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Datum 
2022-07-08 

Handläggare 
Catharina.Arehog@bastad.se 
0431-774 90 

Sökande 
Båstads kommun, Teknik och service 
Alexander Ejwertz Johanzon 
269 80 Båstad 

 

 
 

Tidsbegränsat lov  
 

Diarienummer: B 2022-000449 
Fastighet: BÅSTAD 109:2 
Beslutet avser: Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats  
Beslutsnummer: D 2022-000893 
 

 
Beslut  
Tidsbegränsat bygglov ges för parkeringsplats för fordon klass 1 enligt bilagda handlingar, med 
stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Bygglovet gäller till och med 8 juli 2027 
då platsen ska vara återställd.  
 

Startbesked ges. Slutbesked ges.  
 

Avgiften är 7 810 kr enligt fastställd taxa. Faktura skickas separat. 
 

Skäl till beslut 
Bygglov ges då förslaget avviker från gällande detaljplan men bedöms vara lämpligt utifrån an-
vändningen under en begränsad tid då andra områden för permanenta parkeringar håller på att 
tas fram. Förslaget uppfyller några men inte alla av plan- och bygglagens krav på byggnader. Det 
bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. Idag parkeras det på plat-
sen eller längs gatorna i området och ingen skyltning kommer att ske till platsen så trafiken i 
området och därmed bullret bedöms inte öka. Parkeringen underlättar även soptömning, rädd-
ningstjänstens och sjukvårdens framfart i området som har försvårats vid tidigare felparkering-
ar. En parkering under främst sommartid vid parkeringstoppar bedöms utgöra ett lämpligt 
komplement till gällande detaljplans bestämmelser. En gräsyta i mitten och längs hela kanten av 
marken lämnas fri för att vidhålla detaljplanens syfte med park/plantering. Eftersom ingen åt-
gärd ska ske på ytan för parkeringsplatserna ges startbesked och slutbesked i samma beslut och 
platsen kan enkelt återställas genom att skyltarna plockas bort.  
 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Ansökan      2022-05-03 
Ansökan, mejl från sök    2022-05-13 
Situationsplan     2022-06-30 
Svar på remiss från räddningstjänsten   2022-06-03 
Svar på remiss från miljöavdelningen   2022-06-29 
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Svar på remiss, med erinran   2022-06-15 
Svar på remiss, med erinran   2022-06-15 
Svar på remiss, med erinran   2022-06-15 
Svar på remiss, med erinran   2022-06-15 
Svar på remiss, med erinran   2022-06-15 
Svar på remiss, med erinran   2022-06-15 
Svar på remiss, med erinran   2022-06-15 
Svar på remiss, med erinran   2022-06-15 
Svar på remiss, med erinran   2022-06-15 
Svar på remiss, med erinran   2022-06-15 
Svar på remiss, med erinran    2022-06-13 
Svar på remiss, med erinran   2022-07-03 
Svar på remiss, med erinran   2022-07-07 
Inkommande skrivelse sök bemöter Malenbos synpunkter 2022-07-04/07 
Inkommande skrivelse bemötande av synpunkter  2022-06-29 
Inkommande skrivelse bemötande av synpunkter, trafik 2022-06-22 
 
Ärendet och förutsättningar 
Ansökan avser åtgärd inom detaljplan 266 som fick laga kraft år 1952. Bestämmelserna för detta 
område innebär att marken är avsedd för park eller plantering.  
 
Åtgärden avser upp till ca 50 parkeringsplatser för fordon klass 1 (inte tung lastbil, buss, hus-
vagn eller husbil) på befintlig gräsyta som inte kommer att hårdgöras eller behandlas mer än att 
gräset klipps och trafikskyltar sätts upp.  

 
Ärendet har remitterats till räddningstjänsten, miljöavdelningen, berörda grannar och annonse-
rats i tidningen. Grannar har haft synpunkter på åtgärden då de vill att hela gräsytan behålls 
öppen utan bilar då den används för lek av barn, vuxna och hundar och ibland för grannsam-
mankomster. De anser även att gräsytan är en vacker plats i villakvarteret. Vissa säger att det 
redan parkeras på platsen och undrar då varför det krävs bygglov. Någon undrar hur det går i 
linje med kommunens ambition att vara föregångare i miljö- och energiarbetet.  
 
Den sökande tillika kommunens trafikingenjör har bemött synpunkterna och gjort en uträkning 
på att trafiken inte bedöms öka i området utan endast struktureras upp med tydligt avsedda 
platser. Inte heller täcker befintliga parkeringsplatser i området behovet vid topparna. Det 
kommer inte att skyltas till denna parkering från Köpmansgatan så det är de som ändå tänkt 
parkera längs gatorna som kommer att ställa sig på den nya parkeringen. Bifogat finns samtliga 
synpunkter från grannar och bemötande från den sökande.  
 
Samhällsbyggnads bedömning 
En tillfällig parkering som används endast vid behov främst under sommaren för att förhindra 
trafiksäkerhetsrisker i form av felparkeringar och svårframkomlighet för soptömning, rädd-
ningsfordon och sjukvård bedöms lämplig under en begränsad period på upp till fem år tills en 
permanent parkering är iordningställd. Gräsmattan kommer inte att hårdgöras och de fria ytor-
na går fortsatt att använda för fri lek, hundar och sammankomster enligt detaljplanen syfte. Ef-
tersom ingen fysisk förändring görs på platsen bedöms miljön inte nämnvärt påverkas. Trafiken 
bedöms inte öka och därmed inte bullret i området.  
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Beslutet upphör att gälla 
När detta beslut upphör att gälla ska följande skickas in till samhallsbyggnad@bastad.se:  

 Foton på återställd plats 
 
Upplysningar 
Krävs det tillstånd/anmälan till annan myndighet är du skyldig att söka detta (PBL 9:23).  
 
Lovets giltighetstid 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, alter-
nativt tre veckor efter delgivning via mottagningsbevis eller fem veckor vid förenklad delgivning 
under förutsättning att ingen överklagar. Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter det att 
beslutet har kungjorts. Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft. Lovet upphör att 
gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då be-
slutet fick laga kraft (PBL 9:43).  
 
Överklagan 
Om du är missnöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor från att du fick 
beslutet. Överklagandet ska ställas till länsstyrelsen men skickas skriftligen till  
samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Ange vil-
ket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets fastighets-
beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 
 
Enligt delegation från miljö- och byggnadsnämnden 
Catharina Arehög 
Bygglovschef 
  
Beslutet skickas till: 
Sökande, kontrollansvarig och klagande 
Post- och Inrikes Tidningar samt berörda grannar (information om beslutet) 
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