontrollansvarig 
PoIT och grannar (information) 
Sakägare med synpunkter 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-12-10 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2020-001093 

Tjänsteskrivelse 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport 
SEGELSTORP 3:123 
Förslag till beslut 

1 (3) 

Bygglov ges för Bygglov för nybyggnad av en bostadshus samt carport enligt bilagda handlingar. 

Kontrollansvarig är Christoffer Viebke. 
Avgiften är 27836 kr 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 vara förenligt med gällande riksintressen. Åtgärden bedöms vara lämplig 
utifrån platsens natur-, kulturvärden och landskaps bild 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 nybyggnad av en bostadshus i ett och ett halvt plan samt en komplementbyggnad 
innefattande förråd och carport. Tidigare förhandsbesked för åtgärden finns men har gått ut. Se 
bilaga 2. Ansökt förslag följer beslut 
förhandsbesked. Marken är i anspråkstagen som tomtmark. Tillstånd från Länsstyrelsen gäl
lande strandskydd och landskapsbildsskydd finns. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus i ett och ett halvt plan med en byggnadsarea av 113 
kvm samt en komplementbyggnad innefattande förråd och carport med byggnadsarean 45 kvm. 
Sedan 2009 resp. 2018 finns tidigare förhandsbesked som medger avstyckning från stamfastig
heten Segelstorp 3:15 till två nya fastigheter samt uppförande av enbostadshus och komple
mentbyggnad på respektive fastighet. Avstyckning från stamfastigheten har skett. Förhandsbe
skeden har dock gått ut. Se bilaga 2. Ansökt förslag följer förhandsbeskeden. Marken är i an
språkstagen som tomtmark. Tillstånd från Länsstyrelsen gällande strandskydd och landskaps
bildsskydd finns. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, utanför sammanhållen bebyggelse, inom 
verksamhetsområde kommunalt VA och omfattas av följande skydd eller riksintressen: 

• 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. 
• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen, s. k. landskapsbildsskydd. 
• Område med strandskydd LST 2017-11-03, MB 7kap 14-15§§ 
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Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Synpunkter har inkommit gällande komplementbyggnadens placering (2 m från skaftväg fastig 
heten Segelstorp 3:127) från fastighetsägare till Segelstorp 3:15 och 3:127 där man anför avstån
det 4,5 m. Då placeringen av komplementbyggnaden följer förhandsbesked samt att tillräckligt 
avstånd finns till gräns för att sköta byggnaden fasad föranleder synpunkterna inte någon annan 
bedömning än att bygglov kan ges. 

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 
• Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp ska anmälas till NSVA och 

ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd 
• Energiberäkning 
• Brandskyddsbeskrivning 
• Färdigställandeskydd 

Beslutet får laga kraft efter fem 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. 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Samhällsbyggnad 
Kontrollansvarig 
PoIT och grannar (information) 
Sakägare med synpunkter 

Bilagor 
Orienterings karta 
Bilaga 1 Ansökan 
Bilaga 2 Följebrev till ansökan 
Bilaga 3 NBK 
Bilaga 4 Markplanering, A21 
Bilaga 5 plan A2 
Bilaga 6 fasad All 
Bilaga 7 fasad Al2 
Bilaga 8 fasad Al3 
Bilaga 9 Plan och fasad All 



Bilaga 10 
Bilaga 11 
Bilaga 12 
Bialag 13 
Bilaga 14 
Bilaga 15 

sektionsritning A3 
Illustration A22 
ritningsförteckning 
Beslut LST 
Grannyttrande med erinran 
Grannyttrande med erinran 

3 (3) 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-12-10 

MN § 132 Dnr MN 000061/2020 - 330 

Segelstorp 3:124- Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
med carport 

Bygglov ges för nybyggnad av enbostadshus samt carport enligt bilagda 
handlingar. 

Kontrollansvarig är Christoffer Viebke. 

Avgiften är 27 836 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
skickas separat. 

21av30 

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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2020-11-30, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser nybyggnad av en bostadshus i ett och ett halvt plan samt en 
komplementbyggnad innefattande förråd och carport. Tidigare förhandsbesked 
för åtgärden finns men har gått ut. Ansökt förslag följer beslut om 
förhandsbesked. Marken är i anspråkstagen som tomtmark. Tillstånd 
från länsstyrelsen gällande strandskydd och landskapsbildsskydd finns. 

