
fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Vice ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2019-09-10 1av19 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 10 september 2019 kl. 10.00 - 16.00. 

Carl Lilliehöök (M), ordförande 
Ingrid Nygren (L), vice ordförande 
Tony Ivarsson (M), ledamot 
Marie-Louise Linden (M), tjg. ers. för Ingvar Bengtsson (S) 
Kenneth Larsson (C), ledamot 
Ingrid Edgarsdotter (BP), tjg. ers. för Kjell Stridh (BP) 
Haakon Böcker (BP), ledamot 

Viktor Törnqvist (M), ej tjänstgörande ersättare. 
Anita Bäck (BP), ej tjänstgörande ersättare, del av mötet. 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef, del av mötet. 
Catharina Arehög, bygglovschef. 
Tina Eriksson, miljöchef. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Ingrid Nygren och Haakon Böcker. Ersättare: Ingrid Edgarsdotter. 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 17 september 2019 kl. 10.00 . . 

c 
,<...A~U:..::'---'"-------r'°-----L-4-"""--"---=:____::=-~------~-P~ragrafer. . §§ _80-~1 

Haakon Bä er 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2019-09-10 

Från och med 2019-09-18 till och med 2019-10-10 

Kommunkontoret i Båstad 

-~ 7~ 
Henrik Andersson 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2019-09-10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-10 

MN § 80 Dnr MN 000007 /2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 81 Dnr MN 000008/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 82 Dnr MN 000044/2019 - 330 
 - Tillsyn avseende olovlig schaktning 

MN § 83 Dnr MN 000045/2019 - 330 
 - Tillsyn avseende olovlig schaktning 

MN § 84 Dnr MN 000042/2019 - 330 
 - Olovligt uppförande av komplementbyggnad 

MN § 85 Dnr MN 000043/2019 - 330 
Grevie 2:6 (Tingsvägen 41) - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 86 Dnr MN 000041/2019 - 330 , 
Byggsanktionsavgift avseende olovligt uppförd stödmur 

och uppfyllnad av mark 

MN § 87 Dnr MN 000028/2019 - 800 
Ansökan om utdömande av vite för att verksamheten inte följt förbudet (med vite) 
som förbjuder försäljning av livsmedel som saknar svensk märkning 

MN§88 
Delgivningar 

Dnr MN 000074/2018 - 900 

MN § 89 Dnr MN 000075/2018 - 900 
Anmälan av delegations beslut 

MN § 90 Dnr MN 000009/2019 - 900 
Informationsärenden 

MN § 91 Dnr MN 000025/2018 - 330 
Segeltorp 3:5 - Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen 

Sida 

2av19 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

<7r/ ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-09-10 3av19 

Beslut 

MN § 80 Dnr MN 000007 /2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses vice ordförande Ingrid Nygren 
och Haakon Böcker. 

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Ingrid Edgarsdotter. 

3. Justering äger rum på kommunkansliet i Båstad tisdagen den 17 september 
2019 kl. 10.00. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en justerare. 
Justeringen ska ske samtidigt och på dag och tid som nämnden bestämmer vid 
varje sammanträde. 

Utdra sbes rkande 



U1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-09-10 

MN§ 81 Dnr MN 000008/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Ärende: 
- Segeltorp 3:5 - Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen 

Information: 
- Handläggning avseende pooltak, höjder mm 
- Handläggning avseende murar, plank och staket 
- Nye bygglovhandläggaren Tobias Österling presenterar sig 

Sida 

4av19 

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

)usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

<Jw fl3 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2019-09-10 

MN § 82 Dnr MN 000044/2019 - 330 

-Tillsyn avseende 
olovlig schaktning 

5av19 

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 14 462 kronor för att ha påbörjat schaktning för nybyggnation utan 
startbesked. 

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 §). 

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

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 göra rättelse genom att återställa marken till 
ursprungligt skick. 

Beskrivning av ärendet Vid besök i området den 25 april 2019 uppdagades att avsevärd schaktning för 
grundläggning av nybyggnation hade gjorts inom fastigheten  

Även grovutsättning hade gjorts. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Leif Davidsson, daterad 2019-08-12, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Leif Davidsson föredrar ärendet. 

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. 

Utdra sbes rkande 



rii:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-09-10 6av19 

Om ni är missnöjda med myndighetsnämndens beslut kan ni överklaga detta 
inom tre veckor från att ni fick beslutet. 

Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen men skickas skriftligen till 
samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 
Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, 
din egen och ärendets fastighets beteckning, ditt namn, adress och 
kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

Beslutet ska delges med besvärhänvisning till: 
 

 
 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 
Datum 
2019-08-12 

Handläggare 
Leif Davidsson 

Dnr 
B 2019-000363 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Olovlig schaktning 
 Båstads kommun 

Förslag till beslut 

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 14 462 kronor för att ha påbör
jat schaktning för nybyggnation utan startbesked. 

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 EU-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 §). 

