
/ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-17 

Sida 

l av 28 

Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, torsdagen den 17 augusti 2017 kl13.00-15.15 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid : 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Göran Klang (S), Vice ordförande 
Rune Andersson (C) 
Karin Schmidt (BP) 
Claes Sundin (M) 
Ingrid Nygren (L) 
Kjell Stridh (BP), tjg. ersättare för James Johnson (BP) 
Marie-Louise Linden (M), tjg. ersättare för Ingemar Nilsson (SD) 

Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Tina Eriksson, miljöchef 
Roger Larsson, stadsarkitekt 
Pelle Pettersson, räddningschef del av§ 88 
Gunilla Kriström, bygglovhandläggare, § 89-94 
Hajrudin Kaplja, bygglovhandläggare, § 89-94 

Claes Sundin (M), ersättare Rune Andersson (C) 

Claes Sundin 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2017-08-17 

Från och med 2017-08-25 till och med 2017-09-17 

Kommunkontoret i Båstad 

l c/4 ?t!zi(sj, J71! 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 

§§ 86-99 



1TIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

l n n e hållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2017-08-17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-17 

MN § 86 Dnr MN 000011/2017- 900 
Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2017 

MN § 87 Dnr MN 000013/2017-900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 88 Dnr MN 000003/2017-900 
Information Myndighetsnämnden 2017 

MN § 89 Dnr MN 000084/2017- 330 
Olovlig nybyggnad av mur, sanktionsavgift 

MN § 90 Dnr MN 000089/2017-330 
Olovlig nybyggnad av mur, sanktionsavgift 

MN § 91 D nr MN 000085/2017 - 330 
Olovlig nybyggnad av mur, sanktionsavgift 

MN § 92 Dnr MN 000090/2017-330 
Olovlig nybyggnad av mur, sanktionsavgift 

MN § 93 Dnr MN 000086/2017-330 
Olovlig nybyggnad av mur, sanktionsavgift 

MN § 94 Dnr MN 000087/2017- 330 
Olovlig nybyggnad av mur, sanktionsavgift 

MN § 95 Dnr MN 000083/2017-330 
Boarp 2:25- Bygglov nybyggnad av monopolemast, telekommunikationsansläggning 

MN § 96 Dnr MN 000080/2017-330 
Påarp 8:2 (Påarpsvägen 454)- Bygglov ändrad användning av stall tilllager/butik 

MN § 97 Dnr MN 000005/2017-900 
Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2017 

MN § 98 Dnr MN 000088/2017-800 
- Utläppsförbud förenat med vite 

MN § 99 Dnr MN 000142/2016- 903 
Delgivningar myndighetsnämnden 2017 

Sida 

2 av 28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

h {j K 



1JiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2017-08-17 

MN § 86 Dnr MN 000011/2017-900 

Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2017 

Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Till att justera dagens protokoll utses Claes Sundin (M) 

2. Till ersättare för justeraren utses Rune Andersson (C) 

3. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 
24 augusti kl. 16.00. 

3 av28 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en justerare. 

0 

Justeringen ska ske samtidigt och på dag och tid som nämnden bestämmer vid 
varje sammanträde. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

ljk 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-08-17 

MN § 87 Dnr MN 000013/2017- 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns. 

Sida 

4av28 

Beskrivning av ärendet Enligt myndighetsnämndens reglemente åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen 
sätts samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före 
utskick. 

tb 

Myndighetsnämnden har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

1A 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-08-17 5 av 28 

MN §88 Dnr MN 000003/2017-900 

Information Myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Informationspunkterna läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämndens sammanträde 2017-08-17 redovisas följande 
information: 

~ 

A. Sammanfattning från sommaren - Miljöchef Tina Eriksson, stadsarkitekt 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och Räddningschef 
Pelle Pettersson. 

B. Förorenad mark Hemmeslöv 6:2 (Trafikverket) slutrapport
Miljöchef Tina Eriksson. 

C. Bekämpningsmedel i dricksvattnet i Torekav- MiljöchefTina Eriksson. 

D. Aktuella ärenden i verksamheterna (stående punktvarje möte) 

- Planerad bensinmack i Östra Karup - miljöchef Tina Eriksson. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

q;< 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-08-17 6av28 

MN§89 Dnr MN 000084/2017-330, B 2017-000672 

Olovlig nybyggnad av mur, 
sanktionsavgift 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och 
bygglagen (PBL) påföra fastighetsägarna 

 solidariskt en byggsanktions
avgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p, om 20 384 
kronor, för att utan bygglov och startbesked uppfört en 43 m lång mur på 
fastigheten  

Skäl för beslutet 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 EV-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 
kap 51§). Se bilaga 1 i tjänsteskrivelsen för beräkning av byggsanktionsavgift 
för att utan bygglov och startbesked uppföra en mur. Byggsanktionsavgiften tas 
ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägarna 
har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att utföra anmälningspliktiga 
eller bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts möjlighet 
att lämna in en skriftlig förklaring. Inga skäl har framkommit som föranleder att 
sätta ned avgiften. 

Upplysningar 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. 

Beskrivning av ärendet Den 1 juni 2017 gjordes ett platsbesök på fastigheten och det kunde 
konstateras att en 43 m lång mur var uppförd. En ansökan om bygglov för mur 
hade lämnats in den 18 maj 2017, men varken bygglov eller startbesked var 
lämnat för åtgärden vid platsbesöket den 1 juni 2017. 

Fastighetsägarna har upplysts om att rättelse kan ske och att en 
byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion 
eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 
sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 54§. Att göra rättelse 
innebär ta bort muren och återställa marken enligt beviljat bygglov.  

 har valt att inte ta bort muren. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Föredragande 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

{/) 

2017-08-17 

Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare 
Gunilla Kriström, daterad den 7 augusti 2017. 

7 av28 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och 
bygglagen (PBL) påföra fastighetsägarna 

 solidariskt en byggsanktions
avgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p, om 20 384 
kronor, för att utan bygglov och startbesked uppfört en 43 m lång mur på 
fastigheten  

Beslutet ska expedieras med besvärhänvisning till: 

 
 

 

justerandes signaturer 

f k 

Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 

2017-08-07 

Handläggare 

Gunilla Kriström 

D nr 

B 2017-000672 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet ska expedieras med besvärs
hänvisning till: 

 
 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Beräkning av byggsanktionsavgift 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Nybyggnad av mur utan bygglov och startbesked, 

 Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och bygglagen 
(PBL) påföra fastighetsägarna  

solidariskt en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförord
ningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p om 20 384 kronor för att utan bygglov och startbesked upp
fört en 43 m lång mur på fastigheten  

Skäl för beslutet 

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 byggla
gens 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en EV-förordning om krav på byggnads
verk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) 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 upp
föra en mur. Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av bygg
nadsnämnd. Fastighetsägarna har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att utföra 
anmälningspliktiga eller bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11 .24 
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möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. Inga skäl har framkommit som föranleder att 
sätta ned avgiften. 

Bakgrund 

Den 1 juni 2017 gjordes ett platsbesök på fastigheten och det kunde konstateras att en 43 
m lång mur var uppförd. En ansökan om bygglov för mur hade lämnats in den 18 maj 
2017, men varken bygglov eller startbesked var lämnat för åtgärden vid platsbesöket den 
1 juni 2017. 

Fastighetsägarna har upplysts om att rättelse kan ske och att en byggsanktionsavgift inte 
ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel 
har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 
54 §.Att göra rättelse innebär ta bort muren och återställa marken enligt beviljat bygglov. 

 har valt att inte ta bort muren . 

. 
Bilder från platsbesök den l juni 2017. 