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 
•Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp ska anmälas till NSVA och 
ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd 
• Energiberäkning 
• Brandskyddsbeskrivning 
• Färdigställandeskydd 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-12-10 22 av 30 

Beslutet får laga kraft efter fem 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 
Samhällsbyggnad 
Kontrollansvarig 
Po!T och grannar (information) 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-11-30 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2020-001094 

Tjänsteskrivelse 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport 
SEGELSTORP 3:124 
Förslag till beslut 

1 (2) 

Bygglov ges för Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport enligt bilagda handlingar. 

Kontrollansvarig är Christoffer Viebke. 
Avgiften är 27836 kr 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 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 nybyggnad av enbostadshus i ett och ett halvt plan samt en komplementbyggnad 
innefattande förråd och carport. Tidigare förhandsbesked för åtgärden finns men har gått ut. Se 
bilaga 2. Ansökt förslag följer beslut 
förhandsbesked. Marken är i anspråkstagen som tomtmark. Tillstånd från Länsstyrelsen gäl
lande strandskydd och landskapsbildsskydd finns. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus i ett och ett halvt plan med en byggnadsarea av 113 
kvm samt en komplementbyggnad innefattande förråd och carport med byggnadsarean 45 kvm. 
Sedan 2009 resp. 2018 finns tidigare förhandsbesked som medger avstyckning från stamfastig
heten Segelstorp 3:15 till två nya fastigheter samt uppförande av enbostadshus och komple
mentbyggnad på respektive fastighet. Avstyckning från stamfastigheten har skett. Förhandsbe
skeden har dock gått ut. Se bilaga 2. Ansökt förslag följer förhandsbeskeden. Marken är i an
språkstagen som tomtmark. Tillstånd från Länsstyrelsen gällande strandskydd och landskaps
bildsskydd finns. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, utanför sammanhållen bebyggelse, inom 
verksamhetsområde kommunalt VA och omfattas av följande skydd eller riksintressen: 

• 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. 
• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen, s. k. landskapsbildsskydd. 
• Område med strandskydd LST 2017-11-03, MB 7kap 14-15§§ 



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

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 
• Anmälan om anslutning till kommunalt avlopp ska anmälas till NSVA och 

ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd 
• Energiberäkning 
• Brandskyddsbeskrivning 
• Färdigställandeskydd 

2 (2) 

Beslutet får laga kraft efter fem 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. 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

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

Bilagor 
Orienteringskarta 
Bilaga 1 Ansökan 
Bilaga 2 Följebrev till ansökan 
Bilaga 3 NBK 
Bilaga 4 Markplanering, A20 
Bilaga 5 plan A 7 
Bilaga 6 fasad A61 
Bilaga 7 fasad A62 
Bilaga 8 fasad A63 
Bilaga 9 Plan och fasad A10 
Bilaga 10 sektionsritning AS 
Bilaga 11 Illustration A22 
Bilaga 12 ritningsförteckning 
Bialag 13 Beslut LST 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-10 

Dnr MN 000063/2020 - 800 

Tillsynsplan för miljöavdelningen 2021 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att godkänna miljöavdelningens 
tillsynsplan för 2021. 

Beskrivning av ärendet Miljöavdelningen har upprättat ett förslag till tillsynsplan för 2021. 
Tillsynsplanen beskriver den tillsynsverksamhet som Båstads kommuns 
miljöavdelning planerar att bedriva under kommande år. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Michaela Sundström 2020-12-01, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Miljöchef Michaela Sundström föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

Sida 

23 av 30 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-12-01 

Handläggare: Michaela Sundström 

Dnr: M2020-1602 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Tillsynsplan för miljöavdelningen 2021 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Myndighetsnämnden beslutar att godkänna miljöavdelningens tillsynsplan för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöavdelningen har upprättat ett förslag till tillsynsplan för 2021. Tillsynsplanen be
skriver den tillsynsverksamhet som Båstads kommuns miljöavdelning planerar att be
driva under kommande år. 

Som underlag för tillsynsplanen har en behovsutredning tagits fram. I utredningen 
listas tillsynsbehovet utifrån de verksamheter som finns i kommunen, tillsynsbehovet 
för dessa verksamheter samt övriga ärenden och tillsynsuppgifter som behandlas av 
Myndighetsnämnden. Utredningen omfattar också tillgänglig tillsynstid för att utföra 
denna tillsyn. 

