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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: 

Justerare: 

2016-04-14 

Astrakanen, torsdagen den 14 april 2016 kl. 13.20 -16.30. 

James Johnson (BP), ordförande 
Göran Klang (S), vice ordförande,§§ 41- 47 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Ingemar Nilsson (SD), ledamot 
Claes Sundin (M), ledamot 
Ingrid Nygren (L), ledamot 
Niclas Svanberg (S), tjg. ersättare för Göran Klang (S), §§ 48 - 52 

Niclas Svanberg (S), Marie-Louise Linden (M), ej tjg. ersättare. 

1 (14) 

Henrik Andersson, nämndsekreterare, Roger Larsson, stadsarkitekt, Anders 
Nilsson, samhällsskyddschef, Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef. 
För övriga närvarande tjänstemän, se respektive paragraf. 

Claes Sundin. Ersättare: Ingrid Nygren. 

Kommunkansliet i Båstad, torsdagen den 21april2016 kl. 15.00. 

~ Paragrafer: 41 - 52 
Henrik Andersson 

~s~ 
Claes Sundin 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2016-04-14 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

22/4-13/5 

Kommunkontoret i Båstad 

~#------
Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 

C/J 
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KOMMUN 

Myndighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämnden den 14 april 2016 

§ Ärendebeskrivning 

41. Val av justeringsperson 

42. Godkännande av dagordningen 

43. Delgivningar 

44. Delegationsbeslut 

45. Informationsärenden 

46. Förslag till avloppspolicy för handläggning av enskilda avlopp i Båstads kommun 

47. Öllöv 15:59 - Förslag till beslut om föreläggande att söka tillstånd för 

miljöfarlig verksamhet 

48. Yttrande angående remiss från Havs- och vattenmyndigheten angående förslag 

till ändring av föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14) 

49. Varan 21:2 - Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av komplement

byggnad med verksamhet och carport samt rivning av befintliga byggnader 

50. Glimminge 48:3 - Olovliga åtgärder för uppförande av gårds byggnad, 

påbörjat byggnation utan startbesked 

51. Ängelsbäck 5:93 - Bygglov och startbesked för ändrad användning till lokal 

( i fritidshus, tidsbegränsat 2016-04-02 - -2016-12-31 

( 

52. Bron 1, tomt nr 4 (Torekovs hamn) - Olovligt uppförande av skylt samt 

nybyggnad av plank 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-04-14 

MN § 41 dnr: MN 000010/2016-903 

Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll utses: 

Claes Sundin (M). 

Till ersättare utses: Ingrid Nygren (L). 

Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad, 
I 

Torsdagen den 21/4 kl. 15.00. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

/'f 1 ~ 

Blad 
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Utdragsbestyrkande 
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Beslut 

Utskott/presidium 
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MN § 42 dnr: MN 000011/2016-903 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändring: 

Informationen om byggsanktionsavgifter utgår och flyttas till nästa möte, 

Ärendet angående tidigare beslut om miljö- och hälsoskyddstaxan utgår 
och lämnas utan åtgärd. Dnr: MN 000024/2016-905. 

]usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 
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MN § 43 dnr: MN 000012/2016-903 

Delgivningar 

Delgivningarna godkänns och läggs till handlingarna. 

a). Angående miljö- och hälsoskyddstaxan - Kommunstyrelsens tillsynsansvar 
Dnr: MN 000024/2016-905 

b). Torekovs golfbana - Åtgärdsförslag avseende Varan 2:5 m.fl, med anledning 
av domslut från Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 
Dnr: MN 000025/2015-800 

c). Västra Karup 15:55 - Överklagat ärende angående bygglov. Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandet. Dnr: MN 000025/2016-330 

d) . Erikstorp 30: 1 - Överklagande av tillsynsavgift enligt miljöbalken. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: MN 000053/2015-800 

e). Förste Bäck 9 - Överklagande av beslut om nekat bygglov för tillbyggnad 
av fritidshus med takkupa. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000037 /2016-330 

f). Kvinnaböske 1:36 - Överklagande av föreläggande att åtgärda avlopps
anläggning. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: MN 000033/2016-800 

g). Påarp 4:36 - Beslut med stöd av 19 kap 3 b §miljöbalken avseende strand
skyddsdispens för uppförande av en nätstation. Länsstyrelsen finner inte 
stöd att överpröva Båstads kommuns beslut om strandskyddsdispens. 
Dnr: MN 000035/2016-800 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 th 
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MN § 44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-04-14 

dnr: MN 000013/2016-903 

Delegationsbeslut 

Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Blad 
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a). Delegationsbeslut 2016-03-03 - 2016-04-05 för bostadsanpassningsbidrag. 
Dnr: MN 000020/2016-904 

b). Delegationsbeslut 2016-03-01 - 2016-04-05 för räddningstjänsten. 
Dnr: MN 000005/2016-904 

c). Delegationsbeslut 2016-03-01 - 2016-03-31 för samhällsbyggnad. 
Dnr: MN 000003/2016-904 

d). Delegationsbeslut 2016-03-02 - 2016-04-05 för miljöavdelningen. 
Dnr: MN 000004/2016-904 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 0 
V 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2016-04-14 6 (14) 