Upplysningar 

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. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



Samhällsbyggnad 

Gunilla Kriström 
Bygglovhandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 

3 (3) 

Telefon : 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad .se rev 2016.11 .24 



[iiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

Beskrivning av 

Föredragande 

2017-08-17 8 av28 

MN §90 Dnr MN 000089/2017-330, B 2017-000668 

)- Olovlig nybyggnad av mur, 
sanktionsavgift 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53,57 §§plan- och 
bygglagen (PBL) påföra fastighetsägaren  

en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen 
(PBF) 9 kap 12 § 8 p om 12 768 kronor för att utan bygglov och startbesked 
uppfört en 26m lång stödmur på fastigheten  

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 EV-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 
kap 51§). Se bilaga l för beräkning av byggsanktionsavgift för att utan bygglov 
och startbesked uppföra en mur. Byggsanktionsavgiften tas ut av 
myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägaren har 
upplysts om vad som gäller enligt PBL om att utföra anmälningspliktiga eller 
bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts möjlighet att 
lämna in en skriftlig förklaring. Inga skäl har framkommit som föranleder att 
sätta ned avgiften. 

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. 

Den 22 maj 2017 gjordes ett platsbesök på fastigheten och det kunde 
konstateras att en 26 m lång mur var uppförd. En ansökan om bygglov för mur 
hade lämnats in den 9 maj 2017, men varken bygglov eller startbesked var 
lämnat för åtgärden vid platsbesöket den 22 maj 2017. 

Fastighetsägaren har upplysts om att rättelse kan ske och att en 
byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion 
eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 
sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 54§. Att göra rättelse 
innebär ta bort muren och återställa marken enligt beviljat bygglov.  

 har valt att inte ta bort muren 

Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

justerandes sig_naturer Utdragsbestyrkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag till beslut 

Beslutet expedieras till 

2017-08-17 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare 
Gunilla Kriström, daterad den 7 augusti 2017. 

9 av28 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och 
bygglagen (PBL) påföra fastighetsägaren  

 en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen 
(PBF) 9 kap 12 § 8 p om 12 768 kronor för att utan bygglov och startbesked 
uppfört en 26m lång stödmur på fastigheten  

Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 

 
 

 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam h ä lisbyggnad 

Datum 
2017-08-07 

Handläggare 
Gunilla Kriström 

D nr 
B 2017-000668 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet ska expedieras med besvärs
hänvisning till: 

 
 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Beräkning av byggsanktionsavgift 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Nybyggnad av mur utan bygglov och startbesked, 
 Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och bygglagen 
(PBL) påföra fastighetsägaren  byggsank
tionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p om 12 768 kronor för 
att utan bygglov och startbesked uppfört en 26 m lång stödmur på fastigheten  

 

Skäl för beslutet 

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 byggla
gens 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en EV-förordning om krav på byggnads
verk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) 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 upp
föra en mur. Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av bygg
nadsnämnd. Fastighetsägaren har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att utföra 
anmälningspliktiga eller bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad @bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. Inga skäl har framkommit som föranleder att 
sätta ned avgiften. 

Bakgrund 

Den 22 maj 2017 gjordes ett platsbesök på fastigheten och det kunde konstateras att en 26 
m lång mur var uppförd. En ansökan om bygglov för mur hade lämnats in den 9 maj 2017, 
men varken bygglov eller startbesked var lämnat för åtgärden vid platsbesöket den 22 maj 
2017. 

Fastighetsägaren har upplysts om att rättelse kan ske och att en byggsanktionsavgift inte 
ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel 
har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 
54 §.Att göra rättelse innebär ta bort muren och återställa marken enligt beviljat bygglov. 

 har valt att inte ta bort muren. 

Bild från platsbesök den 22 maj 2017. 

Upplysningar 

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. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



Samhällsbyggnad 

Gunilla Kriström 
Bygglovhandläggare 

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

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



1TIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2017-08-17 lO av 28 

MN §91 Dnr MN 000085/2017-330, B 2017-000670 

Olovlig nybyggnad av mur, 
sanktionsavgift 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och 
bygglagen (PBL) påföra  en 
byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 3 §och 12 § 
8 p om 21 056 kronor (2* lO 528 kr) för att utan bygglov och startbesked 
uppfört en 21m lång mur på fastigheten . 

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 EV-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (11 kap 
51§ PBL). Se bilaga l för beräkning av byggsanktionsavgift för att utan bygglov 
och startbesked uppföra en mur. 

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den 
avgiftsskyldige därefter på nytt gör sig skyldig till en överträdelse av samma 
slag inom två år från det tidigare beslutet, ska en avgift för den nya 
överträdelsen tas ut med dubbla sanktionsavgiften, dock högst 50 
prisbasbelopp enligt 9 kap. 3 § PBF.  påfördes 
sanktionsavgifter för en likadan överträdelse den 15 december 2016 på 
fastigheten  

En byggsanktionsavgift ska tas ut av: l. den som när överträdelsen begicks var 
ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, 2. den 
som begick överträdelsen, eller 3. den som har fått en fördel av överträdelsen, 
11 kap. 57§ PBL.  har förklarat sig vara den som begick 
överträdelsen. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd.  har upplysts om vad som gäller 
enligt PBL om att utföra anmälningspliktiga eller bygglovpliktiga åtgärder 
innan startbesked utfärdats samt getts möjlig- het att lämna in en skriftlig 
förklaring. Inga skäl har framkommit som föranleder att sätta ned avgiften. 

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. 

Justerandes s ignaturer Utdragsbestyrkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-08-17 11 av 28 

Beskrivning av ärendet Den l juni 2017 gjordes ett platsbesök på fastigheten och det kunde 
konstateras att en 21 m lång mur var uppförd utan bygglov eller startbesked. 
En ansökan om bygglov för mur lämnades in den 2 augusti 2017. 

Föredragande 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

(f 

 har upplysts om att rättelse kan ske och att en 
byggsanktions av- gift inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion 
eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 
sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 54§. Att göra rättelse 
innebär ta bort muren och återställa marken enligt beviljat bygglov. 

 har valt att inte ta bort muren. 

Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare 
Gunilla Kriström, daterad den 7 augusti 2017. 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och 
bygglagen (PBL) påföra  en 
byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 3 §och 12 § 
8 p om 21 056 kronor (2* lO 528 kr) för att utan bygglov och startbesked 
uppfört en 21m lång mur på fastigheten  

Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 

 
 

 

 

 
 

 

justerandes signaturer 

0 
Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-08-07 

Handläggare 
Gunilla Kriström 

D nr 
B 2017-000670 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet ska expedieras med besvärs
hänvisning till: 

 
 

 

Kopia av beslut till fastighetsägarna: 
 

   
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Beräkning av byggsanktionsavgift 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Nybyggnad av mur utan bygglov och startbesked, 
 Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och bygglagen 
(PBL) påföra  en byggsanktionsavgift en
ligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 3 §och 12 § 8 p om 21 056 kronor (2* 10 528 
kr) för att utan bygglov och startbesked uppfört en 21m lång mur på fastigheten  

 

Skäl för beslutet 

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 byggla
gens 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en EV-förordning om krav på byggnads
verk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (11 kap 51§ PBL). 
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Se bilaga 1 för beräkning av byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked upp
föra en mur. 

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige där
efter på nytt gör sig skyldig till en överträdelse av samma slag inom två år från det tidigare 
beslutet, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut med dubbla sanktionsavgiften, dock 
högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap. 3 § PBF.  påfördes sanktions
avgifter för en likadan överträdelse den 15 december 2016 på fastigheten  

En byggsanktionsavgift ska tas ut av: 1. den som när överträdelsen begicks var ägare till 
den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, 2. den som begick överträ
delsen, eller 3. den som har fått en fördel av överträdelsen, 11 kap. 57§ PBL. 

 har förklarat sig vara den som begick överträdelsen. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
 har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att utföra anmäl

ningspliktiga eller bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts möjlig
het att lämna in en skriftlig förklaring. Inga skäl har framkommit som föranleder att sätta 
ned avgiften. 