Bakgrund 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun fullgör kommunens uppgifter som miljö
nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag 
ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet, i 
samtliga fall avseende myndighetsutövning. Nämnden har vidare i uppdrag att fullgöra 
kommunens myndighetsutövning enligt livsmedelslagen, tobakslagen, lagen om 
sprängämnesprekursorer, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, strål
skyddslagen samt alkohollagen. 

Enligt 1 § Reglemente för Myndighetsnämnden i Båstads kommun ska nämnden be
sluta om kontroll- och tillsynsplaner för dessa områden. 

Avsikten med tillsynsplanen är att den operativa tillsynsmyndigheten för varje verk
samhetsår ska säkerställa syftet med miljöbalken, livsmedelslagen, alkohol- och to
bakslagstiftingen m.fl. samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar. 

Aktuellt 

Behovsutredningen visar att tillsynsbehovet uppgår till 9100 timmar för 2021, medan 
tillgänglig tillsynstid är 8000 timmar, vilket innebär att en nedprioritering av drygt 
1000 timmars tillsynstid krävts. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Konsekvenserna av nedprioriteringarna är att myndighetsnämnden får svårare att nå 
uppsatta handlingsplaner och miljömål, både interna och externa. 

Sårbarheten på avdelningen blir stor och sjukfrånvaro eller uppsägningar kan leda till 
att man riskerar att inte nå upp till de minimikrav på tillsyn som nämnden skyldig att 
utföra. 

Servicemässigt innebär nedprioriteringen en risk för längre handläggningstider och 
sämre tillgänglighet och service för kommunens invånare och verksamheter. 

Ekonomi 
Nedprioriteringen i tillsynsplanen innebär att antalet debiterbara timmar minskar med 
drygt 700 timmar under 2021 jämfört med behovet. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Michaela Sundström 
Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har dä1för ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Tillsynsplan för miljöavdelningen 2021 
Bilaga 2: Behovsutredning för miljöavdelningen 2021-2023 

Samråd har skett med: 
Handläggarna på miljöavdelningen 
Roger Larsson 

( 
l 



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-12-10 

MN § 134 Dnr MN 000064/2020 - 800 

Årlig indexjustering av timavgifter inom miljöavdelningens 
tillsynsområden 

Myndighetsnämnden beslutar att timavgiften efter indexjustering enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) ska vara: 

• 1 026 kr per timme för tillsyn enligt livsmedelslagen (2006:804) och lag 
(2006:805) om animaliska biprodukter och 

Sida 

24 av 30 

• 975 kr per timme för tillsyn enligt miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen 
(2018:396), lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och lag (2018:2088) 
om tobak och likande produkter. 

De nya avgifterna gäller från och med 1 januari 2021. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de 
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar 
de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) och 
lönekostnadsindex, räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Indexjustering görs för att avgifterna ska följa kostnadsutvecklingen 
inom den kommunala sektorn. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchefMichaela Sundström 2020-11-27. 

Föredragande Miljöchef Michaela Sundström föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

justerandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Datum: 2020-11-27 Till: Myndighetsnämnden 

Handläggare: Michaela Sundström 

Dnr: 2020-1591 

Årlig indexjustering av timavgifter inom miljöavdelningens 
tillsynsområden 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att timavgiften efter indexjustering enligt prisindex för kommu
nal verksamhet (PKV) ska vara: 

• 1026 kronor per timme för tillsyn enligt livsmedelslagen (2006:804) och lag 
(2006:805) om animaliska biprodukter och 

• 975 kronor per timme för tillsyn enligt miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen 
(2018:396), lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och lag (2018:2088) om 
tobak och likande produkter. 

De nya avgifterna gäller från och med 1 januari 2021. 

Bakgrund 

Myndighetsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de antagna fasta 
avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i konsumentprisindex (totalindex) och lönekostnadsindex, räknat fram till den 1 
oktober året före avgiftsåret. Indexjustering görs för att avgifterna ska följa kostnadsutveckl
ingen inom den kommunala sektorn. 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas av kommunerna som un
derlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och avgifter. PVK för oktober 
2020 är 2,1 %. 

