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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

2016-12-15 1av33 

Astrakanen, torsdagen den 15 december 2016 kl. 13.30-18.30. 

James Johnson (BP), ordförande 
Göran Klang (S), vice ordförande 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot,§§ 137-147 
Ingemar Nilsson (SD), ledamot 
Marie-Louise Linden (M), tjg. ers. för Claes Sundin (M) 
Ingrid Nygren (L), ledamot 
Allan Sunnergren (MP), tjg. ers. för Rune Andersson (C) §§ 148-160, jäv§ 149 
Kjell Stridh (BP), tjg. ers. för Allan Sunnergren (MP) § 149 

Kjell Stridh (BP), ej tjg. ersättare, Haakon Böcker (BP), ej tjg. ersättare§§ 137-141, 
Allan Sunnergren (MP), ej tjg. ersättare§§ 137-147. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare, Lisa Rönnberg, chef samhällsbyggnad, 
Tina Eriksson, miljöchef, Roger Larsson, stadsarkitekt. För övriga närvarande 
tjänstemän, se respektive paragraf. 

Ingemar Nilsson. Ersättare: Göran Klang. 

Kommunkansliet i Båstad, onsdagen den 21december2016 klockan 13.00. 

~;f::;..,__ __ ..... _ __Lz:;4'-----"<---~_::-_-_-_-_ __________ Paragrafer 

~:~F 
Ingemar Nilssorf' 

ANSLAGSBEVIS 

§§ 137-160 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2016-12-15 

22/12-12/1 

Kommunkontoret i Båstad 

~zL-
Henrik Andersson 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2016-12-15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2016-12-15 

MN § 137 Dnr MN 000010/2016 - 903 
Val av justeringsperson 

MN § 138 Dnr MN 000011/2016 - 903 
Godkännandeavdagord~ngen 

MN § 139 Dnr MN 000014/2016 - 903 
Informationsärenden 

MN § 140 Dnr MN 000118/2016 - 800 
Skyddsnivå för avstånd till vattendrag 

MN § 141 Dnr MN 000121/2016 - 900 
Förslag till intern kontrollplan 2017 för myndighetsnämnden 

MN § 142 Dnr MN 000122/2016 - 800 
Argus 6 - Yttrande till länsstyrelsen angående överklagat beslut på klagomål gällande fukt 
och mögel, målnummer M4449-16 

MN § 143 Dnr MN 000089/2016 - 800 
Ringblomman 13 - Beslut om jordvärmepumpanläggning 

MN § 144 Dnr MN 000123/2016 - 800 
Gräsryd 1:7 - Nybyggnad av fritidshus 

MN § 145 Dnr MN 000124/2016 - 800 
( Varan 4:27 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus samt avstyckning 

MN § 146 Dnr MN 000125/2016 - 800 
Lya 1:16 - Nybyggnad av enbostadshus efter avstyckning 

MN § 147 Dnr MN 000126/2016 - 800 
( Delfinen 10 - Olovlig nybyggnad av plank 

MN § 148 Dnr MN 000127 /2016 - 800 
Båstad 109:559 - Nybyggnad av stödmur utan bygglov och startbesked 

MN § 149 Dnr MN 000128/2016 - 800 
Pilen 25 - Tillbyggnad på en komplementbyggnad utan bygglov och startbesked samt tagit 
byggnaden i bruk utan slutbesked 

MN § 150 Dnr MN 000129/2016 - 800 
Ängalag 25:7 - Rivning av enbostadshus utan startbesked 

MN § 151 Dnr MN 000130/2016 - 800 
Sjöstjärnan 3 - Fasadändring utan bygglov och startbesked 

Sida 

2 av33 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

11 ~ 
< 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 

MN § 152 Dnr MN 000131/2016 - 800 
Storahult 6:28 - Förhandsbesked gällande nybyggnad av enbostadshus och garage efter 
avstyckning 

MN § 153 Dnr MN 000132/2016 - 330 
Hallavara 24:1 - Tillsyn avseende nybyggnad av komplementbyggnad utan bygglov 
och startbesked 

MN § 154 Dnr MN 000133/2016 - 330 
( Hemmeslöv 9:6 - Olovligt uppförande av utetrappa 

MN § 155 Dnr MN 000134/2016 - 330 
Mäsinge 9:22 - Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål nummer P 4831-16 angående 
olovlig byggnation - uppförande av stödmur 

( MN § 156 Dnr MN 000135/2016 - 330 
Olastorp 1:17 - Påbörjat åtgärd utan bygglov och startbesked 

MN § 157 Dnr MN 000136/2016 - 330 

Sida 

3 av 33 

Ängels bäck 46:1 - Bygglov för ändrad användning från ekonomibyggnad_till lokaljmassagerum 

MN § 158 Dnr MN 000137 /2016 - 330 
Vegalt 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus efter avstyckning 

MN § 159 Dnr MN 000012/2016 - 903 
Delgivningar 

MN § 160 Dnr MN 000013/2016 - 903 
Delegations beslut 

( 

( 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

1J~· 
I { 

2016-12-15 

MN § 137 Dnr MN 000010/2016 - 903 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Ingemar Nilsson utses som justeringsperson. 