Bakgrund 

Den 1 juni 2017 gjordes ett platsbesök på fastigheten och det kunde konstateras att en 21 
m lång mur var uppförd utan bygglov eller startbesked. En ansökan om bygglov för mur 
lämnades in den 2 augusti 2017. 

 har upplysts om att rättelse kan ske och att en byggsanktionsav
gift inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta 
kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 
11 kap 54 §.Att göra rättelse innebär ta bort muren och återställa marken enligt beviljat 
bygglov.  har valt att inte ta bort muren. 

Bild från platsbesök den 1 juni 2017. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016. 11.24 
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Upplysningar 

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. 

Samhällsbyggnad 

Gunilla Kriström 
Bygglovhandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



inJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-08-17 12 av 28 

MN§92 Dnr MN 000090/2017-330, B 2017-000671 

Olovlig nybyggnad av mur, 
sanktionsavgift 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53,57 §§plan- och 
bygglagen (PBL) påföra fastighetsägarna 

 solidariskten 
byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p om 
12 320 kronor för att utan bygglov och startbesked uppfört en 25 m lång mur 
på fastigheten . 

Skäl för beslutet Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-1 O 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 EV-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 
kap 51§). Se bilaga l för beräkning av byggsanktionsavgift för att utan bygglov 
och startbesked uppföra en mur. Byggsanktionsavgiften tas ut av 
myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägarna har 
upplysts om vad som gäller enligt PBL om att utföra anmälningspliktiga eller 
bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts möjlighet att 
lämna in en skriftlig förklaring. Inga skäl har framkommit som föranleder att 
sätta ned avgiften. 

Upplysningar 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. 

Beskrivning av ärendet Den l juni 2017 gjordes ett platsbesök på fastigheten och det kunde 
konstateras att en 25 m lång mur var uppförd. En ansökan om bygglov för mur 
hade lämnats in den 9 maj 2017, men varken bygglov eller startbesked var 
lämnat för åtgärden vid platsbesöket den l juni 2017. 

Fastighetsägarna har upplysts om att rättelse kan ske och att en 
byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion 
eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 
sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 54§. Att göra rättelse 
innebär ta bort muren och återställa marken enligt beviljat bygglov.  

 har valt att inte ta bort muren. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



lTD BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Föredragande 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

2017-08-17 

Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare 
Gunilla Kriström, daterad den 7 augusti 2017. 

13 av 28 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och 
bygglagen (PBL) påföra fastighetsägarna 

 solidariskt en 
byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p om 
12 320 kronor för att utan bygglov ochstartbesked uppfört en 25 m lång mur 
på fastigheten . 

Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 

 
 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 

2017-08-07 

Handläggare 

Gunilla Kriström 

D nr 

B 2017-000671 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet ska expedieras med besvärs
hänvisning till: 

 
 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Beräkning av byggsanktionsavgift 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Nybyggnad av mur utan bygglov och startbesked, 

, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och bygglagen 
(PBL) påföra fastighetsägarna  

 solidariskt en byggsanktionsavgift enligt plan- och 
byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p om 12 320 kronor för att utan bygglov och startbe
sked uppfört en 25m lång mur på fastigheten . 

Skäl för beslutet 

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 byggla
gens 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en EV-förordning om krav på byggnads
verk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) 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 upp
föra en mur. Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av bygg
nadsnämnd. Fastighetsägarna har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att utföra 
anmälningspliktiga eller bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts 
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möjlighet att lämna in en skriftlig förldaring. Inga skäl har framkommit som föranleder att 
sätta ned avgiften. 

Bakgrund 

Den 1 juni 2017 gjordes ett platsbesök på fastigheten och det kunde konstateras att en 25 
m lång mur var uppförd. En ansökan om bygglov för mur hade lämnats in den 9 maj 2017, 
men varken bygglov eller startbesked var lämnat för åtgärden vid platsbesöket den 1 juni 
2017. 

Fastighetsägarna har upplysts om att rättelse kan ske och att en byggsanktionsavgift inte 
ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel 
har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 
54 §.Att göra rättelse innebär ta bort muren och återställa marken enligt beviljat bygglov. 

 har valt att inte ta bort muren. 

Bild från platsbesök den 1 juni 2017. 

Upplysningar 

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. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon : 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



Samhällsbyggnad 

Gunilla Kriström 
Bygglovhandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 
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IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-08-17 14 av 28 

MN§ 93 Dnr MN 000086/2017-330, B 2017-000669 

Olovlig nybyggnad av mur, 
sanktionsavgift 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och 
bygglagen (PBL) påföra fastighetsägarna 

 solidariskt en 
byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p om 
19 488 kronor för att utan bygglov och startbesked uppfört en 41 m lång mur 
på fastigheten . 

Skäl för beslutet 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 ED-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) 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 mur. Byggsanktionsavgiften tas ut av 
myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägarna har 
upplysts om vad som gäller enligt PBL om att utföra anmälningspliktiga eller 
bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts möjlighet att 
lämna in en skriftlig förklaring. Inga skäl har framkommit som föranleder att 
sätta ned avgiften. 

Upplysningar 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. 

Beskrivning av ärendet Den 22 maj 2017 gjordes ett platsbesök på fastigheten och det kunde 
konstateras att en 41 m lång mur var uppförd. En ansökan om bygglov för mur 
hade lämnats in den 17 maj 2017, men varken bygglov eller startbesked var 
lämnat för åtgärden vid platsbesöket den 22 maj 2017. 

Föredragande 

Fastighetsägarna har upplysts om att rättelse kan ske och att en 
byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion 
eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 
sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 54 §.Att göra rättelse 
innebär ta bort muren och återställa marken enligt beviljat bygglov.  

 har valt att inte ta bort muren. 

Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-17 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare 
Gunilla Kriström, daterad den 7 augusti 2017. 

Sida 

15 av 28 

Förvaltningens förslag Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och 
bygglagen (PBL) påföra fastighetsägarna 

 solidariskten 
byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p om 
19 488 kronor för att utan bygglov och startbesked uppfört en 41 m lång mur 
på fastigheten  

Beslutet expedieras till Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 

 
 

 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-08-07 

Handläggare 
Gunilla Kriström 

D nr 
B 2017-000669 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet ska expedieras med besvärs
hänvisning till: 

 
 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Beräkning av byggsanktionsavgift 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Nybyggnad av mur utan bygglov och startbesked, 
 Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och bygglagen 
(PBL) påföra fastighetsägarna  

 solidariskt en byggsanktionsavgift enligt plan- och 
byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p om 19 488 kronor för att utan bygglov och startbe
sked uppfört en 41 m lång mur på fastigheten  

Skäl för beslutet 

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 byggla
gens 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EV-förordning om krav på byggnads
verk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) 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 upp
föra en mur. Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av bygg
nadsnämnd. Fastighetsägarna har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att utföra 
anmälningspliktiga eller bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts 
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möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. Inga skäl har framkommit som föranleder att 
sätta ned avgiften. 

Bakgrund 

Den 22 maj 2017 gjordes ett platsbesök på fastigheten och det kunde konstateras att en 41 
m lång mur var uppförd. En ansökan om bygglov för mur hade lämnats in den 17 maj 
2017, men varken bygglov eller startbesked var lämnat för åtgärden vid platsbesöket den 
22 maj 2017. 