MN § 45 dnr: MN 000014/2016-903 

lnformationsärenden 

a). Månatlig rapportering kring inkomna bygglovansökningar (Roger/Maria) 

b). Asylboenden i Båstads kommun: Lägesrapport (Tina/Anders) 

c). Sammanställning över omklassade verksamheter 2016 enligt 
riskbaserad taxa (Tina) 

d) . Miljöchefens medarbetare presenterar sig kort: 

Rebecca Fabris, praktikant 
Therese Olausson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Ulrika Helgerna, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Tomas Bergström, livsmedelsinspektör 
Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 

11 0 
. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 
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MN § 46 dnr: MN 000042/2016-800, M 2016-000526 

Förslag till avloppspolicy för handläggning av enskilda avlopp 
i Båstads kommun 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Kommunstyrelsen föreslås anta bilagt förslag till avloppspolicy för hand
läggning av enskilda avlopp i Båstads kommun, med ändringen att dispens 
från krav på åtgärd kan ges vid särskilda skäl så som åldersskäl, där fastighets
ägaren/fastighetsägarna överstigit en ålder på 75 år. 

Vårt viktigaste livsmedel är vatten. En trygg dricksvattenförsörjning förutsätter 
att yt- och grundvatten skyddas mot bland annat överuttag och närsalter 
(fosfor och kväve). Våra hav och vattendrag övergöds på grund av utsläpp från 
närsalter, som bland annat kommer från enskilda avlopp. Innan avloppsvatten 
får släppas ut måste det enligt gällande lag tas om hand och renas. I annat fall 
kan de föroreningar och smittämnen som finns i avloppsvattnet påverka miljön 
eller människors hälsa negativt. 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad den 6 april 2016, samt 
tillhörande bilaga. 

Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

James Johnson (BP): Bifall med följande ändring under rubriken Dispens: 
Dispens från krav på åtgärd kan ges vid särskilda skäl så som åldersskäl, 
där fastighetsägaren/fastighetsägarna överstigit en ålder på 75 år. 

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

Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. 
Miljöavdelningen. 

j usterandes signaturer 
Utskott/presidium i :/"'mnd 0 

KF Utdragsbestyrkande 

V l 
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Beslut 

MN § 47 dnr: MN 000099/2015-800, M 2013-000560 

Öllöv 15:59 - Förslag till beslut om föreläggande att söka 
tillstånd för miljöfarlig verksamhet 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ärendet återremitteras; 

dels för att inför nämndsmötet den 12 maj ta del av innehållet i kommun
styrelsens behandling den 13 april i rubricerat ärende, 

( dels för att ge förvaltningen i uppdrag att inför nämndsmötet den 12 maj 
komplettera ärendet med en juridisk redogörelse kring vad nämnden får och 
måste besluta om, samt varför nämnden måste besluta i ärendet när det gäller 
delen om föreläggande gentemot företaget att söka tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet. 

( 

Beskrivning av ärendet Förslag till beslut om föreläggande att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet 
på fastigheten Öllöv 15:59. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg, daterad 
den 6 april 2016, samt tillhörande bilagor, med förslag till nämnden om att 
med stöd av 9 kap. 6a §miljöbalken (MB) och med hänvisning till 9 kap. 3 § MB 
förelägga  att ansöka 
om tillstånd hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län för 
pågående verksamhet på fastigheten Öllöv 15:59. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson och kommunjurist Carl-Magnus Billström föredrar 
ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 

Yrkande James Johnson (BP): Ärendet återremitteras; dels för att inför nämndsmötet 
den 12 maj ta del av innehållet i kommunstyrelsens behandling den 13 april 
i rubricerat ärende, dels för att ge förvaltningen i uppdrag att inför nämnds
mötet den 12 maj komplettera ärendet med en juridisk redogörelse kring vad 
nämnden får och måste besluta om, samt varför nämnden måste besluta i 
ärendet när det gäller delen om föreläggande gentemot företaget att söka 
tillstånd för miljöfarlig verksamhet. 