Efter en indexjustering blir de nya timavgifterna följande; 

Tillsynsområde Timavgift 2020 
Livsmedel och ABP 1005 kronor 
Miljö, Strålskydd, Tobak, 955 kronor 
Sprängämnesprekursorer 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Michaela Sundström 
Miljöchef 

Timavgift 2021 ( +2,1 %) 
1026 kronor 
975 kronor 

Denna handling har hanterats digitalt och har dä1för ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhälls byggnad 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-12-10 25 av 30 

MN § 135 Dnr MN 000065/2020 - 800 

Svar på länsstyrelsens rapport - Uppföljning och utvärdering 
av Båstads kommuns operativa tillsyn enligt miljöbalken 

Beslut Myndighetsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt 
svar till Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen besökte den 13 maj 2020 Båstads kommun och genomförde en 
uppföljning och utvärdering av kommunens miljöbalkstillsyn. Resultatet 
redovisades i en rapport daterad 2 oktober 2020. 

I rapporten redovisar länsstyrelsen både det som länsstyrelsen 
uppmärksammar som positiva förhållanden samt brister och risker som de 
anser att nämnden bör beakta. Länsstyrelsen lämnar olika rekommendationer 
samt ställer krav på att kommunen senast den 31 december lämnar in en 
skriftlig redovisning avseende fem punkter, littera A-E i rapporten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson och miljöchef 
Michaela Sundström 2020-11-30, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Länsstyrelsen, skane@lansstyrelsen.se (ange länsstyrelsens dnr 503-30076-19 
i rubriken) 
Samhälls byggnad 
Kommunstyrelsen 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-11-30 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
M 2019-937 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Myndighetsnämnden 

Svar på Länsstyrelsens i Skåne rapport - Uppföljning och utvärde
ring av Båstads kommuns operativa tillsyn enligt miljöbalken 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar till 
Länsstyrelsen i Skåne län. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen besökte den 13 maj 2020 Båstads kommun och genomförde en uppföljning 
och utvärdering av kommunens miljöbalkstillsyn. Resultatet redovisades i en rapport 
daterad 2 oktober 2020. 

I rapporten redovisar länsstyrelsen både det som länsstyrelsen uppmärksammar som 
positiva förhållanden samt brister och risker som de anser att nämnden bör beakta. 
Länsstyrelsen lämnar olika rekommendationer samt ställer krav på att kommunen senast 
den 31 december lämnar in en skriftlig redovisning avseende fem punkter, littera A-E i 
rapporten. 

Svar till länsstyrelsen 
Länsstyrelsen vill ha en skriftlig redovisning avseende följande punkter. Kommunens svar 
skrivs kursivt. 

A. Rutin/rutiner för hur jävsfrågor /partiskhet/kravet på en oberoende tillsyn 
hanteras/ska hanteras för nämnd och förvaltningsorganisation. 

En översyn av den politiska organisationen i kommunen pågår. Någon förändring 
av myndighetsnämndens ansvarsområde är inte föreslagen. Kansliavdelningen 
kommer få i uppdrag av kommundirektören att komplettera gällande vägledning 
för matverkande av korruption med jävsfrågor, opartiskhet och oberoende tillsyn. 
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8. Vilka åtgärder kommunen vidtagit för att samla all tillsyn enligt miljöbalken under 
en och samma avdelning. 

All tillsyn enligt miljöbalken, MB, hanteras av verksamhetsområdet 
samhällsbyggnad. Samhällsbyggnads miljöavdelning handlägger tillsynen enligt 
MB förutom den del som avser strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddet 
handläggs av praktiska skäl av bygg lovavdelningen, dels för att få en rationell 
handläggning av ärendet då det ofta är kopplat till en ansökan om bygglov och 
dels för att uppfylla plan- och bygg/agens, PBL, krav på samordnat beslutstillfälle 
för ärenden som prövas både enligt MB och PBL. 

Hur verksamhetsområdet löser sitt uppdrag från myndighetsnämnden är inget 
som nämnden beslutar om generellt. Nämnden har i sin delegationsordning 
delegerat handläggningen av strandskyddsfrågorna till olika tjänstepersoner på 
bygg lovavdelningen. Inom verksamhetsområdet övervägs det om tillsynsansvaret 
för strandskyddet ska föreslås överföras till miljöavdelningen. Tillsynsbehovet för 
strandskyddet kommer att tas med i miljöavdelningens behovsutredning för 
2021-2023 för att tydliggöra resursbehovet. 

C. Aktuell delegationsordning antagen 2020. 

Myndighetsnämnden reviderade sin delegationsordning den 20 augusti 2020, 
MN § 79/2020, avseende miljöavdelningens ansvarsområde. 
Delegationsordningen bifogas (Bilaga 1). 

D. En kompetensförsörjningsplan inom miljöavdelningen. 

Bifogas (Bilaga 2). 