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

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Fastighetsägaren Torbjörn Nilsson, har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att på
börja en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt getts möjlighet att göra rät
telse genom att återställa marken till ursprungligt skick 

Beskrivning av ärendet 

Vid besök i området den 25 april 2019 uppdagades att avsevärd schaktning för grund
läggning av nybyggnation hade gjorts inom fastigheten  Även utstak
ning hade gjorts. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
sam hal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.09 



2 (3) 

Bild från plats besök den 25 april 2019 

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 

Leif Davidsson 
Bygglovhandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.04.18 



Beslutet ska delges med besvärhänvisning till: 
 

 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Sanktionsberäkning 
2. Begäran om förklaring 
3. Foto från platsbesök 
4. Hur man överklagar 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 

3 (3) 

Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
sam hal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.04.18 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2019-09-10 

MN § 83 Dnr MN 000045/2019 - 330 

 - Tillsyn avseende 
olovlig schaktning 

7av19 

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 14 462 kronor för att ha påbörjat schaktning för nybyggnation utan 
startbesked. 

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 §). 

Enligt PBL 11 kap 53 §ska en byggsanktion:rnvgift tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

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 göra rättelse genom att återställa marken till 
ursprungligt skick. 

Beskrivning av ärendet Vid besök i området den 25 april 2019 uppdagades att avsevärd schaktning för 
grundläggning av nybyggnation hade gjorts med upplag av schaktmassor inom 
fastigheten  Även grovutsättning hade gjorts. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Leif Davidsson, daterad 2019-08-12, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Leif Davidsson föredrar ärendet. 

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. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande w ~tv 



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-09-10 8av19 

Om ni är missnöjda med myndighetsnämndens beslut kan ni överklaga detta 
inom tre veckor från att ni fick beslutet. 

Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen men skickas skriftligen till 
samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 
Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, 
din egen och ärendets fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och 
kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

Beslutet ska delges med besvärhänvisning till: 
 

 
 

justerandes si Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 
Datum 
2019-08-12 

Handläggare 
Leif Davidsson 

Dnr 
B 2019-000364 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Olovlig schaktning (
 Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11kap51-53, 57 §§plan- och bygglagen 
(PBL) påföra fastighetsägaren  en byggsanktionsavgift 
enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p om 14 462 kronor för att ha påbör
jat schaktning för nybyggnation utan startbesked. 

Skäl för beslutet 

Om någon bryte-r mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap.--etler 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 EU-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 §). 

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

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Fastighetsägaren Sofia Ljungvall, har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att påbörja 
en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt getts möjlighet att göra rättelse 
genom att återställa marken till ursprungligt skick 

Beskrivning av ärendet 

Vid besök i området den 25 april 2019 uppdagades att avsevärd schaktning för grund
läggning av nybyggnation hade gjorts med upplag av schaktmassor inom fastigheten 

 Även utstakning hade gjorts. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.09 



2 (3) 

Bild från platsbesök den 25 april 2019 

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 

Leif Davidsson 
Bygglovhandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 11 1111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.04.18 



Beslutet ska delges med besvärhänvisning till: 
 

 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhälls byggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Sanktionsberäkning 
2. Begäran om förklaring 
3. Foto från platsbesök 
4. Hur man överklagar 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 

3 (3) 

Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.04.18 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2019-09-10 

MN§84 Dnr MN 000042/2019 - 330 

- Olovligt uppförande 
av komplementbyggnad 

9av19 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och 
bygglagen påföra nuvarande fastighetsägarna  och   solidariskt 
en byggsanktionsavgift enligt plan-och byggförordningen (PBF) 9 kap 3 §och 
12 § 8 p om 12 788 kronor för att utan bygglov och startbesked uppfört en 
komplementbyggnad på 20 kvadratmeter. 

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 EU-förordning om krav på byggnadsverk eller produkter, ska 
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12 §och 11kap41 § 
plan-och bygglagen). 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Uppförande av 
komplementbyggnader inom detaljplanerat område är bygglovspliktigt. Inga 
skäl har framkommit som föranleder att sanktionsavgiften ska reduceras. 

Då rättelsen genom rivning inte har skett dvs. att tillbyggnaden inte har tagits 
bort ska en sanktionsavgift tas ut. 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägarna till den ovanstående fastigheten har tagit över en fastighet där 
en byggnad har uppförts utan bygglov. Då varken bygglov eller startbesked 
fanns när byggnaden uppfördes ska sanktionsavgift tas ut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja, daterad 2019-09-10, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovschef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Upplysningar Om ni är missnöjda med myndighetsnämndens beslut kan ni överklaga detta 
inom tre veckor från att ni fick beslutet. 

Överldagandet ska ställas till Länsstyrelsen men skickas skriftligen till 
samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 
Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, 
din egen och ärendets fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och 
kontaktuppgifter. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-10 

Beslutet expedieras till Beslutet skickas med besvärshänvisning till 

Sida 

10av19 

Lagfarna fastighetsägarna (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-09-10 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2017 - 001333 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende olovligt uppförande av komplementbyggnad på fastig
heten  

Sammanfattning 
Fastighetsägarna till den ovanstående fastigheten har tagit över en fastighet där en byggnad har 
uppförts utan bygglov. Då varken bygglov eller startbesked fanns när byggnaden uppfördes ska 
sanktionsavgift tas ut. 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-och bygglagen 
påföra nuvarande fastighetsägarna  och   en byggsanktionsavgi-ft-enligt plan-och 
byggförordningen (PBF) 9 kap 3 §och 12 § 8 p om 12 788 kronor för att utan bygglov och start
besked uppfört en komplementbyggnad på 20 kvadratmeter. 