Beslutet expedieras till Samhällsskydd/miljöavdelningen. 
Kommunledningskontoret. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 0 
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Protokollsanteckning till myndighetsnämndens ärende gällande chipsfabriken i Öllöv 

Jag kan inte ställa mig bakom formuleringarna i beslutsunderlaget på sidorna 133 och 139 

där det står "Myndighetsnämnden bedömer ... ", utan kräver att dessa stycken ändras till 

"Miljöavdelningen.bedömer ... ". 
/ 

./· / 

7~ 
Claes Sundin (M) 
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MN § 48 dnr: MN 000041/2016-800, M 2016-000524 

Yttrande angående remiss från Havs- och vattenmyndigheten 
angående förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd 
om badvatten (HVMFS 2012:14) 

Beslut Myndighetsnämnden tillstyrker Havs- och vattenmyndighetens förslag till 
ändring av föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14). 

Beskrivning av ärendet Föreskriften HVMFS 2012:14 ska tillämpas vid förvaltning av badvattenkvaliten 
enligt badvattenförordningen (SFS 2008:218) och innehåller bestämmelser om 
bland annat provtagning av badvatten och information till allmänheten i form 
av skyltning m.m. Föreskrifterna ska tillämpas på så kallade EU-bad. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad den 1april2016, samt 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Miljöavdelningen. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 0 . 
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Upplysningar 

Utskott/presidium 
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MN § 49 dnr: MN 000036/2016-330, B 2015-001202 

Varan 21:2 - Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av 
komplementbyggnad med verksamhet och carport samt rivning 
av befintliga byggnader 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 
9 kap. 31 § bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av 
komplementbyggnad med verksamhet och carport samt rivning av 
befintliga byggnader. 

Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 24 723 kr. Faktura skickas separat. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:  

 Den kontrollansvariga är certifierad 
kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL. 

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Ansökan får anses 
uppfylla kraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen (PBL), och kan varken anses 
strida mot gällande riksintressen eller mot översiktsplanen. Ansökan kan inte 
heller anses vara till så stort men för grannar att bygglov bör vägras samt 
bedöms vara lämpligt utifrån platsens natur-/kulturvärden och landskapsbild. 
Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och bedöms inte 
medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden har lämnat ett startbesked enligt 
10 kap. 3 § PBL. Om byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas, 
tas en sanktionsavgift ut enligt PBL 2010:900 11 kap och PBF 2011:338 9 kap. 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: Anmälan om ändring 
av enskilt avlopp. Detta sker till miljöavdelningen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas. Innan byggnaden, i de delar som omfattas i starbeskedet, får 
tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. Tas byggnaden 
i bruk tidigare debiteras även här en sanktionsavgift enligt PBL 2010:900 
11 kap och PBF 2011:338 9 kap. I detta ärende krävs utstakning och läges
kontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll 
debiteras separat av den som utför mätningen. Bygglovet upphör att gälla om 
inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § PBL) 

forts. på nästa sida. 

I usterandes signaturer 
KS/nämnd 

11 ° 
KF Utdragsbestyrkande 
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MN § 49 

Forts. Varan 21:2 - Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 
nybyggnad av komplementbyggnad med verksamhet och 
carport samt rivning av befintliga byggnader 

Beskrivning av ärendet har ansökt om bygglov för tillbyggnad av befintligt fritidshus, 
nybyggnad av komplementbyggnad med verksamhet och carport efter rivning 
av en del av befintliga byggnader. Verksamheten omfattar inramning av konst 
utan kundmottagning och ska bedrivas av sökanden själv i en del av 
komplementbyggnaden. Ansökan avser bygglov utanför planlagt område 
och ingår inte i område med sammanhållen bebyggelse. Fastigheten omfattas 
av ett antal regleringar. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Gunilla Kriström, daterad den 
31 mars 2016, samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  

Utskott/presidium 

Kontrollansvarig  
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd 

11 VJ 
KF Utdragsbestyrkande 
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2016-04-14 

MN § 50 dnr: MN 000038/2016-330, B 2016-000117 

Glimminge 48:3 - Olovliga åtgärder för uppförande av 
gårdsbyggnad, påbörjat byggnation utan startbesked 

12 (14) 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-
och bygglagen (PBL) påföra fastighetsägarna till fastigheten Glimminge 48:3, 

, en byggsanktionssavgift, med solidariskt 
betalningsansvar, enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kap 1 § och 6 § 2 
av 11 075 kr för att ha påbörjat uppförande av gårdsbyggnad utan startbesked. 
Faktura skickas separat. 

Bygglov till uppförd byggnad är ej sökt och kan ej beviljas. Planstridigt. Bygg
rätten på fastigheten är förverkad i pågående lov där slutbesked saknas. Om 
någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller i före
skrifter 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 bygg
nadsverk 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 påbörja 
en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt getts möjlighet att 
lämna in en skriftlig förklaring. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 
Enligt PBL 11 kap 61 § ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader 
efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. 