Fastighetsägarna har upplysts om att rättelse kan ske och att en byggsanktionsavgift inte 
ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel 
har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 
54 §.Att göra rättelse innebär ta bort muren och återställa marken enligt beviljat bygglov. 

 har valt att inte ta bort muren. 

Bilder från platsbesök den 22 maj 2017. 

Upplysningar 

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. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.1 1.24 



Samhällsbyggnad 

Gunilla Kriström 
Bygglovhandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2017-08-17 16 av 28 

MN§94 Dnr MN 000087/2017-330, B 2017-000667 

)- Olovlig nybyggnad av mur, 
sanktionsavgift 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och 
bygglagen (PBL) påföra  

 enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 3 §och 12 § 
8 p om 25 536 kronor (2* 12 768 kr) för att utan bygglov och startbesked 
uppfört en 26m lång stödmur på fastigheten  

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 ED-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) 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 mur. 

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den 
avgiftsskyldige därefter på nytt gör sig skyldig till en överträdelse av samma 
slag inom två år från det tidigare beslutet, ska en avgift för den nya 
överträdelsen tas ut med dubbla sanktionsavgiften, dock högst 50 
prisbasbelopp enligt 9 kap. 3 § PBF.  påfördes 
sanktionsavgifter för en likadan överträdelse den 15 december 2016 på 
fastigheten  

En byggsanktionsavgift ska tas ut av: 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
byggnadsverk som överträdelsen avser, 2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som har fått en fördel av överträdelsen, 11 kap. 57§ PBL. 

 har förklarat sig vara den som begick överträdelsen. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd.  har upplysts om vad som gäller 
enligt PBL om att utföra anmälningspliktiga eller bygglovpliktiga åtgärder 
innan startbesked utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig 
förklaring. Inga skäl har framkommit som föranleder att sätta ned avgiften. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

Föredragande 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

2017-08-17 17 av 28 

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. 

Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare 
Gunilla Kriström, daterad den 7 augusti 2017. 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och 
bygglagen (PBL) påföra  en 
byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 3 § och 12 § 
8 p om 25 536 kronor (2* 12 768 kr) för att utan bygglov och startbesked 
uppfört en 26m lång stödmur på fastigheten . 

Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 

 
 

 

 

 
 

 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 

2017-08-07 

Handläggare 

Gunilla Kriström 

D nr 

B 2017-000667 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet ska expedieras med besvärs
hänvisning till: 

 
 

 

 
 
 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Beräkning av byggsanktionsavgift 

Tjänsteskrivelse l (3) 

TIID:lör /1'.1!.. .. §. ~ 'l ../lh ll,<n J r 
Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Nybyggnad av mur utan bygglov och startbesked, 

 Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och bygglagen 
(PBL) påföra   en byggsanktionsavgift en
ligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 3 §och 12 § 8 p om 25 536 kronor (2* 12 768 
kr) för att utan bygglov och startbesked uppfört en 26m lång stödmur på fastigheten 

 

Skäl för beslutet 

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 byggla
gens 16 kap . 2- 10 §§ eller mot en bestämmelse i en EV-förordning om krav på byggnads
verk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap . 12 § (PBL 11 kap 51§). 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon : 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad @bastad.se 

www.bastad.se rev 2016. 11.24 
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Se bilaga 1 för beräkning av byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked upp
föra en mur. 

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige där
efter på nytt gör sig skyldig till en överträdelse av samma slag inom två år från det tidigare 
beslutet, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut med dubbla sanktionsavgiften, dock 
högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap. 3 § PBF.  påfördes sanktions
avgifter för en likadan överträdelse den 15 december 2016 på fastigheten  

En byggsanktionsavgift ska tas ut av: 1. den som när överträdelsen begicks var ägare till 
den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, 2. den som begick överträ
delsen, eller 3. den som har fått en fördel av överträdelsen, 11 kap. 57§ PBL. 

 har förklarat sig vara den som begick överträdelsen. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
 har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att utföra anmäl

ningspliktiga eller bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts möjlig
het att lämna in en skriftlig förklaring. Inga skäl har framkommit som föranleder att sätta 
ned avgiften. 

Bakgrund 

Den 1 juni 2017 gjordes ett platsbesök på fastigheten och det kunde konstateras att en 26 
m lång stödmur var uppförd. En inlämnad ansökan om bygglov för en bostadshus på fas
tigheten kompletterades den 17 maj 2017 med handlingar där en stödmur redovisades, 
men varken bygglov eller startbesked var lämnat för åtgärden vid platsbesöket den 1 juni 
2017. Den 3 juli lämnades bygglov för stödmuren i efterhand. 

 har upplysts om att rättelse kan ske och att en byggsanktionsav
gift inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta 
kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 
11 kap 54 §.Att göra rättelse innebär ta bort muren och återställa marken enligt beviljat 
bygglov.  har valt att inte ta bort muren. 

Bild från platsbesök den l juni 2017. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad .se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Upplysningar 

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. 

Samhällsbyggnad 

Gunilla Kriström 
Bygglovhandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



JjiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2017-08-17 

MN§95 Dnr MN 000083/2017-330, B 2017-000598 

Boarp 2:25- Bygglov nybyggnad av monopolemast, 
telekommunikationsansläggning 

Myndighetsnämnden ger bygglov för nybyggnad av en 24meter hög 
telekommunikationsmast med tillhörande teknikbod enligt föreliggande 
handlingar på del av fastigheten Bqarp 2:25. 

18 av 28 

Avgiften för bygglovet är 20 451 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Myndighetsnämnden lämnar som startbesked att den sökta åtgärden får 
påbörjas. Med detta startbesked bestämmer myndighetsnämnden att: 

1. Kontrollplanen fastställs 

2. Kontrollansvarig för projektet är  

3. Utsättning och lägeskontroll krävs i detta ärende. 

4. Följande handlingar ska lämnas till myndighetsnämnden som underlag för 
slutbesked: 

- Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap 11 §punkt 6 PBL. Av 
utlåtandet ska framgå om alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, 
kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda. Kontrollansvarig ska i 
utlåtandet redogöra för att byggnadsåtgärden överensstämmer med givet 
lov. 

- Kontrollansvarigs dokumentation över sina arbetsplatsbesök 

- Signerad kontrollplan 

- Intyg om utförd lägeskontroll, koordinater enligt SWEREF-99 1330 ska 
anges. 

- Anmälan om färdigställandejansökan om slutbesked 

Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagens, PBL, 9 kap 31 c §.Åtgärden 
tillgodoser ett allmänt intresse och bedöms vara förenlig med detaljplanens 
syfte. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. Masten kommer genom 
sin placering, utformning och färgsättning vara placerad så att den ger minsta 
påverkan på platsens natur- och kulturvärden samt landskapsbild. Förslaget 
uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnadsverk och bedöms inte medföra 
någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

Beskrivning av ärendet 

Föredragande 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

2017-08-17 19 av 28 

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats. Tas 
byggnadsverket i bruk tidigare debiteras en sanktionsavgift ut enligt PBL 11 
kap och plan- och byggförordningens, PBF, 9 kap. 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Nämndens beslut om 
startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. 

Åtgärden kräver tillstånd från Försvarsmakten och från markägaren. Beslutet 
går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga) . 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Pol T) och berörda 
grannar kommer attinformeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet 
vinner laga kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i PoTT, om 
beslutet inte överklagas. 