Motivering 
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 EU-förordning om krav på byggnadsverk eller produkter, 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap 12 §och 11kap41 §plan-och bygglagen). 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Uppförande av komplementbyggnader inom 
detaljplanerat område är bygglovspliktigt. Inga skäl har framkommit som föranleder att sankt
ionsavgiften ska reduceras. 

Då rättelsen genom rivning inte har skett dvs. att tillbyggnaden inte har tagits bort ska en sankt
ionsavgift tas ut. 

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 2019.02.06 



2 (3) 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Den före detta fastighetsägaren har den 11 december 2017 inkommit med en anmälan för upp
förande av en komplementbyggnad med stöd av plan-och bygglagen 9 kap 4 a § (s.k. attefalls
hus). Under granskningen har det upptäckts att byggnaden redan var uppförd. 

Efter genomgång av vårt ärendehanteringssystem kunde man konstatera att något bygglov eller 
startbesked för den befintliga komplementbyggnaden inte har lämnats. Därefter har ett tillsyn
särende upprättats. 

Fastigheten var vid den tidpunkten ute för försäljning och de nya fastighetsägarna som tog över 
fastigheten den 20 december 2017 har meddelat att de är villiga att ta över tillsynsärendet dvs. 
legalisera byggnaden i efterhand och betala sanktionsavgifter. Själva överenskommelsen fram
går av bilaga 2 och 3. 

Enligt plan-och bygglagen 11 kap 57 §punkt 1 ska sanktionsavgiften tas ut av den som var ägare 
till fastigheten vid den tidpunkten när överträdelsen gjordes, den som begick överträdelsen eller 
den som har fått fördel av överträdelsen. På grund av överenskommelsen mellan de gamla och 
de nya fastighetsägarna finns det inga hinder att de nuvarande fastighetsägarna betalar avgiften. 

Enligt nuvarande fastighetsägare har den nya komplementbyggnaden uppförts i juli 2016 (bi
laga 4). Tillsynsärendet upprättades i december 2017, alltså mindre än fem år sedan överträdel
sen har gjorts vilket gör att sanktionsavgifter kan tas ut. Preskriptionstiden för sanktionsavgifter 
är fem år sedan överträdelsen har begåtts. 

S.tartbesked i efterhand för byggnaden har getts i juni 201.9. 

Upplysningar 

Om ni är missnöjda med myndighetsnämndens beslut kan ni överklaga detta inom tre veckor 
från att ni fick beslutet. 

Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen men skickas skriftligen till 
samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Ange vil
ket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets fastighets
beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhällsbyggnad 

Hajrudin Caplja 
Bygglovhandläggare 

Båstads kommun 
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Beslutet skickas med besvärshänvisning till 

Lagfarna fastighetsägarna (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 

Bilagor 

Bilaga 1 - Redovisning av beräkning av sanktionsavgiften 
Bilaga 2 - Överenskommelse om sanktionsavgiften 
Bilaga 3 - Överenskommelse om sanktionsavgiften 
Bilaga 4 - Redovisning när byggnaden uppfördes 
Bilaga 5 - Foto 
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rJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-09-10 11av19 

MN §85 Dnr MN 000043/2019 - 330 

Grevie 2:6 (Tingsvägen 41) - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov för närvarande 
inte kan ges för nybyggnad av bostadshus på den föreslagna platsen. 

Avgift 1 432 kronor. Avgiften är reducerad (plan- och bygglagen, PBL, 12 kap. 
Sa §). Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut I avvägningen mellan det allmänna intresset av att trygga dricksvatten
försörjningen för kommunens södra och västra delar och det enskilda intresset 
av att uppföra ett bostadshus på platsen bedöms det allmänna intresset för 
tryggad dricksvattenförsörjning väga tyngst (plan- och bygglagen, PBL, 2 kap 
2 §). Platsen kan behöva tas i anspråk för alternativt påverkas negativt av 
kommande anläggningar med mottagningsstation, lågreservoar och 
ledningsdragningar. Anläggningarna är under utrednings- och projekteringsfas 
och väntas stå klara under år 2021-2023. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på en del av 
fastigheten Grevie 2:6. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men 
ingår i område med sammanhållen bebyggelse. Kommunen har beslutat att 
kommunen ska ansluta sin dricksvattenförsörjning till Sydvatten. Sydvatten 
kommer leverera vatten till en mottagningsstation som ska placeras i 
närområdet kring befintlig högreservoar i Grevie kyrkby. Projektering och 
markförhandlingar pågår. Kommunen och driftsbolaget NSVA planerar bygga 
en lågreservoar och nya överföringsledningar inom samma närområde. 
Placering av lågreservoar och ledningar är under utredning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja, daterad 2019-09-10, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Upplysningar Om ni är missnöjda med myndighetsnämndens beslut kan ni överklaga detta 
inom tre veckor från att ni fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
Länsstyrelsen men skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller 
Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du 
överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets 
fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna 
Samhälls byggnad 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-09-10 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2019 - 000266 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten 
Grevie 2:6 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov för närvarande inte kan ges 
för nybyggnad av bostadshus på den föreslagna platsen. 