E. Hur kommunen ställer sig till länsstyrelsens övriga rekommendationer med 
anledning av noterade brister och risker enligt ovan (se text i rapporten) samt vilka 
åtgärder som kommunen avser genomföra. 

1. Kommunen bör ta fram rutin avseende jäv, opartiskhet och intressekonflikt 
för tjänstemän och förtroendevalda. 

Rutin ska tas fram, se svar under punkten A ovan. 

2. Länsstyrelsen anser att såväl miljöchefen som handläggare som har ansvar för 
och utför miljöbalkstillsyn ska vara anställd av den nämnd som ansvarar för 
tillsynen. Detta för att säkerställa tillsynens oberoende från driften av 
kommunala verksamheter. 

Synpunkten noteras. Dagens förvaltningsorganisation uppfyller tillsyns
och föreskriftsrådet minimikrav på en oberoende tillsyn. Verksamhets
områdeschef anställer miljöchef, som i sin tur anställer personal till 
miljöavdelningen. Verksamhetsområdet samhällsbyggnad har inget 
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ansvar för vare sig personal eller anläggningar som kan bli föremål för 
tillsyn. 

3. Tillsyn och handläggning av dispenser från strandskyddsbestämmelserna 
enligt miljöbalken bör samlas inom miljöavdelningen som har all annan tillsyn 
enligt miljöbalken. 

Synpunkten noteras. Länsstyrelsen har i sin rapport inte utvecklat varför 
handläggare på en bygglovavdelning inte skulle vara lämpliga som 
handläggare av strandskyddsärenden. Det är vanligt i kommunerna att 
strandskyddsfrågorna hanteras av personal inom bygg lovavdelningarna. 
Se ovan under punkt B. 

4. Nämnden rekommenderas att vidta åtgärder så att resurserna för miljöbalks
tillsynen motsvarar behoven på lång sikt. Nämnden rekommenderas att ta 
initiativ till att analysera hur nuvarande tillsynsskuld ska hanteras och 
undvikas på såväl kort som lång sikt. 

Synpunkten noteras. Inför 2021 har miljöavdelningen tillsatt en extra 
årsarbetskraft. 

5. Nämnden bör säkerställa en fullgod transparens genom att behovsutred
ningen, tillsynsplanen och uppföljningen av tidsredovisningen sker per 
tillsynsområde så att det tydligt framgår hur stort tillsyns behov som 
föreligger för miljöbalken, hur mycket tillsyn som planeras per tillsynsområde 
och hur utfallet blir. Detta för att kunna sätta in åtgärder (ökade resurser, höja 
taxan, prioritering mellan tillsyn och annat arbete etc.) inom rätt sakområde. 
Förekommande "tillsynsskuld" från föregående år bör redovisas separat i 
behovsutredningen för att synliggöra behov av tillfälliga resursförstärkningar 
skilt från behovet av varaktiga tillsynsresurser. Tillsynsprogrammet enligt 
kraven i 10 a (pkt: 2-3) - 10 b §§ MTF kan förslagsvis framgå av behovsutred
ningen. Tillsyn i enlighet med 10 c § MTF ska också ingå i behovsutredningen. 

Synpunkterna beaktas i den nya behovsutredningen. 

6. Kommunen uppmanas att före fastställande av tillsynsplanen analysera hur 
differensen mellan behov och faktiska tillsynsresurser ska hanteras, tex med 
budgetäskanden, prioriteringar, ambitionssänkningar etc. Analysen ska belysa 
de ev. åtgärder som planeras att vidtas så att resurserna för tillsyn motsvarar 
behovet för tillsynen. Myndighetsnämnden har ett ansvar att begära mer 
resurser för tillsynen om nämnden inte.kan klara sina åtaganden eller avtala 
med annan kommun om delat tillsynsansvar. 

Synpunkten noteras. I samband med 2021-års behovsutredning och 
tillsynsplan kommer olika prioriteringar och effektiviseringar av tillsynen 
behöva göras. 
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7. Kompetensförsörjningsplan ska upprättas för hela tillsynsområdet inom 
miljöbalken. Den bör vara detaljerad ner på handläggarnivå. 