Telia Sverige AB har ansökt om bygglov för att sätta upp en 24meter hög 
telekommunikationsmast med teknik bod. Placeringen är intill befintlig 
miljöstation för Norrvikens träd gårdar. Gällande detaljplan anger 
markanvändningen "Q" vilket är ett skydd för de stilhistoriska trädgårdarna. 
Mobiltelefontäckningen i området är dålig och det är ett allmänt intresse att 
elektronisk kommunikation fungerar i området. Gällande detaljplans 
genomförandetid är slut. Den sökta åtgärden bedöms vara förenlig med 
detaljplanens syfte om att bevara stilträdgårdarna och utveckla Norrvikens 
trädgårdar som besöksmåL Berörda grannar har hörts i ärendet och ansökan 
har varit kungjord i Nordvästra Skånes Tidning- arjHelsingborgs Dagblad. 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från stadsarkitekt Roger Larsson, 
daterad den 4 augusti 2017. 

Myndighetsnämnden ger bygglov för nybyggnad av en 24 meter hög 
telekommunikationsmast med tillhörande teknikbod enligt föreliggande 
handlingar på del av fastigheten Boarp 2:25. 

Avgiften för bygglovet är 20 451 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Myndighetsnämnden lämnar som startbesked att den sökta åtgärden får 
påbörjas. Med detta startbesked bestämmer myndighetsnämnden att: 

l . Kontrollplanen fastställs 

2. Kontrollansvarig för projektet är  

3. Utsättning och lägeskontroll krävs i detta ärende. 

4. Följande handlingar ska lämnas till myndighetsnämnden som underlag för 
slutbes ked: 

justerandes signaturer Utdragsbescyrkande 



hl] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-08-17 20 av 28 

- Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap 11 §punkt 6 PBL. Av 
utlåtandet ska framgå om alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, 
kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda. Kontrollansvarig ska i 
utlåtandet redogöra för att byggnadsåtgärden överensstämmer med givet 
lov. 

- Kontrollansvarigs dokumentation över sina arbetsplatsbesök 

- Signerad kontrollplan 

- Intyg om utförd lägeskon troll, koordinater enligt SWEREF-99 1330 ska 
anges. 

- Anmälan om färdigställandejansökan om slutbesked 

Beslutet expedieras till Telia Sverige AB ej o R ej! ers Sverige AB, att:  
   

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen 

• Ansökan 2017-06-09 

• Orienteringskarta 2017-06-09 

• situationsplan 2017-06-09 

• Fasadritning, mast 2017-06-09 

• Fasadritning, teknikbod 2017-06-09 

• Kontrollplan 2017-06-09 

Bilagor som ska bifogas beslutet: 

l. Handlingar som ingår i beslutet (enligt ovan) 

2. Information om utsättning och lägeskontroll 

3. Anmälan om färdigställande 

4. Hur man överklagar 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-08-04 

Myndighetsnämnden 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-000598 

Bygglov för nybyggnad av telekommunikationsanläggning (monopo
lemast) med tillhörande teknikbod på del av fastigheten Boarp 2:25, 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden ger bygglov för nybyggnad av en 24meter hög telekommunikat
ionsmast med tillhörande teknikbod enligt förliggande handlingar på del av fastigheten 
Boarp 2:25. 

Avgiften för bygglovet är 20 451 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Myndighetsnämnden lämnar som startbesked att den sökta åtgärden får påbörjas. 

Med detta startbesked bestämmer myndighetsnämnden att: 

1. Kontrollplanen fastställs 

2. Kontrollansvarig för projektet är  

3. Utsättning och lägeskontroll krävs i detta ärende. 

4. Följande handlingar ska lämnas till myndighetsnämnden som underlag för slutbe
sked: 

• Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap 11 §punkt 6 PBL. Av utlåtandet 
ska framgå om alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen 
och startbeskedet är uppfyllda. Kontrollansvarig ska i utlåtandet redogöra för 
att byggnadsåtgärden överensstämmer med givet lov. 

• Kontrollansvarigs dokumentation över sina arbetsplatsbesök 

• Signerad kontrollplan 
• Intyg om utförd lägeskontroll, koordinater enligt SWEREF-99 1330 ska anges. 

• Anmälan om färdigställandejansökan om slutbesked 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Skäl för beslutet 
Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagens, PBL, 9 kap 31 c§. Åtgärden tillgodoser ett 
allmänt intresse och bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte. Genomförandetiden för 
detaljplanen har gått ut. Masten kommer genom sin placering, utformning och färgsättning 
vara placerad så att den ger minsta påverkan på platsens natur- och kulturvärden samt 
landskapsbild. Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnadsverk och bedöms 
inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Sammanfattning 

Telia Sverige AB har ansökt om bygglov för att sätta upp en 24meter hög telekommunikat
ionsmast med teknikbod. Placeringen är intill befintlig miljöstation för Norrvikens träd
gårdar. Gällande detaljplan anger markanvändningen "Q" vilket är ett skydd för de stilhi
storiska trädgårdarna. Mobiltelefontäckningen i området är dålig och det är ett allmänt in
tresse att elektronisk kommunikation fungerar i området. Gällande detaljplans genomfö
randetid är slut. Den sökta åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte om att 
bevara stilträdgårdarna och utveckla Norrvikens trädgårdar som besöksmåL Berörda 
grannar har hörts i ärendet och ansökan har varit kungjord i Nordvästra Skånes Tidning
ar/Helsingborgs Dagblad. 

Beskrivning av ärendet 
Telia Sverige AB har ansökt om bygglov för att sätta upp en 24meter hög telekommunikat
ionsmast med teknikbod på del av fastigheten Boarp 2:25. Placeringen är intill befintlig 
miljöstation för Norrvikens trädgårdar. Gällande detaljplan anger markanvändningen "Q" 
vilket är ett skydd för de stilhistoriska trädgårdarna. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Den valda placeringen intill befintlig tekniska byggnader som behövs för skötseln och 
verksamheten på Norrvikens trädgårdar bedöms vara en lämplig placering inom området. 
Den valda platsen är relativt undanskymd och omgärdas av högre vegetation. Den valda ut
formningen som en monopol e och med brun färgsättning gör att masten kommer att 
smälta in bland trädstammarna. Masttoppen med antenner kommer att sticka upp över 
omgivande träd, men detta bedöms inte upplevas av de som rör sig i stilträdgårdarna. 

Mobiltelefontäckningen i området är dålig och det är ett allmänt intresse att elektronisk 
kommunikation fungerar i området. Gällande detaljplans genomförandetid är slut. Den 
sökta åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte om att bevara stilträdgår
darna och utveckla Norrvikens trädgårdar som besöksmåL Förutsättningarna för att ge 
bygglov med stöd av PBL 9 kap 31 c§ bedöms vara uppfyllda. Berörda grannar har hörts i 
ärendet och ansökan har varit kungjord i Nordvästra Skånes Tidningar/Helsingborgs Dag
blad. Några negativa synpunkter har inte lämnats in. 

B åstad s kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Upplysningar 

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats. Tas byggnadsverket i 
bruk tidigare debiteras en sanktionsavgift ut enligt PBL 11 kap och plan- och byggförord
ningens, PBF, 9 kap. 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Nämndens beslut om startbesked upphör 
att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. 

Åtgärden kräver tillstånd från Försvarsmakten och från markägaren. 

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

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PalT) och berörda grannar 
kommer att informeras/ delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga kraft fyra 
veckor efter att kungörelsen publicerats i PalT, om beslutet inte överklagas. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Telia Sverige AB ej o Rejlers Sverige AB, att:  

 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

• Ansökan 2017-06-09 

• Orienteringskarta 2017-06-09 

• situationsplan 2017-06-09 

• Fasadritning, mast 2017-06-09 

• Fasadritning, teknikbod 2017-06-09 

• Kontrollplan 2017-06-09 

Bilagor som ska bifogas beslutet: 

1. Handlingar som ingår i beslutet (enligt ovan) 
2. Information om utsättning och lägeskontroll 
3. Anmälan om färdigställande 
4. Hur man överklagar 

Jt) k 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2017-08-17 21 av 28 

MN §96 Dnr MN 000080/2017-330, B 2017-000614 

Påarp 8:2 (Påarpsvägen 454)- Bygglov ändrad användning av 
stall tilllager/butik 

Myndighetsnämnden ger bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad 
för jordbrukets behov (stall) till butik och lager enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för bygglovet är 9 807 kronor enligt taxa. Faktura skickas separat. 

Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagens, PBL, 9 kap 31 § då förslaget 
bedöms uppfylla kraven i 2 och 8 kap PBL samt bedöms vara förenligt med 
gällande riksintressen och med översiktsplanen. Åtgärden bedöms vara 
lämpligt utifrån platsens natur- och kulturvärden samt bedöms inte medföra 
någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Innan bygglovspliktiga byggnadsarbeten får påbörjas ska myndighetsnämnden 
lämna ettstartbesked. Påbörjas byggnadsarbetena innan startbesked lämnats tas 
en sanktionsavgift ut enligt PBL 11 kap och plan- och byggförordningens, PBF, 9 
kap. startbesked kan lämnas efter det att inlämnad brandskyddsbeskrivning 
granskats klart. 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 
Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Pol T) och berörda 
grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet 
vinner laga kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Pol T, om 
beslutet inte överklagas. Vid förenklad delgivning vinner bygglovet laga kraft 
fem veckor efter det att brev med delgivning skickats till den delgivne. 

Föredragande stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från stadsarkitekt Roger Larsson, 
daterad den 17 augusti 2017. 

Beskrivning av ärendet  har ansökt om bygglov för ändrad användning av före detta 
stallbyggnad till butik och lager. Fastigheten är inte detaljplanelagd men ligger 
inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ingår i riksintresseområde för: 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Förvaltningens förslag 
till beslut 

2017-08-17 22 av 28 

Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne 
å) enligt 3 kap 6 §miljö balken. 

Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kulla berg och 
Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljö balken. 

Område av riksintresse för kustzonen och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § 
miljö balken. 

Fastigheten är belägen inom bebyggelsegrupp som betecknats som område 
med kulturhistorisktvärdefull bebyggelse (BN 1988-01-25). 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och synpunkter har 
lämnats av Trafikverket, miljöavdelningen, räddningstjänsten och från ägaren 
till grannfastigheten Påarp 8:10. Synpunkterna är i huvudsak av teknisk och 
civilrättslig art. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Enligt riktlinjerna i kommunens översiktsplan från 2008 (sid 153) är det 
positivt om jordbrukets överloppsbyggnader kan användas till annan 
verksamhet. Åtgärden bedöms därmed vara förenlig med översiktsplanen och 
bedöms inte heller medföra någon skada på riksintressena i området. 
Fasadändringar är i sig inte bygglovpliktiga utanför detaljplanelagt område. Det 
myndigheter och grannar framfört bedöms inte ge sådana olägenheter att 
bygglov av den anledningen ska nekas. 

Myndighetsnämnden ger bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad 
för jordbrukets behov (stall) till butik och lager enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för bygglovet är 9 807 kronor enligt taxa. Faktura skickas separat. 

Beslutet expedieras till  

 (delges med besvärshänvisning) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 
Projektbeskrivning 
situationsplan 
Planskiss 
Fasadskiss 
Yttrande från Trafikverket 
Yttrande från miljöavdelningen 
Yttrande från räddningstjänsten 
Yttrande från Påarp 8:10 

Bilagor som ska bifogas beslutet: 

2017-06-14 
2017-06-14 
2017-06-14 
2017-06-14 
2017-06-14 
2017-07-03 
2017-07-03 
2017-07-12 
2017-07-10 

l. Handlingar som ingår i beslutet (enligt ovan) 
2. Hur man överklagar 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

Bygglov för ändrad användning av stall till butik/lager på fastigheten 
Påarp 8:2 (Påarpsvägen 454), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden ger bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad för jordbru
kets behov (stall) till butik och lager enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för bygglovet är 9 807 kronor enligt taxa. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslutet 
Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagens, PBL, 9 kap 31 §då förslaget bedöms upp
fylla kraven i 2 och 8 kap PBL samt bedöms vara förenligt med gällande riksintressen och 
med översiktsplanen. Åtgärden bedöms vara lämpligt utifrån platsens natur- och kultur
värden samt bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Sammanfattning 

 har ansökt om bygglov för ändrad användning av före detta stallbyggnad till 
butik och lager. Fastigheten är inte detaljplanelagd men ligger inom sammanhållen bebyg
gelse. Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen och inte medföra någon skada 
på riksintressena i området. 

Beskrivning av ärendet 
 har ansökt om bygglov för ändrad användning av före detta stallbyggnad till 

butik och lager. Fastigheten är inte detaljplanelagd men ligger inom sammanhållen bebyg
gelse. Fastigheten ingår i riksintresseområde för: 

• Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Ränne å) en
ligt 3 kap 6 §miljö balken. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hall
andsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljö balken. 

• Område av riksintresse för kustzonen och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § mil
jö balken. 

Fastigheten är belägen inom bebyggelsegrupp som betecknats som område med kulturhi
storiskt värdefull bebyggelse (BN 1988-01-25). 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och synpunkter har lämnats av Tra
fikverket, miljöavdelningen, räddningstjänsten och från ägaren till grannfastigheten Påarp 
8:10. Synpunkterna är i huvudsak av teknisk och civilrättslig art. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Enligt riktlinjerna i kommunens översiktsplan från 2008 (sid 153) är det positivt om jord
brukets överloppsbyggnader kan användas till annan verksamhet. Åtgärden bedöms där
med vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller medföra någon skada på 
riksintressena i området. Fasadändringar är i sig inte bygglovpliktiga utanför detaljplane
lagt område. Det myndigheter och grannar framfört bedöms inte ge sådana olägenheter att 
bygglov av den anledningen ska nekas. 

Upplysningar 

Innan bygglovspliktiga byggnadsarbeten får påbörjas ska myndighetsnämnden lämna 
ett startbesked. Påbörjas byggnadsarbetena innan startbesked lämnats tas en sankt
ionsavgift ut enligt PBL 11 kap och plan- och byggförordningens, PBF, 9 kap. startbe
sked kan lämnas efter det att inlämnad brandskyddsbeskrivning granskats klart. 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. 

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

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Po!T) och berörda grannar 
kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga kraft 
fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i PalT, om beslutet inte överklagas. Vid 
förenklad delgivning vinner bygglovet laga kraft fem veckor efter det att brev med del
givning skickats till den delgivne. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅST AD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



Beslutet ska expedieras till: 
 

 (delges med besvärshänvisning) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

• Ansökan 

• Projektbeskrivning 

• situationsplan 

• Planskiss 

• Fasadskiss 

• Yttrande från Trafikverket 

• Yttrande från miljöavdelningen 

• Yttrande från räddningstjänsten 

• Yttrande från Påarp 8:10 

Bilagor som ska bifogas beslutet: 

1. Handlingar som ingår i beslutet (enligt ovan) 
2. Hur man överklagar 

2017-06-14 

2017-06-14 

2017-06-14 

2017-06-14 

2017-06-14 

2017-07-03 

2017-07-03 

2017-07-12 

2017-07-10 
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B åstad s kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅST AD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbvggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-08-17 

MN§97 Dnr MN 000005/2017- 900 

Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Nedanstående delegationsbeslut redovisas och läggs till handlingarna. 

l. Bostadsanpassningsbidrag 170601-170731 

2. Bygglovsavdelningen 170601-170731. 

3. Miljöavdelningen 170601-170630. 

Sida 

23 av 28 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2017-08-17 24 av 28 

MN§98 Dnr MN 000088/2017- 800, M 2016-000180 

Utläppsförbud förenat med vite 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 7 §samt 26 kap 9 och 14 §§ 
miljöbalken (1998:808) samt 12 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd att 

l. förbjuda fastighetsägaren  släppa ut 
avloppsvatten från toalett-, bad-, disk- och tvätt som inte genomgått en av 
nämnden godkänd rening på rubricerad fastighet. Förbudet förenas med 
vite om 250 000 kr. Överträds förbudet kan myndighetsnämnden ansöka 
om vitets utdömande. 

2. beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

3. anmäla beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistret enligt bestämmelserna i 26 kap. 15 § miljö balken. 

Fastigheten ligger inom område med hög skyddsnivå. Utsläpp av avloppsvatten 
sker till Laholmsbukten, som har en måttlig ekologisk status. Anordningen 
bedöms inte leva upp till reduktionskraven för hög skyddsnivå vilket innebär 
minst 90 o/o reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7 eller BODS), 90 o/o 
reduktion av fosfor (tot-P) samt 50 o/o reduktion av kväve (tot-N). 

Enligt 2 kapitel 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått skall 
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kapitel 7 § miljöbalken (1998:808) gäller hänsynsreglerna i andra 
kapitlet i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid 
denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 

Enligt 9 kapitel 7 § miljöbalken (1998:808) ska avloppsvatten avledas och 
renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors 
hälsa eller miljön inte uppkommer. 

Myndighetsnämnden får enligt 26 kapitel 9 § miljöbalken (1998:808) meddela 
de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalkens regler samt 
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska 
efterlevas. Förbud får enligt 26 kapitlet 14 §förenas med vite. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

Föredragande 

Underlag till beslutet 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

2017-08-17 25 av 28 

Miljöavdelningen gör bedömningen att fastigheten inte används i nuläget men 
det finns inget som visar att den inte kan komma att göra det i framtiden, 
beroende på när försäljningen sker. Därför föreslås myndighetsnämnden att 
fatta beslut om förbud av utsläpp av avloppsvatten till befintlig 
avloppsanordning förenat med vite. Om förbudet överträds kan 
myndighetsnämnden ansöka om att vitet ska utdömas. Eftersom fastigheten är 
ute till försäljning är det av högsta vikt att meddelat beslut även skickas till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret. 

Efter samtal mellan miljöavdelningen och vald entreprenör den 14 juni 2017 
framkom det att en offert, som är utfärdad i samförstånd med gällande tillstånd 
till anläggning av ny avloppsanordning, är utfärdad. Offerten ligger på 170 000 
kr enligt entreprenör. Myndighetsnämnden har också tagit del av information 
via en annons om den tilltänka intäkten för uthyrning av fastigheten under 
sommarmånaderna 2017. De beräknade intäkterna, vid uthyrning enligt 
annonsinformation, uppnår en summa på cirka 215 OOOkr. De beräknade 
summorna motiverar därför vitesbeloppet på 250 000 kr. 

Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Therese Olausson daterad den 4 augusti 2017. 

Miljöavdelningen har konstaterat att avloppsanläggningen på rubricerad 
fastighet inte uppfYller miljöbalkens krav på rening av spillvatten. Ärendet kan 
härledas till ett anonymt klagomål avseende misstänkt utsläpp av orenat 
avloppsvatten som inkom till miljöavdelningen i september 2016. 
Fastighetsägare har haft för avsikt att upplåta bostaden till uthyrning, så som 
föregående år, men menar nu på att sälja fastigheten då förutsättningarna för 
den tidigare uthyrningsverksamheten har förändrats. 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 7 §samt 26 kap 9 och 14 §§ 
miljöbalken (1998:808) samt 12 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd att 

1. förbjuda fastighetsägaren  att släppa ut 
avloppsvatten från toalett-, bad-, disk- och tvätt som inte genomgått en av 
nämnden godkänd rening på rubricerad fastighet. Förbudet förenas med 
vite om 250 000 kr. Överträds förbudet kan myndighetsnämnden ansöka 
om vitets utdömande. 

2. beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

3. anmäla beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistret enligt bestämmelserna i 26 kap. 15 §miljö balken. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-08-17 

Beslutet expedieras till  
 
 

 

 
 

 
 

 

Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 76180 NORRTÄLJE 

justerandes signaturer 

Sida 

26 av 28 

Utdragsbes_!yrkande 
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Datum: 2017-08-04 

Handläggare: Therese Olausson 

Dnr: M2016-000180 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Förslag till beslut angående förbud att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanordning förenat med vite på fastigheten  

 

Förslag till beslut 
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Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 7 § samt 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken 
(1998:808) samt 12 §Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att 

1. förbjuda fastighetsägaren    att släppa ut 
avloppsvatten från toalett-, bad-, disk- och tvätt som inte genomgått en av nämnden 
godkänd rening på rubricerad fastighet. Förbudet förenas med vite om 250 000 kr. 
Överträds förbudet kan myndighetsnämnden ansöka om vitets utdömande. 

2. beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

3. anmäla beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret enligt 
bestämmelserna i 26 kap. 15 § miljöbalken. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöavdelningen har konstaterat att avloppsanläggningen på rubricerad fastighet inte 
uppfyller miljöbalkens krav på rening av spillvatten. Ärendet kan härledas till ett anonymt 
klagomål avseende misstänkt utsläpp av orenat avloppsvatten som inkom till miljöavdelningen 
i september 2016. Fastighetsägare har haft för avsikt att upplåta bostaden till uthyrning, så 
som föregående år, men menar nu på att sälja fastigheten då förutsättningarna för den tidigare 
uthyrningsverksamheten har förändrats. 

Bakgrund 
Miljöavdelningen kommer inom de närmsta åren att inventera alla enskilda avlopp i Båstads 
kommun. Rubricerad fastighet ingick i avloppsinventeringen år 2016 och med anledning av 
detta skickades en enkät ut till fastighetsägaren den 11 februari, 1 april samt den 13 september 
2016. 

Den 9 september 2016 uppmärksammade miljöavdelningen ett misstänkt utsläpp av 
avloppsvatten som tycktes härledas till rubricerad fastighet, efter att ett anonymt klagomål 
mottogs. Att avloppsvatten kunde observeras rinnandes längs med Tarravägen med 
utsläppspunkt i anslutning till fastigheten kunde konstateras samma dag vid en inspektion av 
miljöavdelningen på platsen. 

Inspektion av avloppsanordningen har skett vid tre tillfällen med anledning av inventering av 
befintlig avlopp (28 september, 6 och 27 oktober 2016), varav det sista tillfället var 
tillsammans med fastighetsägaren. Anledningen till att tre stycken inspektioner har utförts 
beror på otydligheter kring avloppsanordningens utförande och typ. Avloppsvattnet från 
bostadshuset leds via två enkammarbrunnar till en stenkista. Anläggningsår är oklart. Från de 
två barackerna/gästhusen leds BOT-avloppet direkt ut på tomten, utan slamavskiljning. I den 
ena barracken finns en kemtoa installerad. Tillstånd för anläggningen saknas. Enligt 
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fastighetsägarens uppgifter finns det sängplatser för 14 personer samtidigt, vilket innebär att 
befintlig avloppsanordning även är kraftigt underdimensionerad. 