Avgift 1'432 kronor. Avgiften är reducerad (plan - och bygg/agen, PBL, 12 kap. Ba §). Fak
tura översänds separat. 

Skäl för beslut 
I avvägningen mellan det allmänna intresset av att trygga dricksvattenförsörjningen för 
kommunens södra och västra delar och det enskilda intresset av att uppföra ett bostadshus 
på platsen bedöms det allmänna intresset för tryggad dricksvattenförsörjning väga tyngst 
(plan- och bygg/agen, PBL, 2 kap 2 §). Platsen kan behöva tas i anspråk för alternativt på
verkas negativt av kommande anläggningar med mottagningsstation, lågreservoar och 
ledningsdragningar. Anläggningarna är under utrednings- och projekteringsfas och väntas 
stå klara under år 2021-2023. 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på en del av fastigheten 
Grevie 2:6. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men ingår i område med 
sammanhållen bebyggelse. Kommunen har beslutat att kommunen ska ansluta sin dricks
vattenförsörjning till Sydvatten. Sydvatten kommer leverera vatten till en mottagningsstat
ion som ska placeras i närområdet kring befintlig högreservoar i Grevie kyrkby. Projekte
ring och markförhandlingar pågår. Kommunen och driftsbolaget NSVA planerar bygga en 
lågreservoar och nya överföringsledningar inom samma närområde. Placering av lågreser
voar och ledningar är under utredning. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.1 1.24 
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Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på en del av 
fastigheten Grevie 2:6. Fastigheten som omfattas av ansökan ligger utanför detaljplanerat 
område och omfattas av följande riksintressen: 

• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 1,4 §§mil
jöbalken. 

• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hall
andsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 

Åtgärden bedöms inte utgöra någon påtaglig skada på riksintressena. I den kommunöver
gripande översiktsplanen från 2008 anges ingen ändrad markanvändning söder om 
Tingsvägen. Åtgärden bedöms uppfylla de generella kraven i översiktsplanen avseende 
hur ny bebyggelse kan få tillkomma på landsbygden. 

Ansökan inkom 26 mars 2019 och kort därefter har grannehörande gjorts (där samtliga 
berörda grannar och vägsamfälligheten har getts möjlighet att yttra sig över förslaget). 
Inga negativa synpunkter har lämnats in. 

Fastigheten Grevie 2:6 gränsar i väster till en högreservoar för dricksvatten. Kommunen 
har beslutat att kommunen ska ansluta sin dricksvattenförsörjning till Sydvatten. Sydvat
ten kommer leverera vatten till en mottagningsstation som ska placeras i närområdet 
kring befintlig högreservoar. Projektering och markförhandlingar pågår för Sydvattende
len. Driftstart är planerad till 2021. Kommunen och driftsbolaget NSVA planerar bygga en 
lågreservoar och nya överföringsledningar inom samma närområde. Placering av lågreser
voar och ledningar är under utredning. 

På grund av utredningsarbetena har handläggQingstiden har förlängts med tio veckor. Nå
got beslut om placering av var mottagningsstation, lågreservoar och ledningar har inte fat
tats under den förlängda tiden. Det går därför inte att bedöma om den sökta placeringen av 
ett en bostadshus kommer att påverkas av åtgärden. Sökanden har informerats om att posi
tivt förhandsbesked inte kommer kunna ges i nuläget (tills utredning är avslutad) samt 
uppmanats att dra tillbaka ansökan och avvakta tills beslut om placeringen av ny infra
struktur för dricksvatten har fattats. 

Sökanden har inkommit med önskemål att få sin ansökan prövad i befintligt skick trots att 
utredningen inte är avslutad. Sökanden har även skickat in en skrivelse (bilaga 4) där sö
kanden bemöter kommunens ståndpunkt om att positivt förhandsbesked inte kan ges. I 
skrivelsen behandlas framförallt synpunkter på placeringen av reservoaren samt hänvisas 
till ett planprogram för Grevie kyrkby som gjordes 2010. 

Planprogrammet har ingen juridisk status som underlag för en prövning om förhandsbe
sked. I samrådsförslaget till ny översiktsplan har de oplanerade markområdena som peka
des ut i översiktsplanen tagits bort. Övriga synpunkter som framförs i skrivelsen får be
traktas i huvudsak som en partsinlaga i pågående utredningsarbete och markförhandling. 
Vår bedömning är att föreslagen placering av ett nytt bostadshus i sig är förenlig med gäl
lande översiktsplan, men då utredningen om placering av ny dricksvatteninfrastruktur inte 
är avslutad och inga beslut om placeringen är fattade är marken inte lämplig att bebygga 

Båstads kommun 

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



3 (3) 

med bostäder. Även om marken inte direkt skulle påverkas av den nya infrastrukturen kan 
den komma att påverkas indirekt genom risk för olyckor vid bräddning eller brott på an
läggningen. 

