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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ: 

2015-08-20 

Arorna, torsdagen den 20 augusti 2015 kl. 11.00 - 15.00. 

James Johnson (BP), ordförande 
Göran Klang (S), vice ordförande 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Ingemar Nilsson (SD), ledamot,§§ 90-91 
Claes Sundin (M), ledamot 
Ingrid Nygren (FP), ledamot 

1 (18) 

Carolin Gräbner (SD), tjg. ersättare för Ingemar Nilsson (SD), §§ 92-105 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Michaela Backman (C), ej tjg. ersättare, Carolin Gräbner (SD), ej tjg. ersättare 
§§ 90-91, Anders Nilsson, samhällsskyddschef §§ 90-92, Roger Larsson, stadsarkitekt, 
ej § 94 (jäv), Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef. För övriga närvarande 
tjänstemän, se respektive paragraf. 

Göran Klang. Ersättare: Karin Schmidt. 

Komm nkansliet i Båstad, tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 16.30. 

Paragrafer: 90 - 105 
Henrik Andersson 

~~~~ m;5 Johns~ 
r~1~s. 

Göran Klang 

ANSLAGSBEVIS 

MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum: 2015-08-20 

Anslaget är 
uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

26/8-17/9 

z:;z __ _ 
Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2015-08-20 

MN § 90 

I nformationsä renden 

a). Sommaren 2015 på Madison's m.m. (Tina) 

b). Föreläggande mot Statoil i Båstad (Joacim) 

c). Ansökan om bygglov för konsthall på Norrviken (Roger) 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 

f/K 11 

Blad 
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Utdragsbestyrkande 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2015-08-20 

MN § 91 dnr: MN 000001/2015-901 

Revidering av delegationsordningen gällande 
brandskyddskontroll 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ändringarna i delegationsordningen godkänns enligt bilaga. 

Blad 

3 

Beskrivning av ärendet Förslag till revidering av myndighetsnämndens delegationsordning gällande 
brandskyddskontroll. 

Föredragande Brandinspektör Joacim Nilsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsskydd och kommunkansliet. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

q~ 11 



Nr. 
MN/ 
R001 

MN/ 
R002 

MN/ 
R003 

MN/ 
nl)Q4 

MN/ 
ROOS 

-J./ 
1' !\.006 

MN/ 
R007 

MN/ 
R008 

MN/ 
R009 

MN/ 
R010 

MN/ 
ROll 

MN/ 
R012 

~/ 
.-Jl3 

MN/ 
R014 

Räddn i ngstjä nst Bra ndskyddskontrol I 
----- -

Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
Tillsyn enligt Jagen om skydd mot olyckor. 5 kap. 1 § LSO Brandinspektör/ Räddningschef Tilldelad 

Operativ handläggare. 
chef Se avtal om 

samverkan. 
Föreläggande och förbud enligt lagen om skydd 5 kap. 2 § LSO Brandinspektör/ Räddningschef Tilldelad 
mot olyckor. Operativ chef handläggare. 

Se avtal om 
samverkan. 

Besluta om ansökningar där sökanden själv får 3 kap 4 § LSO Brandinspektör/ Räddningschef Tilldelad 
utföra sotning på sin fastighet enligt lagen om Operativ chef handläggare. 
skydd mot olyckor. 
Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt i 3 ka 1§ FSO Brandinspektör/ Räddningschef Tilldelad 
särskilda fall. Operativ chef handläggare. 

Se avtal om 
samverkan. 

Föreläggande och förbud i samband med 3 ka 6 § LSO Skorstens-
brandskyddskontroll enligt lag om skydd mot fejarmästare 
olyckor. 
Tillsyn om brandfarliga och explosiva varor. 21 § LBE Brandinspektör/ Räddningschef Tilldelad 

Operativ chef handläggare. 
Se avtal om 
samverkan. 

Föreläggande och förbud enligt lagen om brandfar- 25 § LBE Brandinspektör/ Räddningschef Tilldelad 
liga och explosiva varor. Operativ chef handläggare. 

Se avtal om 
samverkan. 

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara. 17 § LBE Brandinspektör/ Räddnings chef Tilldelad 
Operativ chef handläggare. 

Godkännande av föreståndare. 9 § LBE samt Brandinspektör/ Räddningschef Tilldelad 
19 § LBE Operativ chef handläggare. 