2. Göran Klang utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum onsdagen den 21 december 2016 kl. 13.00 
på kommunkansliet. 

4av33 

Myndighetsnämndens protokoll justeras vanligtvis en vecka efter nämndens 
sammanträde. Justeringsperson väljs i turordning baserat på sammanträdes
listan. Vid nämndens föregående sammanträde var Karin Schmidt justerings
person. I tur att justera är Ingemar Nilsson. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2016-12-15 5 av 33 

Beslut 

1 

MN § 138 Dnr MN 000011/2016 - 903 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Föreläggande med vite med stöd av lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor 5 kap 2 §utgår - Dnr: 000119 /2016-100, 

Yttrande över de enskilda avloppsanläggningarnas status och kvalite samt 
belastnings beräkning i Öllövsstrand utgår - Dnr: 000057 /2015-500 

Kontroll- och tillsynsplan 2017 för miljöavdelningen tas upp som en 
informationspunkt idag, 

Nytt ärende: Skyddsnivå för avstånd till vattendrag. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2016-12-15 6 av 33 

Beslut 

MN § 139 Dnr MN 000014/2016 - 903 

I nformationsärenden 

a). Ekonomiuppföljning t.o.m. november 2016 (Lisa) 

b ). Delgivning/kort info: Slutgiltigt beslut om budget 2017 från KF i november, 
MN:s ram, reflexion (Lisa) - Dnr: 000120/2016-905 

c). Uppstart av arbete för översyn av miljötaxan inför budget 2018 samt 
redovisning av antal tillsynstimmar med tillsynsfrekvens av 
hälsoskyddsverksamheter från nordvästra Skånes kommuner (Lisa/Tina) 
- Dnr: 000024/2016-905 

d). Strategi för utbyggnad av kommunalt VA på landsbygden (Tina) 

e). Byggbonus (Lisa) 

f). Månatlig rapportering kring inkomna bygglovansökningar (Roger) 

g). Allmän säkerhetsutbildning inför jul och nyår (Joacim) 

h). Svar på granskning av kommunens tillsyn över enskilda avlopp 
(Tina) - Dnr: 000113/2016-800 

i). Kontroll- och tillsynsplan för miljöarbetet inom Båstads kommun 2017 
(Tina) - Dnr: 000138/2016-800 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2016-12-15 7 av33 

Beslut 

MN § 140 Dnr MN 000118/2016 - 800 

Skyddsnivå för avstånd till vattendrag 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Nämnden skickar en begäran till förvaltningen att senast i början av 2017 
återkomma till nämnden med jämförelser med andra kommuner i nord
västra Skåne angående skyddsnivåer till vattendrag, samt kust och hav. 

I Beskrivning av ärendet Ärendet väcktes på sammanträdet om att göra ett tillägg i beslutet från förra 

( 

nämnden den 17 november 2016. 

Yrkande James Johnson (BP): Nämnden skickar en begäran till förvaltningen att senast i 
början av 2017 återkomma till nämnden med jämförelser med andra 
kommuner i nordvästra Skåne angående skyddsnivåer till vattendrag, samt 
kust och hav. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad, Miljöavdelningen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Myndighetsnämnden 2016-12-15 8 av33 

MN § 141 Dnr MN 000121/2016 - 900 

Förslag till intern kontrollplan 2017 för myndighetsnämnden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Förslag till intern kontrollplan 2017 för myndighetsnämnden godkänns. 

Beskrivning av ärendet I reglemente för intern kontroll 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 plan för 
verksamheten inom sitt ansvarsområde för det kommande året. Förvaltningen 
har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för myndighetsnämndens 
ansvarsområde för 2017. Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare antagna 

Underlag i ärendet 

Föredragande 

-kontrollplaner, vilket innebär att det finns en kontinuitet i förslaget. Varje 
verksamhetsområde har fått i uppdrag att se över och göra uppdateringar av 
kontrollmoment för den verksamhet som faller under respektive nämnds 
ansvarsområde. Myndighetsnämndens plan för intern kontroll 2017 är 
upprättat i enlighet med förslaget till tillämpningsanvisningar för intern 
kontroll. 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2016, med tillhörande bilaga. 

Verksamhetsområdeschef Lisa Rönn berg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Verksamhetsområdeschefer och övriga chefer inom myndighetsnämnden, 
kommunrevisionen, ekonomiavdelningen och kansliet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

Underlag i ärendet 

Föredragande 

Beslutet expedieras till 

2016-12-15 9 av 33 

MN § 142 Dnr MN 000122/2016 - 800 

Argus 6 - Yttrande till länsstyrelsen angående överklagat beslut 
på klagomål gällande fukt och mögel, målnummer M4449-16 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Myndighetsnämnden har inget att anföra över innehållet i aktbilaga 5 och 7 
utan vidhåller tidigare beslut i ärendet, från den 3 maj 2016 och tillstyrker 
länsstyrelsens beslut från den 28 september 2016 angående beslut att 
lämna klagomål på fukt och mögel utan åtgärd på fastigheten Argus 6. 