Vattenverksamheten som bedrivs i området och dess framtida utveckling är av ett mycket 
stort och vitalt allmänt intresse vilket bedöms väga tyngre än det enskilda intresset att be
bygga fastigheten med bostadshus. 

Den angivna handläggningstiden i PBL 9 kap 27 §har överskridits med fyra påbörjade 
veckor vid tidpunkten för nämndens sammanträde den 10 september 2019. Avgiften ska 
enligt PBL 12 kap Sa§ reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka. Avgiften för ett 
förhandsbesked med hörande av grannar är enligt taxan 7'161 kronor varav 2'046 kronor 
avser hörandet av grannar. Avgiften reduceras med 4/5 till 1'432 kronor. 

Upplysningar 

Om ni är missnöjda med myndighetsnämndens beslut kan ni överklaga detta inom tre 
veckor från att ni fick beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen men skickas 
skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 
80 Båstad. 

Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ären
dets fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhällsbyggnad 

Hajrudin Caplja 
Bygglovhandläggare 

Beslutet ska expedieras till: 

Bilagor 

1. Ansökan 
2. Situationsplan 
3. Fasadritningar 
4. Komplettering av ansökan - skrivelse och tillgörande bilagor (foto) 
5. Orienteringskarta 
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rll:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2019-09-10 12av19 

MN §86 Dnr MN 000041/2019 - 330 

Byggsanktionsavgift avseende 
olovligt uppförd stödmur och uppfyllnad av mark 

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 § 1 st. 
8 p. om 3 952 kronor för att utan bygglov och startbesked uppfört en sex meter 
lång stödmur och en byggsanktionsavgift enligt PBF 9 kap 17 § 1 st. 1 p. 
om 3 952 kronor för att utan marklov och startbesked gjort en väsentlig 
höjning av marknivån på en yta på 60 kvadratmeter. Total sanktionsavgift blir 
7 904 kronor. Faktura översänds separat när beslutet vunnit laga kraft. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i PBL 8-10 kap. eller i föreskrifter eller 
beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i PBL 16 kap 
2-10 §§eller mot en bestämmelse i EU-förordning om krav på byggnadsverk 
eller produkter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av PBL 
16 kap 12 §och 11 kap 41 §. 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Uppförande av stödmurar 
och väsentlig höjning av marknivån är bygg- respektive marklovpliktiga. 
Åtgärderna har utförts utan lov och startbesked lämnats. Inga särskilda skäl 
har framkommit som föranleder att byggsanktionsavgiften ska reduceras. 

Då rättelsen genom rivning av stödmur och återställande av marknivån inte 
har skett ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Beskrivning av ärendet På fastigheten har en lägre stödmur och en markuppfyllnad gjorts 
utan lov och startbesked. Fastighetsägaren har sökt bygg- och marklov i 
efterhand. Då varken lov eller startbesked fanns när åtgärderna utfördes ska 
byggsanktionsavgift tas ut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-09-01, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2019-09-10 13av19 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom tre veckor från att du delgavs beslutet. 

Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen men skickas skriftligen till 
samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 
Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, 
din egen och ärendets fastighets beteckning, ditt namn, adress och 
kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska delges: 
Fastighetsägaren 

Kopia för kännedom: 
Lantmäteriet/Inskrivningsmyndigheten 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-09-01 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2016-1238 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Byggsanktionsavgift avseende olovligt uppförd stödmur och uppfyllnad 
av mark på fastigheten  Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-och bygglagen, PBL, på
föra fastighetsägaren  en byggsanktionsavgift enligt plan-och 
byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 1 st. 8 p. om 3 952 kronor för att utan bygglov och startbe
sked uppfört en sex meter lång stödmur och en byggsanktionsavgift enligt PBF 9 kap 17 § 1 st. 1 
p. om 3 952 kronor för att utan marklov och startbesked gjort en väsentlig höjning av marknivån 
på en yta på 60 kvadratmeter. Total sanktionsavgift blir 7 904 kronor. Faktura översänds sepa
rat när beslutet vunnit laga kraft. 

Motivering 
Om någon bryter mot .en bestämmelse i PBL 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i PBL 16 kap 2-10 §§eller mot en bestäm
melse i EU-förordning om krav på byggnadsverk eller produkter, ska tillsynsmyndigheten ta ut 
en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av PBL 
16 kap 12 §och 11kap41 §. 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Uppförande av stödmurar och väsentlig höjning 
av marknivån är bygg- respektive marklovpliktiga. Åtgärderna har utförts utan lov och startbe
sked lämnats. Inga särskilda skäl har framkommit som föranleder att byggsanktionsavgiften ska 
reduceras. 

Då rättelsen genom rivning av stödmur och återställande av marknivån inte har skett ska en 
byggsanktionsavgift tas ut. 