Aterkallande av tillstånd. 20 § LBE Brandinspektör/ Räddningschef Tilldelad 
Operativ chef handläggare. 

Yttrande i ärenden som rör ansökan om utskänk- Brandinspektör/ Räddningschef Tilldelad 
ning av alkoholhaltiga drycker i vad avser om _Operativ chef handläggare. 
serveringslokal uppfyller gällande brandskydds-
krav. 
Yttrande i ärende som rör bygglov, detaljplaner, Brandinspektör/ Räddningschef Tilldelad 
brandfarliga varor och sotning. Operativ chef handläggare. 

Yttrande till polismyndigheten i ärende gällande Brandinspektör/ Räddningschef Tilldelad 
offentlig tillställning, ianspråktagande av offentlig Operativ chef handläggare. 
plats samt hantering av explosiva varor. 
Avsyning enligt förordningen om brandfarliga och 16 § FBE Brandinspektör/ Räddningschef Tilldelad 
explosiva varor. Operativ chef handläggare. 

Notera att Båstads Sotningsdistrikt AB genom avtal får i uppdrag att för Båstads kommun utföra 
sotning och brandskyddskontroll i enlighet med gällande föreskrifter. 

<f k 11 
19 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Upplysningar 

Beskrivning av ärendet 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Reservation 

Utskott/presidium 

2015-08-20 4 

MN § 92 dnr: MN 000099/2015-800, M 2013-000560 

Öllöv 15:59 - Beslut om försiktighetsmått avseende produk
tionstid samt föreläggande om att söka tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Beslut angående föreläggande mot  gällande 
ansökan om tillstånd hos Miljöprövningsdelegationen för pågående verksamhet 
avslås. Beslutet som gäller föreläggande angående produktionstid/föreskrivna 
arbetstider återremitteras till miljöavdelningen för vidare utredning. Miljö
avdelningen får i uppdrag att utreda frekvensen av händelser samt ge 
näringsidkaren talan i ärendet. Avdelningen ska även skyndsamt och själv
kritiskt gå igenom samtliga delar av ärendet och återkoppla till nämnden hur 
förvaltningen kommer arbeta framåt med förbättringar för att undvika en 
upprepning. 

Fastigheten besöktes på plats av nämnden den 20 augusti 2015. 

Under mars månad 2013 inkom klagomål till miljöavdelningen på  
 nedan kallat företaget, från två intilliggande bostadsfastigheter. 

Klagande var  (boende på fastigheten Öllöv 15:24) och  
(boende på fastigheten Öllöv 15:62). Klagomålet gällde oro över farliga 

ämnen i rökgaserna och upplevd olägenhet gällande frityrlukt från chipstillverkningen. 
Enligt klagomålet hade problemen pågått sedan företaget etablerats på fastigheten Öllöv 
15:59 under 2011 och de klagande upplevde att företaget inte vidtagit tillräckliga 
åtgärder. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg, 
daterad den 11 augusti 2015, med tillhörande bilagor. 

Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Claes Sundin (M), Rune Andersson (C) och Ingrid Nygren (FP): Avslag. 
Göran Klang (S): Bifall till liggande förslag. 
Rune Andersson (C) och Claes Sundin (M) yrkar på följande tillägg: Miljö
avdelningen får i uppdrag att utreda frekvensen av händelser samt ge 
näringsidkaren talan i ärendet. Avdelningen ska även skyndsamt och själv
kritiskt gå igenom samtliga delar av ärendet och återkoppla till nämnden hur 
förvaltningen kommer arbeta framåt med förbättringar för att undvika en 
upprepning. 

Efter framställda propositioner finner ordföranden att nämnden avslagit punkt 
1 i tjänstemannaförslaget. Punkt 2 återremitteras. Därefter ställs proposition på 
Rune Anderssons m.fl. tilläggsyrkande, varvid ordföranden finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Mot beslutet gällande återremiss av punkt 2 reserverar sig Rune Andersson (C) 
och Claes Sundin (M) skriftligen. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

0 IP-1/} 
' ( 



Myndighetsnämnden - sammanträde 20 aug. 

Reservation: Reglering av produktionstider- punkt 9, Öllöv 15:59. 

8AsTADS KOMMUN 
Mynd/ghefsnämndan 

2015 -08- 2 4 

nxl "/"""""""""··~· t_•l V[) ........... . 