Länsstyrelses beslut har överklagats av den klagande till Mark- och 
miljödoms_t_olen, Växjö tingsrätt. Ombud till klagande har inkommit med en 
skrivelse till Mark- och miljödomstolen. Båstads kommun har förelagts att avge 
yttrande över de inkomna handlingarna. Vad som har anförts i skrivelsen anses 
inte tillföra nya uppgifter i ärendet. Miljöavdelningen saknar delegation att 
avge yttrande i ärendet varpå ärendet lyfts till myndighetsnämnden. 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2016, med tillhörande bilaga. 

Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. 
Miljöavdelningen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-12-15 10 av 33 

MN § 143 Dnr MN 000089 /2016 - 800 

Ringblomman 13 - Beslut om jordvärmepumpanläggning 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Myndighetsnämnden tillstyrker installation av värmepumpsanläggning för 
ytjordvärme på fastigheten Ringblomman 13 i Båstads kommun. 

2. Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning 
till 2 kap. 3 §miljöbalken (MB 1998:808) samt 17 §Förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att den planerade 
värmepumpsanläggningen på fastigheten Ringblomman 13, med 
fastighetsägare  kan utföras 
enligt anmälan, i enlighet med bilagda villkor (1-19) i tjänsteskrivelsen. 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägare och sökande inkom den 2 maj 2016 med en anmälan om 
installation av värmepumpsanläggning på fastigheten Ringblomman 13 till 
miljöavdelningen. Anläggningen ska utvinna värme ur ytjord med hjälp av 
320 liter cirkulerande köldbärarvätska i en 300 meter lång slinga. 
Köldbärarvätskan är Altech KBS Agro Bio med 28 % frostskyddsvätska. I 
värmepumpen ska 2,39 kg köldmedia av typen R 410 A användas. Med 
anledning av anläggningens placering sändes remiss till Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB (NSVA) den 4 maj 2016 och Malens Andelsvattenförening 
den 27 maj 2016. Svar på remiss från NSVA erhölls den 26 maj 2016. Inget 
yttrande har inkommit från Malens Andelsvattenförening. Miljöavdelningen 
meddelade beslut om avslag i ärendet den 16 juni 2016. Fastighetsägaren och 

( sökande genom ombud överklagande beslutet den 29 juni 2016. 
Miljöavdelningen överlämnade ärendet till länsstyrelsen den 1 juli 2016. Beslut 
om upphävande av det överklagande beslutet inkom till miljöavdelningen den 
11 november 2016. 

( Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2016, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  

111 w--
' ( 

Kopia till: Malens Andelsvattenförening, NSVA AB. 
Miljöavdelningen. 

fusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2016-12-15 11av33 

MN § 144 Dnr MN 000123/2016 - 800 

Gräsryd 1:7 - Nybyggnad av fritidshus 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen (PBL). 

2. Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 20 587 kr. Faktura skickas separat. 

3. Kontrollansvarig godkänns. 

Skäl för beslutet Bygglov tillstyrks då förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 
Ansökan får anses uppfylla kraven i 2, 3 kap 2, 5 §§ PBL, och kan varken anses 
strida mot gällande riksintressen eller mot översiktsplanen. Ansökan kan ej 
heller anses vara till så stort men för grannar att bygglov bör vägras sa-mt 
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. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Gräsryd 1:7. 
Förutsättningar och avvägningar beskrivs utförligare i tjänsteskrivelsen. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2016, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L), Göran Klang (S) och Ingemar Nilsson (SD): Bifall. 

Upplysningar Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 
·Ansökan om enskilt avlopp (inlämnad 17 oktober 2016). 

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- eller markarbeten 
(byggherren) ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och 
bygglagen och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
lagen. Byggherrens ska vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig 
omfattning (10 kap 5 § PBL). Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden har 
lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Ombyggnadsarbetena påbörjas 
innan detta besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut enligt PBL 11 kap och PBF 
9 kap. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för 
tekniskt samråd bifogas. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslutet expedieras till 

11 

2016-12-15 12 av 33 

MN § 144 

Forts. Gräsryd 1:7- Nybyggnad av fritidshus 

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 ut enligt PBL 2010:900 11 kap och PBF 
2011:338 9 kap. I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet 
krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat av 
den som utför mätningen. 

Giltighetstid: 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). 

Fastighetsägaren  
Kontrollansvarig  
Samhällsbyggnad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2016-12-15 13 av 33 

MN § 145 Dnr MN 000124/2016 - 800 

Varan 4:27 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
samt avstyckning 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Nämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer kunna ges 
för sökt åtgärd. 