Se svar under punkten D. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
Samhällsbyggnadschef 

Michaela Sundström 
miljöchef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Bilagor till svaret 
1. Delegationsordning 
2. Kompetensförsörjningsplan 

Beslutet ska expedieras till: 
Länsstyrelsen, skane@lansstyrelsen.se (ange länsstyrelsens dnr 503-3007 6-19 i rubriken) 
Samhällsbyggnad 
Kommunstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Länsstyrelsens rapport, dnr 503-30076-19 
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1T-iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-10 

Dnr MN 000066/2020 - 900 

Intern kontrollplan 2021 för myndighetsnämnden 

Beslut Förslag till intern kontrollplan för myndighetsnämnden 2021 godkänns. 

Sida 

26 av 30 

Beskrivning av ärendet I reglementet för intern kontroll (KF § 209 /2014) stadgas att respektive nämnd 
och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
respektive verksamheter. Myndighetsnämnden har därför att varje år anta en 
intern kontrollplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde för det 
kommande året. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till intern kontrollplan för 
myndighetsnämndens ansvarsområde för 2021. 

Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare års interna kontrollplaner, 
vilket innebär att det finns en kontinuitet i kontrollerna som ska göras. Varje 
verksamhetsområde har i uppdrag att se över och göra uppdateringar av 
kontrollmoment för den verksamhet som faller under respektive nämnds 
ansvarsområde. 

Myndighetsnämndens plan för intern kontroll 2021 är upprättad i enlighet 
med kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar för intern kontroll (KS § 
285/2014). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-11-30, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad, kansliet, teknik och service, kommunstyrelsen, 
kommunrevisionen 

usterandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-11-30 

Myndighetsnämnden 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-1243 

Intern kontrollplan 2021 för myndighetsnämnden 

Förslag till beslut 

Förslag till intern kontrollplan för myndighetsnämnden 2021 godkänns. 

Sammanfattning 

I reglementet för intern kontroll (KF § 209 /2014) stadgas att respektive nämnd och sty
relse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksam
heter. Myndighetsnämnden har därför att varje år anta en intern kontrollplan för verk
samheten inom sitt ansvarsområde för det kommande året. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till intern kontrollplan för myndighetsnämndens 
ansvarsområde för 2021. 

Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare års interna kontrollplaner, vilket innebär att 
det finns en kontinuitet i kontrollerna som ska göras. Varje verksamhetsområde har i upp
drag att se över och göra uppdateringar av kontrollmoment för den verksamhet som faller 
under respektive nämnds ansvarsområde. 

Myndighetsnämndens plan för intern kontroll 2021 är upprättad i enlighet med kommun
styrelsens tillämpningsanvisningar för intern kontroll (KS § 285/2014). 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 

samhälls byggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 
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Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 
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Beslutet expedieras till: samhällsbyggnad, kansliet, teknik och service, kommunstyrel
sen, kommunrevisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan 2021 för myndighetsnämnden 

Båstads kommun 
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Förslag till intern kontrollplan 2021 för myndighetsnämnden i Båstads kommun 
Rutin/System Kontrollmoment 

lsamhäUsbyggnad I 
Millö 
I Laghänvisning i beslut Innehåller beslutet 

korrekt laghänvisning 
och en klargörande 
motivering? 

Klagomälsärenden Beslut fattas inom 6 
handläggs effektivt och månader efter att 
skyndsamt ärendet inletts. 

Verkställande av beslut Uppföljning av beslut 
sker max 1 månad 
efter krav på åtgärder. 

Kostnadstäckning i I Tar vi betalt för all 
ti!lsynsärenden inom miljö- handläggning som vi 
och hälsoskydd har rätt att ta betalt 

samhällsbyggnad 
I 
Rvi:rr:rlov 

för? 

Bostadsanpassning: IÄr ansöknings-
Kontroll att alla dokument blanketten korrekt 
är inkomna. ifylld? Är medicinskt 

utlåtande inskickat? 
Stämmer fakturan 
överens med fottat 
beslut? 

Kontrollansvar 

Miljöhandläggare 

Miljöchef 

Miljöchef 

Miljöchef 

Handläggare för 
bostadsanpassning 

Kontroll av när 
utsättning/lägeskontroll 
krävs 

Kontroll av i vilka IBygglovhandläggare 
ärenden som det är 
ställt för höga krav på 
när utsättning/läges-
kontroll krävs. 

Kontroll av planavgift i 
bygglovärenden 

Kontroll av rätt IBygglovhandläggare 
planavgift har tagits ut 
i bygglovärenden. 