... ....... Q.D..?.ff .. ?..~(.:!..-fOO 

Vi reserverar oss mot beslutspunkt 2 om reglering av produktion där vi yrkade avslag. 
För att inkräkta på en verksamhet i den utsträckning som beskrivs i tjänstemannaförslaget 
till beslut måste man kunna gå i bevis - det räcker inte med tyckande. Vi kan se en reglering 
av tung trafik sena kvällar och nätter och reserverar oss mot övriga inskränkningar. 

Rune Andersson - Centerpartiet 
( Claes Sundin - Moderaterna 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2015-08-20 5 

MN § 93 dnr: MN 000096/2015-330, B 2014-001027 

Killeröd 4:14- Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
i ett plan 

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL förklarar myndighetsnämnden att 
den sökta åtgärden kan tillåtas på enligt ansökningshandlingarna avgränsad 
och lägesbestämd tomtplats på fastigheten Killeröd 4:14. Vidare beaktas att 
lämplig grundläggning utförs i samråd med geotekniskt sakkunnig samt att 
marknivåer anpassas till platsen och prövas slutligt i bygglov. 

Avgift: 12 210 kronor. Faktura skickas separat. 

De särskilda värden som ska skyddas enligt föreliggande riksintressen bedöms 
inte hindra uppförande av en till landskapet väl anpassad enplansbyggnad på 
den avgränsade och läges bestämda tomtplatsen. Föreslagen bebyggelse, till sin 
storlek och placering i landskapet, strider inte mot intentionerna i översikts
planen (ÖP) och medför ingen negativ inverkan på landskapets öppenhet och 
särdrag. Hindrar inte det rörliga friluftslivet. Vid den avvägning mellan 
allmänna intressen och det enskilda intresset av att få bygga på platsen som 
ska göras bedöms det enskilda intresset vara störst. Aktuell lokalisering får mot 
bakgrund av det ovan sagda anses vara lämplig. Föreslagen åtgärd bedöms inte 
vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och 
bygglagen. (PBL). Positivt förandsbesked kan meddelas. Vad berörda grannar 
anfört i ärendet leder inte till någon annan bedömning. 

Upplysningar Fastigheten besöktes på plats av nämnden den 20 augusti 2015. Beslutet går 
att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet Fastigheten är en obebyggd lantbruksfastighet med arealen 37 711 kvm. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Utskott/presidium 

Fastighetsägaren har för avsikt att bygga huset till sig själv och sin familj och 
har inte för avsikt att stycka fastigheten. Tomtplatsen avses bebyggas med ett 
enbostadshus med byggnadsarenan ca 330 kvm i en våning och en mindre 
komplementbyggnad/förråd. Byggnaden ska enligt ansökan utföras i puts i 
bruten vit kulör med betongtakpannor. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad den 
26 maj 2015, med tillhörande bilagor. 

Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Göran Klang (S): Ärendet återremitteras för att sökanden ska specificera mer 
exakt var på fastigheten byggnaden är tänkt att uppföras. 
Rune Andersson (C): Avslag med hänvisning till den gällande översiktsplanen 
och det landskapsbildsskydd som råder i området. 
Claes Sundin (M) och Ingrid Nygren (FP): Bifall till liggande förslag. 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

)~11 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Proposition 1 

Omröstning 1 

Proposition 2 

Omröstning 2 

2015-08-20 

MN § 93 

Forts. Killeröd 4:14- Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus i ett plan 

Först ställs proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag eller åter
remitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning 
begärs. Följande omröstningsordning godkänns: 
Den som vill avgöra ärendet idag röstar JA, 
Den som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 

6 

Följande röstar JA: Karin Schmidt (BP), Claes Sundin (M), Rune Andersson (C), 
Ingrid Nygren (FP) och James Johnson (BP). 
Följande röstar NEJ: Göran Klang (S) och Carolin Gräbner (SD). 

Myndighetsnämnden har således beslutat att ärendet ska avgöras idag med 
fem röster mot två. 

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandena om bifall respektive 
avslag. Ordföranden finner att nämnden bifallit ansökan om förhandsbesked. 
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: 
Den som vill bifalla ansökan röstar JA, 
Den som vill avslå ansökan röstar NEJ. 