Sammanfattning 
På fastigheten har en lägre stödmur och en markuppfyllnad gjort utan lov och start
besked. Fastighetsägaren har sökt bygg- och marklov i efterhand. Då varken lov eller startbesked 
fanns när åtgärderna utfördes ska byggsanktionsavgift tas ut. 
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Bakgrund och ärendebeskrivning 

I samband med slutsamråd på fastigheten för en tillbyggnad 2016 (B 2014-733) uppmärksam
made kommunens handläggare bland annat att en markyta på drygt 60 kvadratmeter fyllts upp 
väsentligt och att en lägre stödmur uppförts i släntfoten av uppfyllnaden utan lov och startbe
sked. På uppfyllnaden har ett altandäck anlagts. Själva altandäcket bedöms inte vara bygglov
pliktigt. 

Ett tillsynsärende upprättades och den 27 december 2016 gavs fastighetsägaren möjlighet att 
komma in med en förklaring till det inträffade. Fastighetsägaren kom inte in med en förklaring 
utan sökte istället den 27 april 2017 mark- och bygglov i efterhand för det olovligt uppförda. 

Enligt plan-och bygglagen 11 kap 57§punkt1 ska sanktionsavgiften tas ut av den som var ägare 
till fastigheten vid den tidpunkten när överträdelsen gjordes, den som begick överträdelsen eller 

· · den som har fått fördel av överträdelsen. är sedan den 3 juni 2014 ägare av 
-fastigheten. ·-

Uträkning av byggsanktionsavgifterna och vilket lagrum de baseras på framgår av bilaga 1 och 2. 

Beslut om bygg- och marklov i efterhand förväntas ges på delegation innan nämndens samman
träde den 10 september 2019. 

Upplysningar 

Om du vill undvika byggsanktionsavgiften har du möjlighet att vidta rättelse. Rättelse innebär 
att du river stödmuren och återställer marknivån innan nämndens sammanträde den 10 sep
tember 2019. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du delgavs beslutet. 

Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen men skickas skriftligen till 
samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Ange vil
ket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets fastighets-
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beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift 

Beslutet ska delges 
Fastighetsägaren 

Kopia för kännedom 

Lantmäteriet/Inskrivningsmyndigheten 

Bilagor 
Bilaga 1 - Redovisning av beräkning av sanktionsavgiften för mur 
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Bilaga 2 - Redovisning av beräkning av sanktionsavgiften för markuppfyllnad 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-09-10 

Beslut 

MN § 87 Dnr MN 000028/2019 - 800 

Ansökan om utdömande av vite för att verksamheten inte 
följt förbudet (med vite) som förbjuder försäljning av 
livsmedel som saknar svensk märkning 

Myndighetsnämnden ansöker genom Beslut MN § 43 
(Dnr MN 000028/2019-800) om ett utdömande av vite 
på 20 000 kronor för  

Om inte rättelse vidtagits senast till myndighetsnämndens sammanträde 
den 8 oktober 2019 kommer nämnden fatta beslut om stängning av 
verksamheten . 

Sida 

14av19 

Skäl till beslut Eftersom verksamheten fortfarande inte har korrigerat märkningen på ett 
flertal livsmedel och man dessutom inte tillfälligt har plockat bort dessa 
livsmedel ur sortimentet så anser myndighetsnämnden att livsmedels
verksamheten klart har brutit mot det beslut som var 
förenat med vite och bör därmed också utdömas ett vite på 20 000 kronor. 
Det finns inga skäl att vitesbeloppet jämkas. 

Beskrivning av ärendet Vid livsmedelskontroll av har verksamheten brustit med att 
ha svensk märkning på de livsmedel som saluförs. De har meddelats med beslut 
om att de inte får sälja felaktigt märkta livsmedel och har haft lång tid på sig att 
åtgärda felet med märkningen. Myndighetsnämnden beslutade den 16 april 
2019 om att förena förbudet att sälja felaktigt märkta livsmedel med ett 
löpande vite på 20 000 kronor. Beslutet skickades med rekommenderat brev 
till företaget, företagets vd och suppleanten till företaget. Suppleanten hämtade 
ut det rekommenderade brevet. Beslutet har inte överklagats så det har vunnit 
laga kraft. Vid kontrollen som utfördes den 6 juni 2019 salufördes fortfarande 
flera livsmedel som saknade svensk märkning. Det resulterade i ett ansökande 
om vite. Under juli och augusti månad gjordes fyra plats besök, vid tre av dessa 
gånger var det stängt. Den 20 augusti gjordes det fjärde plats besöket och då 
konstaterades det att det fortfarande saknades svensk märkning på ett flertal 
livsmedel som var till försäljning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från livsmedelsinspektör Tomas Bergström, daterad 
2019-08-28, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Livsmedelsinspektör Tomas Bergström föredrar ärendet. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

w )P 



l,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-10 

Sida 

15av19 

Yrkande Haakon Böcker (BP), Ingrid Edgarsdotter (BP) och Marie-Louise Linden (M): 
Bifall med följande tillägg: Om inte rättelse vidtagits senast till myndighets
nämndens sammanträde den 8 oktober 2019 kommer nämnden fatta beslut 
om stängning av verksamheten  

Proposition Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet ovan och finner att 
nämnden bifallit detta yrkande. 