Övrl<!t 

Frekvens 

En gång per 
halvår 

En gång per 
halvår 

En gång per 
halvår 

En gång per 
halvår 

En gång per 
halvår, två 
ärenden 

En gång per 
halvår, två 
ärenden per 
handläggare. 

Metod 
Rapportering 
till 

Stickprov (2) från Verksamhets-
ärendehanteringssyst områdeschef 
em Ecos. 

Stickprov (2) frän Verksamhets-
ärendehanterings- områdeschef 
system Ecos 

Stickprov (5) från Verksamhets-
ärendehanterings- områdeschef 
system Ecos 

Stickprov (5) frän Verksamhets-
ärendehanterings- områdeschef 
system Ecos 

Kontrollant/administlVerksamhets
ratör väljer områdeschef 
slumpmässigt tre 
ärenden. 

Granskning av två IVerksamhets-
ärenden per områdeschef 
bygglovhandläggare. 
Val av vilka ärende 
görs av 
administratören. 

En gång per Granskning av två IVerksamhets-
halvår där ärenden per områdeschef 
planavgift ska tas bygglovhandläggare. 
ut, två ärenden Val av vilka ärende 
per handläggare. görs av 

administratören. 

Utbetalning av ersättningarlKontroll av att sökt INämndsekreterare ITvå ggr/år 
till förtroendevalda ersättning 

Stickprov på två I Kanslichef 
sökta ersättningar 

överensstämmer med 
utbetald ersättning 

kontrolleras tre 
månader efter att de 
skickats in till HR 
Servicecenter för 
utbetalning. 

IRV-analys 

V=3 R=3 
V/R=9 

V=4 R=3 
V/R=12 

V=4 R=3 
V/R=12 

V=3 R=3 
V/R=9 

V=5 
R=Z 
V/R=10 

V=3, R=4 V /R=12 

V=5, R=3 V /R=15 

V=3 R=3 V /R=9 

(Motivering till val av kontrollmoment 

Viktigt att besluten ska vara lagligt grundade och 
välmotiverade. 

Klago målsärenden ska handläggas effektivt och skyndsamt 
för att minimera eventuella olägenheter för människors 
hälsa och miljö. 

Nytt moment: uppföljning ska ske av att miljöavdelningens 
beslut genomförs i enlighet med vad som är beslutat 

Nytt moment: mål i myndighetsnämndens nämndsplan. 

Den tidigare rutinen kvarstår, eftersom det endast går att 
ha ett övergripande kontrollmoment Anledningen är att det 
endast finns en handläggare inom bostadsanpassning och 
att det därför är svårt att göra en mer detaljerad och 
djupgående rutin. Ingen annan än handläggaren har den 
kunskapen som krävs för att göra en mer detaljerad 
kontroll. 

Efter samverkan med mätingenjörerna i Ängelholm har 
detta moment uppkommit för att skapa samsyn samt för ~tt 
minska byggkonstnaderna för den enskilde medborgaren. 

Nytt moment: För att behandla alla lika samt för att 
ekonomin ska bli rätt är det viktigt att konsekvent ta ut rätt 
planavgift Sannolikheten för fel har minskat genom att det 
interna kartsystemet har uppdaterats, men vi ser 
fortfarande ett behov av kontroll. 

På grund av uppkomna frågeställningar kring utbetalda 
politikerarvoden. 

sida 1 av2 



Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Motlveringtlll val av kontrollmoment 
~··· 

Kontroll av e:q}ediering av Kontroll att Nämndsekreterare Två ggr/år Stickprov på två Kanslichef V=3 R=3 V /R=9 

beslut expediering av beslut ärenden. Kontrollera 
har skett till rätt i diariet att 
personer/ expediering har ägt Viktigt att beslut expedieras/meddelas (FL § 33) så att 
organisationer och i rum, vlll vem och när. dessa kan verkställas (KL 6:4) 
god tid 

~v 
sida 2 av2 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-12-10 

MN § 137 Dnr MN 000013/2020 - 905 

Ekonomiuppföljning för mynd ighetsnä m nden 
januari-november 2020 

27 av 30 

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 850 tkr. Det är en sänkning av 
prognosen med 100 tkr sedan föregående månadsuppföljning (950 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 250 tkr (250 tkr) beroende dels beroende 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 200 tkr 
(200 tkr) på grund av dyrare anpassningsåtgärder. Bygglov bedöms generera 
ett överskott på 1 300 tkr (1 400 tkr) då ärendemängden ökat under året. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-11-30, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen, samhällsbyggnad 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-11-30 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-424 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 30 november 
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 850 tkr. Det är en sänkning av prognosen med 100 tkr sedan fö
regående månadsuppföljning (950 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 250 tkr (250 tkr) beroende dels beroende 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 200 tkr (200 tkr) på grund av dyrare anpassningsåtgärder. Bygglov bedöms 
generera ett överskott på 1 300 tkr (1 400 tkr) då ärendemängden ökat under året. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhälls byggnads chef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 
Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-77000 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@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 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
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Samhällsbyggnad - Prognos per nämnd 
November 2020 