Följande röstar JA: Karin Schmidt (BP), Göran Klang (S), Carolin Gräbner (SD), 
Claes Sundin (M), Ingrid Nygren (FP) och James Johnson (BP). 
Följande röstar NEJ: Rune Andersson (C). 

Myndighetsnämnden har således beslutat att bifalla ansökan om förhands
besked med sex röster mot en. 

( Beslutet expedieras till Sökanden (delgivning). 
Sakägare med erinran (delgivning). 
Samhällsbyggnad. 

Reservation Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslogs, reserverar sig 
( Rune Andersson (C). 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11<11 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2015-08-20 

MN § 94 dnr: MN 000113/2015-330, B 2014-001027 

Kärragård 9:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL att 
den sökta åtgärden kan tillåtas på, enligt ansökningshandlingarna, avgränsad 
och lägesbestämd tomtplats på fastigheten Kärragård 9:2. Vidare beaktas att 
lämplig grundläggning utförs i samråd med geotekniskt sakkunnig samt att 
marknivåer anpassas till platsen och prövas slutligt i bygglov. 

Avgift: 12 238 kronor. Faktura skickas separat. 

7 

De särskilda värden som ska skyddas enligt föreliggande riksintressen bedöms 
inte hindra uppförande av en till landskapet väl anpassad en- och en halv
plansbyggnad på den avgränsade och läges bestämda tomtplatsen. Föreslagen 
bebyggelse, till sin storlek och placering i landskapet, strider inte mot intent
ionerna i översiktsplanen (ÖP) och medför ingen negativ inverkan på land
skapets öppenhet och särdrag. Hindrar inte det rörliga friluftslivet. Vid den 
avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda intresset av att få bygga 
på platsen, som ska göras, bedöms det enskilda intresset vara störst. Aktuell 
lokalisering får mot bakgrund av det ovan sagda anses vara lämplig. Föreslagen 
åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare 
som avses i plan- och bygglagen. (PBL). Positivt förandsbesked kan meddelas. 
Vad berörda grannar anfört i ärendet leder inte till någon annan bedömning. 

Upplysningar Fastigheten besöktes på plats av nämnden den 20 augusti 2015. Beslutet går 
att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet Sökanden begär förhandsbesked för nybyggnad på fastigheten Kärragård 9:2 
av en bostadshus i ett och ett halvt plan med en byggnadsarea av ca 157 kvm 
och en gårds byggnad med byggnadsarean ca 77 kvm på läges bestämd tomt
plats vid fastighetens södra gräns, direkt öster av en biotopskyddad dunge 
och väster om bebyggelsen på fastigheten Svenstorp 3:7. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad den 
10 augusti 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Yrkanden Ingrid Nygren (FP), Göran Klang (S) och Rune Andersson (C): Bifall. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  (delgivning). 

Utskott/presidium 

Sakägare med erinran (delgivning). 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd 

~k 1/1 
KF Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2015-08-20 

MN § 95 dnr: MN 000109/2015-330, B 2015-000330 

Båstad 109:537 - Olovliga åtgärder avseende schaktning och 
uppförande av stödmurar, påbörjat byggnation utan 
startbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighets
ägaren till fastigheten Båstad 109:537,  en byggsanktionsavgift 
enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kap 1 §och 17 § 1 av 7 565 kr för 
att ha påbörjat markarbeten och byggnation av stödmurar utan startbesked. 
Faktura skickas separat. 

8 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämm
elserna 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 11 kap 51 §). Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighets
nämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägaren har upplysts 
om vad som gäller enligt PBL om att påbörja en byggnadsåtgärd innan start
besked har utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om bygglov för omfattande markarbeten och byggnation av stödmurar 
inkom till samhällsbyggnad den 12 mars 2015. På fastigheten pågår byggnation 
av bostadshus. I samband med arbetsplatsbesök i detta ärende den 1 april 2015 
uppdagades att markarbeten, omfattande schaktning, och montering av stöd
murar startats utan att bygglov och startbesked beviljats. Bygglov med start
besked beviljades i efterhand den 6 maj 2015. Fastighetsägaren har hörts och 
lämnat förklaring till åtgärden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad den 
8 augusti 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren (delgivning). 