Beslutet expedieras till Förvaltningsrätten i Malmö 
Box 4522 
203 20 Malmö 
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se 

Justerandes signaturer 

60 11/ 
Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-08-28 

Handläggare: Tomas Bergström 

Dnr: M 2018-1184 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Myndighetsnämnden 

Tjänsteskrivelse - Ansökan om utdömande av vite för att verksamheten 
inte följt förbudet (med vite) som förbjuder försäljning av livsmedel som 
saknar svensk märkning 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden ansöker genom Beslut MN § 43 (Dnr MN 000028/2019 - 800) om ett 
utdömande av vite på 20 000 kronor för  

Sammanfattning av ärendet 
Vid livsmedelskontroll av  har verksamheten brustit med att ha svensk 
märkning på de livsmedel som saluförs. De har meddelats med beslut om att de inte får sälja 
felaktigt märkta livsmedel och har haft lång tid på sig att åtgärda felet med märkningen. Myn
dighetsnämnden beslutade 2019-04-16 om att förena förbudet att sälja felaktigt märkta livs
medel med ett löpande vite på 20 000 kronor. Beslutet skickades med rekommenderat brev till 
företaget, företagets vd och suppleanten till företaget. Suppleanten hämtade ut det rekommen
derade brevet. Beslutet har inte överklagats så det har vunnit laga kraft. 
Vid kontrollen som utfördes den 6 juni 2019 salufördes fortfarande flera livsmedel som sak
nade svensk märkning. Det resulterade i ett ansökande om vite. 

Under juli och augusti månad gjordes fyra plats besök, vid tre av dessa gånger var det stängt. 
Den 20 augusti gjordes det fjärde platsbesöket och då konstaterades det att det fortfarande 
saknades svensk märkning på ett flertal livsmedel som var till försäljning. 

Skäl till beslut 
Eftersom verksamheten fortfarande inte har korrigerat märkningen på ett flertal livsmedel och 
man dessutom inte tillfälligt har plockat bort dessa livsmedel ur sortimentet så anser Myndig
hetsnämnden att livsmedelsverksamheten klart har brutit mot det beslut 
som var förenat med vite och bör därmed också utdömas ett vite på 20 000 kronor. Det finns 
inga skäl att vitesbeloppet jämkas. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Tomas Bergström 
Livsmedelsinspektör 

Denna handling har hanterats d;g;talt och har dä1för ingen underskrift. 



Beslutet ska expedieras till: 
Förvaltningsrätten i Malmö 
Box 4522 
203 20 Malmö 

E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslut MN § 43 (Dnr MN 000028/2019 - 800), Beslut om förbud förenat med vite 
Bilder från kontrollen den 20 augusti 2019 

2 (2) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-09-10 16av19 

MN§88 Dnr MN 000074/2018 - 900 

Delgivningar 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Glimminge 39:219 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus - Dom från Mark
och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet. 
Nämndens beslut om bygglov fastställs. 

b). Månadsrapportjuli 2019 från Nordvästskånes kustvattenkommitte. 

c) . Protokoll fört vid Nordvästskånes kustvattenkommittes årsstämma 
den 21maj2019. 

d). Ingelstorp 3:5 - Dom från Mark- och miljödomstolen. Förhandsbesked för 
nybyggnad av en bostadshus. Mark- och miljödomstolen avvisar Aktiebolaget 
Haga Gårdsförvaltnings överklagande. Med ändring av länsstyrelsens beslut 
fastställer mark- och miljödomstolen myndighetsnämndens beslut den 
22 mars 2018, § 40, om att meddela negativt förhandsbesked. 

e ). Måsen 7 - Överklagat beslut. Länsstyrelsen avskriver ärendet från 
vidare handläggning. Överklagan har återkallats. 

f). Kärragård 4:7 och Ängalag 4:6 - Dom från Mark- och miljödomstolen 
- Fastighetsreglering. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

g). Månadsrapport augusti 2019 från Nordvästskånes kustvattenkommitte. 

h). Båstad 109:117 - Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Utdra sbes rkande 



li1:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-09-10 

MN§ 89 Dnr MN 000075/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

Sida 

17av19 

a). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag 2019-06-01 - 2019-08-31. 

b ). Delegationslista - Bygglovsavdelningen 2019-07-01 - 2019-08-31. 

c). Delegationslista - Miljöavdelningen 2019-07-01- 2019-08-31. 

Utdra sbes rkande 



IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-09-10 

MN §90 Dnr MN 000009 /2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a). Workshop angående ny nämndsplan (Sari, Carolina m fl) 

b). Uppföljning av alkoholhandläggningen i Båstads kommun (Ildik6) 

c). Digitaliseringsarbetet på Samhällsbyggnad (Catharina) 

d). Sprängämnestillsynen (Tina) 

e). Malen 1:209 - Dom från Mark- och miljööverdomstolen (Roger) 

fJ. Uppföljning av delårsbokslut tertial 2, januari-augusti 2019 (Roger) 

g). Dialogmöten i september mellan KS och MN:s presidium 

h). Handläggning avseende pooltak, höjder mm (Catharina) 

i). Handläggning avseende murar, plank och staket (Catharina) 

k). Nye bygglovhandläggaren Tobias Österling presenterar sig 

Sida 

18av19 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN §91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-10 

Dnr MN 000025/2018 - 330 

Segeltorp 3:5 - Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen 

Beslut Myndighetsnämnden ger samhällsbyggnadschef Roger Larsson i uppdrag 
att besvara föreläggandet från Mark- och miljööverdomstolen. 