Januari-november Helår Awikelse 
I 5amhällsbyggnad - Kommunstvrelsen Utfall Budget Awikelse Budget Proanos Awikelse Intäkt Kostnad Ansvar Vsht 

Planarbete -1 309 -1 521 212 -1 698 -1 548 150 -600 750 2101 2005 
Geodata -680 -1 191 511 -1 305 -855 450 340 110 2103 2002 
Hållbar utveckling -120 -157 37 -169 -169 0 0 0 2104, 2101,... 2630 
Ledning och administration 248 -2 249 -26 174 200 0 200 2108.2109 2006,2007 

Summa Samhällsbvm:inad KS -1 861 -2870 1009 -3198 -2398 800 -260 1 060 

I Januari-november Helår Awikelse 
iSamhäll.sbyggnad - Myndighetsnämnden Utfall Budaet Awikelse Budget Proanos Awikelse Intäkt Kostnad Ansvar Vsht 

Miljö- och hälsoskydd, Energirådgivning -2 682 -2242 -440 -2430 -2 830 -400 -400 0 2104 2610,2252 
Alkohol och tobak - tillstånd och tillsyn -28 -174 146 -192 -42 150 150 0 2104 2671 
Bygglov 2404 910 1495 955 2255 1 300 1100 200 2102 2004 
Bostadsanpassning -1 532 -1 331 -200 -1 454 -1 654 -200 0 -200 2102 5209 

1 
Summa Samhällsbv~mnad MN -1838 -2838 1 000 -3122 -22n 850 850 0 

Totalt Samhällsbyggnad -3 698 -5 708 2 010 -6 320 -4 670 1 650 590 1 060 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-12-10 28 av 30 

MN § 138 Dnr MN 000068/2019 - 900 

Delgivningar 

Beslut Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Ängalag 41:1 - Överklagande av beslut avseende förhandsbesked. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

b) . Olstorp 1:11- Dom från Mark- och miljödomstolen - Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus. Mark- och miljödomstolen avvisar KJ:s 
överklagande. Mark- och miljödomstolen avslår AC:s och OC:s överklagande. 

c). Ekonomirapport januari-oktober 2020 för Båstads kommun. 

d). Beslut från länsstyrelsen angående lokala föreskrifter om förbud mot vissa 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka 
spridningen av covid-19. 

e). Planteringen 8 - Dom från Mark- och miljödomstolen avseende överklagat 
avslag om bygglov. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

f) . KontrollNytt 2020 nr 2 - Nyhetsbrev till chefer och beslutsfattare 
inom livsmedelskontrollen. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rn:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 139 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-10 

Dnr MN 000072/2019 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beslut 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). Delega tionslista - Bostadsanpassningsbidrag - 2020-11-01 - 2 02 0-11-30. 

b). Delegationslista - Räddningstjänsten - 2020-06-01 - 2020-10-31. 

c). Delegationslista - Bygglov - 2020-11-01 - 2020-11-30. 

d). Delegationslista - Miljö - 2020-11-01- 2020-11-30. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ln:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-12-10 

MN § 140 Dnr MN 000069/2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beslut Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a) . Permanentboende/fritidshus: Vad säger Boverket och lagstiftningen? 
(Catharina Arehög) 

b). Segel torp 12:2: Lägesrapport. (Catharina Arehög) 

Sida 
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c). Bjäre Golfklubb: Ej godkända avloppsanläggningar. (Michaela Sundström) 

d). Tillsynsplanering. (Michaela Sundström) 

e) . Ängelsbäck 10:6: Lägesrapport. (Catharina Arehög) 

f). Miljöchefen informerar (Michaela Sundström): 
- Skrotbåten i Båstad hamn. 
- Baltic Express i Västra Karup. 
- Otillåten tömning av sluten tank i Påarp. 
- Tillsyn av bräddpunkter. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