Samhällsbyggnad. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~/( 11 
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Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2015-08-20 9 

MN § 96 dnr: MN 000110/2015-330, B 2015-000716 

Önnarp 1:13 - Olovliga åtgärder avseende tagit byggnad i bruk 
utan slutbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighets
ägaren till fastigheten Önnarp 1:13,  en 
byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 
18 § 1 av 26 032 kr för att ha tagit byggnad i bruk utan slutbesked. 
Faktura skickas separat. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller 
i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämm
elserna 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§(PBL11kap51 §). Byggsanktionsavgiften tas utav myndighets
nämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägaren har upplysts om 
vad som gäller enligt PBL om att ta en byggnad i bruk innan slutbesked har 
utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet Bygglov för återuppbyggnad av enbostadshus efter brand beviljades den 5 juni 
2014. Slutsamråd inför färdigställande hölls på plats den 4 maj 2015. Slut
besked kunde ej beviljas med hänsyn till flertalet kvarvarande ej utförda 
punkter. Bland annat var anläggandet av enskilt avlopp ej påbörjat. Protokoll 
från samrådet tillsändes dels kontrollansvarig och dels byggherren (fastighets
ägaren). Då fastigheten passerades den 5 augusti 2015 noterades att gräv
arbeten för avlopp påbörjats men även att byggnaden tagits i bruk. Möbler 
fanns på uteplats och syntes i byggnaden samt tvätt hängde på tork i träd
gården. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad den 
6 augusti 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren (delgivning). 
Samhälls byggnad. 

] usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

1k11 
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2015-08-20 

MN § 97 dnr: MN 000111/2015-330, B 2015-000717 

Varan 8:40 - Olovliga åtgärder avseende tagit byggnad i bruk 
utan slutbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

10 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighets
ägarna till fastigheten Varan 8:40,  

 solidariskt en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningens 
(PBF) 9 kap 1§och18 § 1av29 236 kr för att ha tagit byggnad i bruk utan 
slutbesked. Faktura skickas separat. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller 
i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämm
elserna 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 11 kap 51 §). Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighets
nämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägarna har upplysts om 
vad som gäller enligt PBL om att ta en byggnad i bruk innan slutbesked har 
utfärdats (framgår tydligt i beslut om lov och beslut om startbesked) samt getts 
möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet Olovliga åtgärder avseende tagit byggnad i bruk innan nämnden gett 
slutbesked på fastigheten Varan 8:40. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad den 
6 augusti 2015, med tillhörande bilagor. 

Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna (delgivning). 
Samhällsbyggnad. 

Justerandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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2015-08-20 

MN § 98 dnr: MN 000112/2015-330, B 2015-000718 

Segelstorp 3:50 - O lovl iga åtgärder avseende påbörjad 
byggnation utan startbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

11 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighets
ägarna till fastigheten Segelstorp 3:50,  
solidariskt en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningens (PBF) 
9 kap 1§och7§1 av 3 771 kr för att ha påbörjat byggnation utan startbesked. 
Faktura skickas separat. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämm
elserna 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 11 kap 51 §) . Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighets
nämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägarna, 

 har dels via notering i beslut om bygglov, i slut
besked samt via kommunicering av tjänsteskrivelse 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. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet Beslut om bygglov för tillbyggnad av fritidshus beviljades den 3 februari 2014. 
l Tillbyggnaden utgör gästbostad i del av huvudbyggnad med egen separat 

ingång. Tekniskt samråd krävdes ej. Under rubriken Upplysningar i beslutet 
framgår följande : Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnad har 
lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Ombyggnadsarbetena påbörjas 
innan detta besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut enligt PBL 2010:900, 11 
kap och PBF 2011:338, 9 kap. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad den 
6 augusti 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna (delgivning). 
Samhällsbyggnad. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

c, {( 11 
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2015-08-20 12 

MN § 99 dnr: MN 000117 /2015-330, B 2015-000531 

Strandlyckan 6 - Byggsanktionsavgift för tillbyggnad av gårds
byggnad utan bygglov och startbesked samt ingrepp på bärande 
konstruktion på enbostadshus utan anmälan och startbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 11 kap 51och57 §§påförs fastighets
ägarna till Strandlyckan 6, solidariskt 
en byggsanktionsavgift om 9 790 kr för att utan bygglov och startbesked byggt 
till en komplementbyggnad och utan anmälan och startbesked ändrat i bärande 
konstruktion på ett en bostadshus. Faktura skickas separat. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller 
i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämm
elserna 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 11 kap 51 §). Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighets
nämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägarna har upplysts om 
vad som gäller enligt PBL om att ta en byggnad i bruk innan slutbesked har 
utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet Efter anmälan besöktes fastigheten Strandlyckan 6 den 10 juni 2015 och det 
konstaterades att fastighetsägarna byggt till en komplementbyggnad och 
ändrat i bärande konstruktion på ett enbostadshus. Att bygga till en komple
mentbyggnad är bygglovpliktigt enligt PBL 9 kap 2 §första stycket 2, och att 
beröra bärande konstruktion är anmälningspliktigt enligt plan- och bygg
förordningen (PBF) 6 kap 5 §första stycket 3. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Gunilla Kriström, daterad den 
6 augusti 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna  (delgivning). 