Beskrivning av ärendet På fastigheten pågår byggnation av bostadshus och tre mindre gårdshus enligt 
lov i ärende B 2014-867. I samband med slutsamråd den 28 jan 2016 i detta 
ärende uppdagades att en friggebod uppförts på fastigheten utan att bygglov 
och startbesked beviljats. Bygglov har ej sökts och kan ej beviljas i efterhand 
då av fastighetens tillåtna byggrätt 200 kvm är 193 kvm nyttjade i nämnda lov. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad 
den 1 mars 2016, samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna  
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

/J/j (/) 
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MN § 51 dnr: MN 000039/2016-330, B 2016-000202 

Ängelsbäck 5:93 - Bygglov och startbesked för ändrad 
användning till lokal i fritidshus, tidsbegränsat 2016-04-02-
2016-12-31 

Myndighetsnämnden beslutar att tidsbegränsat bygglov 2016-04-02 -
2016-12-31 ges med stöd av 9 kap. 33 §plan- och bygglagen (2010:900). 

Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 8 215 kr. 
Faktura skickas separat. 

Förslaget innebär avvikelse från detaljplanen i följande avseende: 
• Detaljplanen tillåter inte verksamhet. Bygglov tillstyrks då ansökan avser 
tidsbegränsad ändring och förslaget är inte till men för vare sig stads- eller 
landskapsbilden eller för några berörda sakägare. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 
•Verksamheten ska anmälas till miljöavdelningen för livsmedelsverksamhet, 
•Anmälan ska göras till NSVA avseende avlopp, eventuellt behov av fett
avskiljare, 
• Frys och kyl som innehåller köldmedier ska anmälas till miljöavdelningen. 

Innan byggnaden, i de delar som omfattas i starbeskedet, får tas i bruk måste 
slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, tas byggnaden i bruk tidigare 
debiteras även här en sanktionsavgift enligt PBL 2010:900 11 kap och PBF 
2011:338 9 kap. 

Följande handlingar ska lämnas till Samhällsbyggnad som underlag för 
slutbesked: 
• Intyg från miljöavdelningen avseende livsmedelsverksamhet, 
•Intyg om godkänd VA-anläggning krävs. Erhålls från NSVA, 
• Intyg från miljöavdelningen avseende eventuell köldmedia. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser tidsbegränsat bygglov till och med 2016-12-31 för ändrad 
användning av fritidshus till bageriverksamhet utan minutförsäljning. Produk
terna kommer endast att levereras till externa kafeer och restauranger. 
Avvikelse från detaljplan 829. Bestämmelserna för detta område innebär 
att området endast är avsett för bostäder. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad 
den 4 april 2016, samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Sökanden  

Utskott/presidium 

Fastighetsägaren. 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 

KS/nämnd CJ 
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KF Utdragsbestyrkande 

-



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-04-14 

MN § 52 dnr: MN 000040/2016-330, B 2016-000225 
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av skylt samt nybyggnad av plank 

14 (14) 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11kap51-53, 57 §§plan- och 
bygglagen (PBL) påföra arrendatorn, till tomt nr 4, fastigheten Bron 1 Torekov, 

, en byggsanktionssavgift enligt plan och byggförord
ningens (PBF) 9 kap 14 § 1 av 9 968 kr. Faktura skickas separat. 

Enligt PBF 9 kap 12 § 8p är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 
10 kap. 3 §plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om 
en annan anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 6 kap 1 § plan- och 
byggförordningen 8 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked: 8. 0,025 
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 pris basbelopp per löpmeter när det gäller 
en mur eller ett plank. 

Prisbasbelopp för 2016 = 44 300 kr. 
Antal löpmeter plank= 20 m. 
Beräkning sanktionsavgift enligt bilaga 2 = 9 968 kr. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 
Avgiften ska betalas till Båstads kommun senast två månader efter att beslutet 
delgivits fastighetsägaren. 
Vidtas inte rättelse efter det att en byggsanktionsavgift beslutats ska en ny 
avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det 
belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda 
avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 pris basbelopp 
(PBF 9 kap. 2 §). En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige 
har fått skälig tid att vidta rättelse. Förordning (2013:308). 

Beskrivning av ärendet En anmälan inkom den 10 mars 2016 från Torekovs Båtsällskap, Georg 
Wimmer, om annektering av mark utanför arrendetomt för och olovligt 
uppförd terrass samt plank på fastigheten Bron 1, tomt nr 4. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad 
den 4 april 2016 och reviderad den 14 april, samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Arrendatorn  

Utskott/pres idium 

 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd 
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KF Utdragsbestyrkande 