2. Nämnden är beredd att för det norra alternativet pröva ett förslag med en 
bearbetad placering och en för platsen anpassad utformning. 

3. Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 6 335 kr. Faktura skickas separat. 

Fastigheten ligger utanför detaljplan med brukscentrat inom sammanhållen 
bebyggelse. Området är ej utpekat i gällande översiktsplan som lämplig för 
bostads bebyggelse. Markområdet är starkt kuperat och inom området finns en 
fornlämning. Befintlig byggnation på stamfastigheten är benämnd som 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (BN 1988-01-25). Vid en bedömning av 
om avstyckning och byggnation kan tillåtas på platsen ska en avvägning göras 
mellan fastighetsägarens enskilda intresse att få bygga nytt på föreslagen plats 
och de allmänna intressen som kan ta skada av byggnationen. 

Med anledning av att Bjärehalvön till stor del består av odlad jordbruksmark 
där allemansrätten starkt begränsas anser myndighetsnämnden vid en 
avvägning mellan de enskilda och allmänna intressena att det med hänvisning 
till 2 kap plan- och bygglagen (PBL) inte kan anses lämpligt att tillåta föreslagen 
nybyggnation på någon av de föreslagna platserna. 

Myndighetsnämnden anser vidare att föreslagen nybyggnation ej tar hänsyn till 
platsens känsliga naturformation, framför allt befintliga avsevärda 
nivåskillnader. Avsevärd schaktning alternativt uppfyllnad av mark är 
erforderligt för byggnation på ansökt plats. Förslaget är således ej förenlig med 
de principer för ny bebyggelse som finns i översiktsplan för Båstads kommun. 
Föreslagen byggnad är heller ej anpassad till landskapsbilden och 
kringliggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Grund för avslag är att de föreslagna åtgärderna inte uppfyller kraven i 2 kap 2 
och 3 §§och 8 kap 1 och 13 §§ PBL, samt bestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken (MB). Efter en avvägning av de enskilda och allmänna intressena 
med hänvisning till 2 kap PBL, bedöms att de allmänna intressena överväger 
och att bygglov enligt ansökan och tillhandahållen information ej kan meddelas 
enligt PBL 9 kap 31 §. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 145 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 

Sida 

14 av 33 

Forts. Varan 4:27 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
samt avstyckning 

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Varan 4:27. Förutsättningar och 
avvägningar beskrivs utförligare i tjänsteskrivelsen. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2016, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Yrkande Göran Klang (SJ och Ingrid Nygren (L): Bifall till liggande förslag, med följande 
tillägg: Nämnden är beredd att för det norra alternativet pröva ett förslag med 
en bearbetad placering och en för platsen anpassad utformning. 

Proposition Efter framställd proposition på yrkandet ovan finner ordföranden att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

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

Beslutet expedieras till (delges med besvärshänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

!l 1 I}/ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2016-12-15 15 av 33 

MN § 146 Dnr MN 000125/2016 - 800 

Lya 1:16 - Nybyggnad av enbostadshus efter avstyckning 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Bygglov ges inte. 

2. Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 7 936 kr. Faktura skickas separat. 

Grund för avslag är att de föreslagna åtgärderna inte uppfyller kraven i 2 kap 
2 -6 §§och 8 kap 4, och 5 §§ PBL, bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken 
(MB) samt översiktsplan för Båstads kommun. Ansökan kan ej bedömas vara 
lämpligt utifrån platsens natur /kulturvärden och landskaps bild. Förslaget 
uppfyller ej plan- och bygglagens krav på byggnader och bedöms medföra 
betydande olägenhet för omgivningarna. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus efter avstyckning på 
fastigheten Lya 1:16. Förutsättningar och avvägningar beskrivs utförligare 
i tjänsteskrivelsen. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 28 november 2016, med tillhörande bilagor. 
Fastigheten besöktes på plats av nämndens ledamöter den 15 december 2016. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Proposition 

Ingrid Nygren (L), Karin Schmidt (BP) och Göran Klang (S): Bifall till liggande 
förslag. 

Rune Andersson (C), Marie-Louise Linden (M) och Ingemar Nilsson (SD): 
Bifall till ansökan om bygglov. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
nämnden bifallit liggande förslag. 

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

Beslutet expedieras till  (delges med besvärshänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2016-12-15 16 av 33 

MN § 147 Dnr MN 000126/2016 - 800 

Delfinen 10 - Olovlig nybyggnad av plank 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs 
fastighetsägaren till fastigheten Delfinen 10 i Båstad,  

 en byggsanktionsavgift enligt plan- och 
byggförordningens (PBF) 9 kap 1 §och 11 § 3 av 6 922 kr för att ha 
påbörjat nybyggnad av plank i fastighetsgräns utan startbesked. 