Utskott/presidium 

samt Paulins vägförening:  
 (kopia för kännedom). 

Samhällsbyggnad. 

j usterandes signaturer 
KS/nämnd 

qt~ I/ 1 
KF Utdragsbestyrkande 
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MN § 100 dnr: MN 000115/2015-330, B 2015-000163 

Ejdern 11- Byggsanktionsavgift för olovlig byggnation 

Myndighetsnämnden beslutar att en byggsanktionsavgift enligt bilaga 1 och 2 
ska tas ut av fastighetsägaren till Ejdern 11, för att utan start
besked påbörjat byggnation av en komplementbyggnad samt utan slutbesked 
tagit den i bruk. 

Myndighetsnämnden finner att det i det enskilda fallet finns skäl att sätta ned 
avgiften till en fjärdedel enligt plan- och bygglagen (PBL) 11 kap 53a §. 
Sanktionsavgiften för utan startbesked påbörjat byggnation blir då 11125/4 = 
2 781 kr. Sanktionsavgiften för att utan slutbesked tagit byggnaden i bruk blir 
då 2 225/4 = 556 kronor, totalt 3 337 kr. Faktura skickas separat. 

Utför någon utan startbesked en åtgärd eller tar i bruk en byggnad utan slut
besked som kräver bygglov eller anmälan ska sanktionsavgift tas ut enligt PBL 
11 kap 51 §.Fastighetsägaren har getts möjlighet till rättelse men har valt att få 
åtgärden prövad i efterhand med bygglov. Bygglov har lämnats i efterhand. 

har muntligen vid besök på kommunhuset den 30 mars 2015 
förklarat att hon uppfört förrådsbyggnaden i tron att det var en bygglovbefriad 
så kallad friggebod och att hon har haft kontakt med berörda grannar och fått 
muntligt ok innan boden sattes upp då den placerades närmare gräns än 4,5 m. 
Då ägarna till Ejdern 10 uppger att de inte gett sitt samtycke är åtgärden bygg
lovpliktig. Då förrådsbyggnaden inte krävt bygglov om de berörda grannarna 
gett sitt medgivande och då uppger att hon varit i kontakt med 
representant för ägarfamiljen till Ejdern 10 bedöms det därför i det enskilda 
fallet finnas skäl att sätta ned avgiften till en fjärdedel. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet Den 12 februari 2015 gjordes en anmälan från ägarfamiljen till Ejdern 10 
(14 delägare) genom  om att en förrådsbyggnad satts upp nära 
deras fastighetsgräns utan att de givit något medgivande. Anmälan kommuni
cerades med ägaren till Ejdern 11, som vid ett möte den 30 
mars uppgav att hon pratat med en företrädare för familjen som äger Ejdern 10 
och fått samtycke till att uppföra friggeboden. Då grannarna inte samtyckte till 
placeringen närmare gränsen än 4,5 m är friggeboden därmed inte längre 
bygglovbefriad och därmed olovligen uppförd. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 21 juli 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren (delgivning). 

Utskott/presidium 

m.fl. (kopia för kännedom) . 