Den 27 oktober 2016 kom miljöavdelningen och fastighetsägaren överrens om att en komplett 
ansökan om ny avloppsanordning skulle vara miljöavdelningen tillhanda senast den 22 
november 2016. Den 24 november 2016 inkom en ofullständig ansökningsblankett samt ett 
mail från fastighetsägaren att han hade för avsikt att inkomma med en komplett ansökan 
senast den 20 december 2016, vilket han beviljades. Den 20 december 2016 inkom 
kompletteringar till en ansökan om ny avloppsanordning. Ansökan var dock vid tillfället ännu 
ej komplett och fastighetsägaren var medveten, via tidigare inspektionsrapport, att 
miljöavdelningen kan komma att fatta beslut i ärendet ändå. 

Miljöavdelningen beslutade den 22 december 2016 om förbud att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanordning på rubricerad fastighet. Beslutet delgavs den 29 mars 2017. Av 
beslutet framgår att förbudet träder i kraft 2,5 månader efter att beslutet delgivits. 

Ett beslut om tillstånd för inrättade av ny avloppsanordning fattades den 10 februari 2017, 
efter att begärda kompletteringar inkommit samma dag. Inspektion har därefter skett på 
fastigheten av miljöavdelningen samt samtal med vald entreprenör, men det fanns inget som 
tydde på att någon ny avloppsanordning var inrättad på rubricerad fastighet vid 
inspektionstillfället Miljöavdelningen har även försökt komma i kontakt med fastighetsägaren 
men utan resultat. 

Den 16 juni 2017 kommunicerade miljöavdelningen om ett utsläppsförbud förenat med vite 
med anledning av det utsläppsförbud som delgavs den 29 mars 2017. Fastighetsägaren gavs 
möjlighet att inkomma med synpunkter, dock senast den 30 juni 2017. 

Den 26 juni 2017 meddelade fastighetsägaren att han inte kunnat få finansiering då det råder 
oklara omständigheter kring rubricerad fastighet. Utöver krav på att fastigheten ska ha ett, av 
miljöavdelningen godkänt, avlopp finns även ett ärende om bygglov jolov upprättat hos 
kommunens bygglovsavdelning gällande de containrar samt "barracker"/gästhus som inhyst 
förvaring samt ytterligare uthyrningsmöjligheter på fastigheten. Dessa byggnader är, enligt 
fastighetsägaren, en förutsättning för att uthyrningsverksamheten och fastigheten ska få de 
intäkter som krävs. Dessa byggnader är i dagsläget under granskning och möjligheten att de 
måste avvecklas finns och därmed menar fastighetsägaren att han ej beviljas ytterligare lån 
från sin bank på fastigheten. Fastighetsägaren påtalar också att bostaden stått obebodd sedan 
den 11 juni 2017. 

Den 8 augusti 2017 meddelar fastighetsägaren att rubricerad fastighet är ute till försäljning 
samt att de byggnationer som är under granskning av bygglovsavdelningen ska tas bort under 
hösten 2017 och att dessa inte kommer ingå i husköpet. 

Skäl till beslut 
Fastigheten ligger inom område med hög skyddsnivå. Utsläpp av avloppsvatten sker till 
Laholmsbukten, som har en måttlig ekologisk status. 

Anordningen bedöms inte leva upp till reduktionskraven för hög skyddsnivå vilket innebär 
minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7 eller BODS), 90 % reduktion av 
fosfor (tot-P) samt 50% reduktion av kväve (tot-N). 

Enligt 2 kapitel 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 
de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
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Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kapitel 7 § miljöbalken (1998:808) gäller hänsynsreglerna i andra kapitlet i den ut
sträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt be
aktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för 
sådana åtgärder. 

Enligt 9 kapitel 7 § miljöbalken (1998:808) ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om 
hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 

Myndighetsnämnden får enligt 26 kapitel 9 § miljöbalken (1998:808) meddela de före
lägganden och förbud som behövs för att miljöbalkens regler samt föreskrifter, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Förbud får enligt 26 
kapitlet 14 §förenas med vite. 

Miljöavdelningen gör bedömningen att fastigheten inte används i nuläget men det finns inget 
som visar att den inte kan komma att göra det i framtiden, beroende på när försäljningen sker. 
Därför föreslås myndighetsnämnden att fatta beslut om förbud av utsläpp av avloppsvatten till 
befintlig avloppsanordning förenat med vite. Om förbudet överträds kan myndighetsnämnden 
ansöka om att vitet ska utdömas. Eftersom fastigheten är ute till försäljning är det av högsta 
vikt att meddelat beslut även skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistret. 

Efter samtal mellan miljöavdelningen och vald entreprenör den 14 juni 2017 framkom det att 
en offert, som är utfärdad i samförstånd med gällande tillstånd till anläggning av ny 
avloppsanordning, är utfärdad. Offerten ligger på 170 000 kr enligt entreprenör. 
Myndighetsnämnden har också tagit del av information via en annons om den tilltänka 
intäkten för uthyrning av fastigheten under sommarmånaderna 2017. De beräknade 
intäkterna, vid uthyrning enligt annonsinformation, uppnår en summa på cirka 215 OOOkr. De 
beräknade summorna motiverar därför vitesbeloppet på 250 000 kr. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Therese Olausson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Denna handling har hanterats digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

 
  

 
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 76180 NORRTÄLJE 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Beslut om utsläppsförbud förenat med vite 
2. Kommunicering om utsläppsförbud med vite 
3. Annonsinformation 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

2017-08-17 

MN §99 Dnr MN 000142/2016-903 

Delgivningar myndighetsnämnden 2017 

Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Nedan redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Vid Myndighetsnämnden sammanträde 2017-08-17 redovisas följande 
delgivningar: 

27 av 28 

l. Finnsbo 1:10- Dom från mark- och miljööverdomstolen. Överdomstolen ger 
inte prövningstillstånd. 

2. Påarp 9:18- Beslut- överklagat beslut om bygglov. LST avslår 
överklagandet. 

3. Perstorp 3:137- Beslut- Överklagat beslut om nekat startbesked- LST 
upphäver det överklagade beslutet. 

4. Granaten 7- Beslut om överklagat beslut- avslag. 

5. Storahult 6:83 - Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämningar. 

6. Ringblomman 13- Beslut- Överklagande av beslut om bygglov- LST avslår 
överklagandet. 

7. Malen 1:209- Tillstånd från förordnande om landskapsbildsskydd för 
uppförande nytt bostadshus, pool och plank. 

8. Ranarp 9:27 -Angående ansökan om tillstånd från förordnande om 
landskapsbildsskydd. 

9. Killeröd 1:15- Tillstånd för tillbyggnad på befintlig byggnad för 
cafeverksamhet inom område med landskapsbildskydd. 

10. Kärragård 9:2- Förlängning av tillstånd för uppförande av ett nytt 
bostadshus samt garage inom område med landskapsbildsskydd. 

11. Gustavsvärn 3 - Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 

12.Troentorp 1:59- NP 521-7598-2017 Beslut om bifall. 

13.Svenstorp 27:32- Rättsfall för kännedom. 

14. Beslut i ärende med NP dnr 521-13681-2017, tillstånd inom område med 
förordnande om landskapsbildsskydd på fastigheten Atteköp 3:4, B åstad 
kommun. 

15. Överklagan på bygglovsbeslut Påarp 9:18. 

16. Gustavsvärn 3- Dom från mark och miljödomstolen. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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17. Norra Bläsinge 5- Dom från mark och miljödomstolen-överklagandet 
avslås. 

18. Norra Karstorp 2:5- Beslut om tillstånd för tillbyggnad inom 
landskapsbildsskydd. 

19. Förslöv 3:26- Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

20. Perstorp 3:136- Överklagande av beslut om bygglov. 

21. Perstorp 3:205 - Överklagande av beslut om bygglov. 

22. Perstorp 3:206- Överklagande av beslut om bygglov. 

Sida 

28 av 28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 