Anmälan om olovligt upprättat plank inkom anonymt till Samhällsbyggnad den 
29 augusti 2016. Fastighetsägaren har i efterhand den 7 november 2016 ansökt 
om bygglov för åtgärden. Bygglov och sfartbesked var ej lämnat då åtgärden 
startades. På fastigheten har sedan tidigare funnits ett plank med annat 
utseende varför fastighetsägaren bedömde åtgärden som renovering och 
komplettering av befintligt plank. Då överträdelsen inte står i rimlig proportion 
till byggsanktionsavgift enligt PBF 9 kap 8 § 3 sätts beloppet ner till en 
fjärdedel. 

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 
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 11 kap 51 §).Enligt PBL 11 kap 53 §ska en 
byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet. 

53 a §En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte 
står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas 
ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det 
särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre 
allvarlig art. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Fastighetsägaren 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. 

Beskrivning av ärendet Olovligt upprättat plank på fastigheten Delfinen 10. Förutsättningar och 
avvägningar beskrivs utförligare i tjänsteskrivelsen. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 29 november, med tillhörande bilagor. 

Forts. på nästa sida. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Föredragande 

Upplysningar 

2016-12-15 17 av 33 

MN § 147 

Forts. Delfinen 10 - Olovlig nybyggnad av plank 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

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. 
Faktura översänds separat. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  (delges med besvärshänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

11 ~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Beskrivning av ärendet 

Underlag i ärendet 

Föredragande 

Upplysningar 

2016-12-15 

MN § 148 Dnr MN 000127 /2016 - 800 

Båstad 109:559 - Nybyggnad av stödmur utan bygglov 
och startbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

18 av 33 

1. Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs  
 en byggsanktionsavgift enligt 

plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p om 11 691 för att utan 
bygglov och startbesked uppfört en 24,5 m lång stödmur på fastigheten 
Båstad 109:559. 

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 
bestämmelserna i plan- och bygglagens 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 §).Se bilaga 1 för beräkning av byggsanktionsavgift 
för att utan bygglov och startbesked uppföra en stödmur. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd.  har upplysts om vad som gäller 
enligt plan- och bygglagen (PBL) om att utföra anmälningspliktiga eller 
bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts möjlighet 
att lämna in en skriftlig förklaring. 

Nybyggnad av stödmur utan bygglov och startbesked på fastigheten Båstad 
109:559. Förutsättningar och avvägningar beskrivs utförligare i 
tjänsteskrivelsen. 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 november 2016, med tillhörande bilaga. 

Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

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. 
Faktura översänds separat. 

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

Beslutet expedieras till  (delges med besvärshänvisning). 

11 
( 

Kopia av beslut till fastighetsägarna: . 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-12-15 19 av 33 

MN § 149 Dnr MN 000128/2016 - 800 

Pilen 25 - Tillbyggnad på en komplementbyggnad utan bygglov 
och startbesked samt tagit byggnaden i bruk utan slutbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1.  påförs en byggsanktionsavgift om 
5 981 kr för att på fastigheten Pilen 25 utfört en tillbyggnad på en 
komplementbyggnad utan bygglov och startbesked samt tagit 
byggnadsdelen i bruk utan slutbesked. 

2. Fastighetsägaren föreläggs att vidta rättelse senast den 30 april 2017 
genom att riva den utan bygglov uppförda tillbyggnaden, enligt beskrivning 
på bilder, bilaga 6 och 7. 

Skäl för beslutet Utförd åtgärd bedöms som bygglovpliktig. Byggsanktionsavgiften för att trots 
förbudet i 10 kap. 3 §plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan 
tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första 
stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked är för en komplementbyggnad 0,08 pris basbelopp med ett tillägg 
av 0,005 pris basbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea. 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 §plan- och bygglagen 
(2010:900) ta en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan byggnadsnämnden har 
gett ett slutbesked är för en komplementbyggnad 0,016 pris basbelopp med ett 
tillägg av 0,001 pris basbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens 
sanktionsarea. Tillbyggnadens sanktionsarea är 6,5 kvm. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Det bedöms inte finnas skäl för att sätta ned avgiften. 
Eftersom byggnaderna på fastigheten har en byggnadsarea som överskrider 
högsta tillåtna byggnadsarea i detaljplanen kan inte bygglov lämnas i efterhand. 

( Överytan är ingen liten avvikelse. 

Beskrivning av ärendet Tillbyggnad på en komplementbyggnad utan bygglov och startbesked samt 
tagit byggnaden i bruk utan slutbesked på fastigheten Pilen 25. Förutsättningar 
och avvägningar beskrivs utförligare i tjänsteskrivelsen. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 1 december 2016, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

Jäv Allan Sunnergren (MP) anmäler jäv. Kjell Stridh (BP) går istället in som 
tjänstgörande ersättare. 

Yrkande Göran Klang (S): Bifall till liggande förslag. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

11 ~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2016-12-15 

MN § 149 

Forts. Pilen 25 - Tillbyggnad på en komplementbyggnad 
utan bygglov och startbesked samt tagit byggnaden 
i bruk utan slutbesked 

20 av 33 

En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut 
för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften 
fastställs med tillämpning av det pris basbelopp som gäller för det år som 
beslutet om avgiften fattas. 