Samhällsbyggnad. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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MN § 101 dnr: MN 000114/2015-330, B 2011-000896 

Storahult 6:25 - Byggsanktionsavgift för olovlig byggnation 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 51 §plan- och bygglagen 
(PBL, 2010:900) och 9 kap 7 §plan- och byggförordningen (PBF, 2011 :338) 
att påföra fastighetsägaren en byggsanktionsavgift på 
3 560 kr för att utan startbesked påbörjat en tillbyggnad av en komplement
byggnad på fastigheten Storahult 6:25. Faktura skickas separat. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller 
i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämm
elserna 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 11 kap 51 §). Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighets
nämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet Den 9 oktober 2011 kom det in en anmälan från om att grannen 
på Storahult 6:25 påbörjat en tillbyggnad av ett gårdshus 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

in över tomtgränsen. Bygglov meddelades i efterhand för åtgärden med 
villkoret att tillbyggnaden kortades ner så att den inte överskred tomtgränsen 
(fastighetsgränsen). Bygglovet har varit föremål för överprövning och har 
vunnit laga kraft. För byggnadsarbetena har slutbesked lämnats den 21 maj 
2015. 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 28 juli 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren (delgivning). 

Utskott/presidium 

(delgivning). 
(delgivning) . 

Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd 

1lL 111 
' 

KF Utdragsbestyrkande 
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MN § 102 dnr: MN 000078/2015-330, B 2012-001020 

Troentorp 1:43 - Begäran om omprövning av beslut om 
negativt förhandsbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Beslutet om negativt förhandsbesked tas inte upp för omprövning. 

15 

Skäl för beslutet Förutsättningarna för att kunna ompröva beslutet enligt 27 § förvaltningslagen 
är inte uppfyllda då ärendet är överlämnat till högre instans. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägaren har den 25 juni 2015 begärt omprövning av myndighets
nämndens beslut den 7 maj 2015 (MN § 63/2015) om att lämna ett negativt 
förhandsbesked på hans ansökan om nybyggnad av enbostadshus på fastig
heten Troentorp 1:43. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 24 juli 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  (delgivning). 
Samhällsbyggnad. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

qt11 
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2015-08-20 

MN § 103 dnr: MN 000060/2015-330, B 2013-000762 

Troentorp 1:89 - Begäran om omprövning av beslut om 
negativt förhandsbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Beslutet om negativt förhandsbesked tas inte upp för omprövning. 

16 

Skäl för beslutet Förutsättningarna för att kunna ompröva beslutet enligt 27 § förvaltningslagen 
är inte uppfyllda då ärendet dels är överlämnat till högre instans, dels skulle ett 
ändrat beslut vara till nackdel för de grannar som erinrat mot åtgärden. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägarna till Troentorp 1:89 har den 24 juni 2015 begärt omprövning 
av myndighetsnämndens beslut den 16 april 2015 (MN § 46/2015) om att 
lämna ett negativt förhandsbesked på deras ansökan om nybyggnad av 
en bostadshus. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 22 juli 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna  (delgivning). 
Samhälls byggnad. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

s~11 
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MN § 104 

Delgivningar 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

a). Brödarp 3:42 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandet. Dnr: MN 000020/2015-330 

b). Bjäre Fotvård (Slammarp 64:3) - Överklagande av beslut om tillsynsavgift. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000035/2015-800 

c). Troentorp 2:29 - Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: MN 000076/2015-330 

d). Troentorp 1:76 - Överlämnande av ärende gällande misstänkt förorenad 
mark på tidigare brandövningsplats. Dnr: MN 000106/2015-800 

e). Varan 2:5 m.fl. - Yttrande över innehållet i aktbilaga 38 med tillhörande 
ljudfil angående beslut rörande olägenhet vid Torekovs golfbana. 
Dnr: MN 000025/2015-800 

f) . Protokollsutdrag från kommunstyrelsen angående nämndens hemställan 
gällande detaljplaneläggning inom Kattvik-Troentorp. 
Dnr: MN 000088/2015-315 

g). Detaljplan för Hemmeslöv 5:14 - Underrättelse om samråd. 
Dnr: MN 000107 /2015-315 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

qk 11 
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MN § 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-08-20 

Delegationsbeslut 

Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Blad 

18 

a). Delegationsbeslut 2015-06-02 - 2015-08-11 för bostadsanpassningsbidrag. 
Dnr: MN 000021/2015-904 

b). Delegationsbeslut 2015-05-29 - 2015-07-15 för räddningstjänsten. 
Dnr: MN 000018/2015-904 

c). Delegationsbeslut 2015-06-01- 2015-07-31 för samhällsbyggnad. 
Dnr: MN 000044/2015-904 

d). Delegationsbeslut 2015-06-03 - 2015-08-11 för miljöavdelningen. 
Dnr: MN 000002/2015-800 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

qz~11 