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. 
Faktura översänds separat. 

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

Beslutet expedieras till  (delges med besvärshänvisning). 

11 

Inskrivningsmyndigheten. 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2016-12-15 

MN § 150 Dnr MN 000129/2016 - 800 

Ängalag 25:7 - Rivning av en bostadshus utan startbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs 
fastighetsägarna till fastigheten Ängalag 25:7,  

och  
solidariskt en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen 
(PBF) 9 kap 15 § 1 p om 27 289 kr för att utan startbesked rivit 
en bostadshus. 

21av33 

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 
bestämmelserna i plan- och bygglagens 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 §). Se bilaga 2 för beräkning av sanktionsavgift för 
att utan startbesked riva ett enbostadshus. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Fastighetsägarna har upplysts om vad som gäller enligt plan
och bygglagen (PBL) om att utföra anmälningspliktiga eller bygglovpliktiga 
åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en 
skriftlig förklaring, se bilaga l. 

Beskrivning av ärendet Rivning av enbostadshus utan startbesked på fastigheten Ängalag 25:7. 

Underlag i ärendet 

Föredragande 

Yrkande 

Upplysningar 

Förutsättningar och avvägningar beskrivs utförligare i tjänsteskrivelsen. 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 november 2016, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Gunilla I<riström föredrar ärendet. 

Göran Klang (S): Bifall till liggande förslag. 

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. 
Faktura översänds separat. 

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

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna  (delges med 
besvärshänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2016-12-15 22 av 33 

MN § 151 Dnr MN 000130/2016 - 800 

Sjöstjärnan 3 - Fasadändring utan bygglov och startbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs  
 (  och  

solidariskt en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 
9 kap 10 §om 5 538 kr för att utan bygglov och startbesked gjort en 
fasadändring genom montage av ett takfönster i ett gruppbebyggt område 
på Sjöstjärnan 3,  

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 plan- och bygglagens 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en 
EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsyns
myndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 §).Se bilaga 1 för 
beräkning av byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked göra en 
fasadändring genom montage av ett fönster. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Det bedöms inte finnas skäl för att sätta ned avgiften. 
Elisabeth Bjufors och Åke Magnusson har upplysts om vad som gäller enligt 
plan- och bygglagen (PBL) om att utföra anmälningspliktiga eller 
bygglovpliktiga åtgärder innan bygglov och startbesked utfärdats. 

Beskrivning av ärendet Fasadändring utan bygglov och startbesked på fastigheten Sjöstjärnan 3. 
Förutsättningar och avvägningar beskrivs utförligare i tjänsteskrivelsen. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2016, med tillhörande bilagor. 

Föredragande 

Yrkande 

Upplysningar 

11 

Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

Göran Klang (S): Bifall till liggande förslag. 

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 hardelgetts den avgiftsskyldige. 
Faktura översänds separat. 

En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut 
för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften 
fastställs med tillämpning av det pris basbelopp som gäller för det år som 
beslutet om avgiften fattas . 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2016-12-15 

MN § 151 

Forts. Sjöstjärnan 3 - Fasadändring utan bygglov och 
start besked 

Beslutet expedieras till  (delges med besvärshänvisning). 
Kopia av beslutet till fastighetsägaren: 

 
Samhällsbyggnad. 

Sida 

23 av 33 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

11 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2016-12-15 

Beslut 

MN § 152 Dnr MN 000131/2016 - 800 

Storahult 6:28 - Förhandsbesked gällande nybyggnad av 
en bostadshus och garage efter avstyckning 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Sida 

24 av 33 

1. Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 
Storahult 6:28 (plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 17 §). 

2. Myndighetsnämnden tillstyrker föreslagen avstyckning. 

3. Avgiften för förhandsbeskedet är 10 965 kr enligt kommunfullmäktiges 
taxa. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslutet Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan. Åtgärden 
bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i PBL 2 kap samt 
miljöbalkens 3 och 4 kap. Åtgärden bedöms inte vara till någon betydande 
olägenhet för berörda grannar. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av en bostadshus och garage 
efter avstyckning på fastigheten Storahult 6:28. Förutsättningar och 
avvägningar beskrivs utförligare i tjänsteskrivelsen. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2016, med tillhörande bilagor. 

Föredragande 

Yrkande 

Upplysningar 

Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

Göran Klang (S) och Ingemar Nilsson (SD): Bifall till liggande förslag. 

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

Beslutet expedieras till Med besvärshänvisning till:  

11 

Beslutet ska delges med besvärshänvisning till: 
Länsstyrelsen. 
Samhällsbyggnad. 

) usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2016-12-15 

MN § 153 Dnr MN 000132/2016 - 330 

Hallavara 24:1-Tillsyn avseende nybyggnad av 
komplementbyggnad utan bygglov och startbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

25 av 33 

1. påförs en byggsanktionsavgift 
till hälften av 11 075 kr= 5537 kr för att på fastigheten Hallavara 24:1 ha 
påbörjat byggnation utan bygglov och startbesked. Bygglov är sökt och 
lämnat i efterhand. 

Byggsanktionsavgift för att trots förbudet i 10 kap. 3 §plan- och bygglagen 
(2010:900) påbörjat en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 §första 
stycket 1eller8 §första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen (2010:900) 
eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 eller 9 plan- och byggförordning 
(2011:338) innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är för en 
komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 
0,25 pris basbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
byggnadens sanktionsarea. Beräknad sanktionsavgift blir då 11 075 kr 
(se bilaga 1). 

Bygglov har lämnats i efterhand. Enligt 11 kap. 53 a § en byggsanktionsavgift 
får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den 
överträdelse som har begåtts. Byggsanktionsavgiften tas ut av 
myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 

Beskrivning av ärendet Tillsyn avseende nybyggnad av komplementbyggnad utan bygglov och 
startbesked på fastigheten Hallavara 24:1. Förutsättningar och avvägningar 
beskrivs utförligare i tjänsteskrivelsen. 

Underlag i ärendet 

Föredragande 

Yrkande 

Upplysningar 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 november 2016, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Göran Klang (S): Bifall till liggande förslag. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (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. 
Faktura översänds separat. En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och 
bygglagen ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av 
detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det pris basbelopp som 
gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren (delges med besvärshänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

]usterandes siimaturer Utdrae:sbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2016-12-15 26 av 33 

MN § 154 Dnr MN 000133/2016 - 330 

Hemmeslöv 9:6 - Olovligt uppförande av utetrappa 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Med stöd av 11 kap 53 §andra stycket 2. plan- och bygglagen (PBL) påförs 
inte fastighetsägaren till fastigheten Hemmeslöv 9:6,  

 någon byggsanktionsavgift. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan-och bygglagen 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämm
elserna i plan- och bygglagens 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en 
EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsyns
myndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §plan- och bygglagen (PBL 11 kap 
51 §).Enligt 11 kap 53 §andra stycket 2. plan- och bygglagen (PBL) ska en 
byggsanktionsavgift inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till att över
trädelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat 
eller bort förutse eller kunnat påverka. Bygglov har lämnats i efterhand. 
Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. 

Beskrivning av ärendet Olovligt uppförande av utetrappa på fastigheten Hemmeslöv 9:6. Förut
sättningar och avvägningar beskrivs utförligare i tjänsteskrivelsen. 

Underlag i ärendet 

Föredragande 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2016, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  
Samhällsbyggnad. 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-12-15 27 av 33 

MN § 155 Dnr MN 000134/2016 - 330 

Mäsinge 9:22 - Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål 
nummer P 4831-16 angående olovlig byggnation 
- uppförande av stödmur 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Myndighetsnämnden motsätter sig yrkandet från  
om att upphäva länsstyrelsens beslut. 

2. Myndighetsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen undanröjer 
överklagandet och fastställer Länsstyrelsens i Skåne län beslut. 

3. Myndighetsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt 
yttrande till mark- och miljödomstolen. 

Beskrivning av ärendet Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nummer P 4831-16 angående 
olovlig byggnation, uppförande av stödmur, på fastigheten Mäsinge 9:22. 

Underlag i ärendet Tjänsteyttrande daterat den 7 december 2016. 

Föredragande Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. 
Samhällsbyggnad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-12-15 28 av 33 

MN § 156 Dnr MN 000135/2016 - 330 

Olastorp 1:17 - Påbörjat åtgärd utan bygglov och startbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1.  och 
 påförs solidariskt en byggsanktionsavgift på en fjärdedel av 2 902 kr 

= 725 kr för att på fastigheten Olastorp 1:17 utfört fasadändring på 
komplementbyggnad utan bygglov och startbesked. 

Skäl för beslutet Byggsanktionsavgift för att trots förbudet i 10 kap. 3 §plan- och bygglagen 
(2010:900) påbörjat en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 
9 kap. 2 §första stycket 3 celler 8 §första stycket 2 a eller celler 4 plan- och 
bygglagen och som avser en byggnads yttre utseende innan byggnadsnämnden 
har gett ett startbesked är för en komplementbyggnad, ett komplement
bostadshus eller en annan liten byggnad, 0,0625 pris basbelopp med ett tillägg 
av 0,0005 pris basbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen avser. 
Beräknad sanktionsavgift blir då 2 902 kr (se bilaga 1). Bygglov har lämnats i 
efterhand. Enligt 11 kap. 53 a §får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas 
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
begåtts. Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap 
av byggnadsnämnd. 

Beskrivning av ärendet Påbörjad åtgärd (fasadändring av komplementbyggnad) utan bygglov och 
startbesked på fastigheten Olastorp 1:17. Förutsättningar och avvägningar 
beskrivs utförligare i tjänsteskrivelsen. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2016, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (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. 
Faktura översänds separat. En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och 
bygglagen ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av 
detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det pris basbelopp som 
gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna  (delges med besvärshänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-12-15 

MN § 157 Dnr MN 000136/2016 - 330 

Ängelsbäck 46:1- Bygglov för ändrad användning från 
ekonomibyggnad till lokal/massagerum 

Myndighetsnämnden beslutar: 

29 av 33 

1. Med stöd av 9 kap. 31 a §plan- och bygglagen (PBL) ges bygglov för ändrad 
användning från ekonomibyggnad till lokal/massagerum på fastigheten 
Ängelsbäck 46:1. 

2. Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 16 538 kr. Faktura skickas separat. 

3. Kontrollansvarig godkänns. 

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

Beskrivning av ärendet Byggärende avseende bygglov för ändrad användning från ekonomibyggnad 
till lokal/massagerum på fastigheten Ängelsbäck 46:1. Förutsättningar och 
avvägningar beskrivs utförligare i tjänsteskrivelsen. 

Underlag i ärendet 

Föredragande 

Upplysningar 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2016, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Beslutet går att överklaga till Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

Åtgärden kräver tillstånd enligt 19 § naturvårdslagen. Tillstånd måste sökas 
hos Länsstyrelsen i Skåne län, innan byggnadsarbetena får påbörjas. 

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). 

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. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  

11 
l 

Kontrollansvarig  
Samhällsbyggnad. 

)usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-12-15 30 av 33 

MN § 158 Dnr MN 000137 /2016 - 330 

Vegalt 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
efter avstyckning 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte 
kommer att ges för nybyggnad av en bostadshus på del av fastigheten 
Vegalt 1:2 (plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 17 §) . 

2. Avgift: 4 873 kr enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura skickas separat. 

3. Myndighetsnämnden tillstyrker inte föreslagen avstyckning. 

Skäl för beslutet Åtgärden bedöms inte vara förenlig med kommunens översiktsplan. Åtgärden 
bedöms ur allmän synpunkt inte medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden eller uppfylla lämplighetskriterierna i PBL 2 kap samt 
miljöbalkens 3 och 4 kap. Marken utgör högvärdig jordbruksmark, 
bördighetsklass 9 (i skala 1-10där10 är högst). I avvägningen mellan det 
enskilda intresset av att bebygga platsen och det allmänna intresset av att inte 
bebygga platsen bedöms det allmänna intresset väga tyngst (PBL 2 kap 1 §). 

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus efter avstyckning 
på fastigheten V egalt 1:2. Förutsättningar och avvägningar beskrivs utförligare 
i tjänsteskrivelsen. 

Underlag i ärendet 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Reservation 

11 ~ 
I ( 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2016, med tillhörande bilagor. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Karin Schmidt (BP), Ingrid Nygren (L), Allan Sunnergren (MP) och Göran 
Klang (S): Bifall till liggande förslag. 

Ingemar Nilsson (SD) och Marie-Louise Linden (M): Bifall till ansökan om 
förhandsbesked. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
nämnden bifallit liggande förslag. 

Mot beslutet reserverar sig Ingemar Nilsson (SD), Marie-Louise Linden (M) 
och James Johnson (BP). 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2016-12-15 

MN § 158 

Forts. Vegalt 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus efter avstyckning 

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

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren (delges med besvärshänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

Sida 

31av33 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-12-15 

MN § 159 Dnr MN 000012/2016 - 903 

Delgivningar 

a). Hallen 16 - Överklagande av beslut om beviljat bygglov för att uppföra 
tre flerbostadshus innehållande 15 lägenheter. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet. Dnr: 000100/2016-330 

b). Troentorp 2:29 - Förhandsbesked för nybyggnad av två en bostadshus. 
Mark- och miljööverdomstolen fastställer mark- och miljödomstolens 
domslut och återförvisar målet till myndighetsnämnden för fortsatt 
handläggning. Dnr: 000076/2015-330 

c). Eskilstorp 6:33 - Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift. 
Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut om byggsanktionsavgift. 
Dnr: 000097 /2016-330 

d). Båstad 109:120 - Avvisat överklagande av beslut om bygglov. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
Dnr: 000101/2016-330 

e). Brödarp 3:44 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
Dnr: 000150/2015-330 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

32 av 33 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Myndighetsnämnden 

MN § 160 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-15 

Dnr MN 000013/2016 - 903 

Delegationsbeslut 

Sida 

33 av 33 

a). Delegationsbeslut 2016-11-09 - 2016-12-06 för bostadsanpassningsbidrag. 
Dnr: 000020/2016-904 

b). Delegationsbeslut 2016-11-18 - 2016-11-29 för räddningstjänsten. 
Dnr: 000005/2016-904 

c). Delegationsbeslut 2016-11-01- 2016-11-30 för bygglovavdelningen. 
Dnr:000003/2016-904 

d). Delegationsbeslut 2016-11-07 - 2016-12-07 för miljöavdelningen. 
Dn~000004/2016-904 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