Sida 

19av19 

Beskrivning av ärendet Mark- och miljööverdomstolen har förelagt myndighetsnämnden att senast 
den 19 september yttra sig över bifogad handling, aktbilaga 7. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



SVEA HOVRÄ IT 
Rotel 0603 
Mark- och miljööverdomstolen 

FÖRELÄGGANDE 
2019-09-05 

Aktbilaga 8 

I Mål nr. 
p 6079-19 060308 
Anges vid kontakt med domstolen 

Myndighetsnämnden i Båstads 
kommun 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun ./.  
angående förhandsbesked på fastigheten Segeltorp 3:5 i Båstad kommun 

Ni ska senast den 19 september 2019 komma in med yttrande över bifogad handling. 

Mark- och miljööverdomstolen tar gärna emot inlagor som inte är alltför omfattande via 
e-post. Om du inte begär annat kommer vidare kontakt med dig i målet att ske via e-post 
och på den e-postadress som du senast använt till hovrätten. 

Jill Cato 
Telefon 08 561 675 50 

Bifogade handlingar: aktbilaga 7 

Dok.Id 1530458 
Postadress 

Box 2290 
103 17 Stockholm 

Besöksadress 

Birger Jarls Torg 16 

Telefon 

08-561 670 00 

Telefax Expeditionstid 

måndag - fredag 
08-561 675 50 
E-post: svea.avd6@dom.se 
www.svea.se 

rHv P 00-1630 
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ADVOKATFIRMAN 

ENGSTRÖM & CO 
Rechtsanwältin Advokat Dr ju r Bettina Schutz-Gärden 
Advokat Sven Fjellander 

Rechtsanwältin Advokat Katja,...O_b_er ______ ~ 

Rechtsanwalt Advokat Jens-Pf,W~aMW~ll.'IT 
bitr jur Robin Kvist Advokat Lars Engström (of cor o~~08 

Skickas endast per e-post till 
svea.avd6@dom.se 

Mål nr P 6079-19 

Svea Hovrätt 
Mark- och miljööverdomstolen 

Malmö 2019-08-27 

Myndighetsnämnden i Båstad kommun (Klaganden) ./.  

INl<OM: 2019-08-27 
MÅLNR: P 6079-19 
AKTBIL: 7 

Med anlednir.g av Mark- och miljööverdomstolens föreläggande, aktbil 6, vill   
 anföra följande. 

1. Yrkande och inställning 

   motsätter sig Klagandens yrkande om ändring. 

   yrkar att Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet och fast
ställer Mark- och miljödomstolens dom i mål nr P 3288-18 från 2019-05-14. 

Skälen för  ställningstagande och yrkande framgår nedan. 

2. Skäl för inställning och yrkande 

PBL 9 kap, 25 §innehåller en underrättelseskyldighet för Byggnadsnämnden, men inte för 
Mark- och miljödomstolen. Det är således felaktigt av Klaganden att påstå att fråga om dom
villa skulle föreligga . 

Det framgår dessutom av aktbil 2, att ett "lagstadgat grannehörande11 verkställts och där 
möjlighet funnits att "lämna synpunkter i ärendet". I mål P 12337-18 i Mark- och miljööver
domstolen förelåg en annan situation. Där hade "ingen kommunicering ägt rum med ägarna 
av de angränsande fastigheterna innan nämndens beslut att neka bygglov har upphävts". 

Advokatfirman Engström & Co AB Yrv_ Tel: +46-(0)40-30 90 70 
Org. nr 556849-4339, VAT No. SE556849433901 Fax: +46-(0)40-30 90 80 
Jungmansgatan 12, SE-21111 Malmö, Sweden ~mail : engstrom@advokat-engstrom.se 

mepage: www.advokat-engstrom.se 

I samarbete med Advokaten Lars Engström AB, org.nr. 556321-1860 



ADVOKATFIRMAN 

ENGSTRÖM & CO 

2 

ansökan om förhandsbesked är nu föremål för domstolsprövning, inte 
hantering av en Byggnadsnämnd. De frågeställningar som tas upp av Klaganden i aktbil 1, sid 
1, sista stycket, får hanteras när en framtida ansökan om bygglov görs. Det kan i samman
hanget framhållas att fastigheten Segeltorp 3:5 inte innehåller någon fornlämning. Klagan
den har i sitt överklagande fortsatt inte redogjort för varför landskapsbildsskydd och strand
skydd får betydelse för ansökan om förhandsbesked. Avståndet till 
bäcken i Hallavara-dalen överstiger 100 m. Avståndet till havet fågelvägen är över 1, 7 km. 

ansökan om förhandsbesked angav vid "Typ av VA -anslutning" - "en
skilt vatten och avlopp". Mera uppgifter än så krävs inte i ett ärende om förhandsbesked . 
Dessa frågor får lösas när ansöker om bygglov. 

 anser att Mark- och miljödomstolen i sin dom gjort en helt korrekt in
tresseavvägning mellan enskilda och allmänna intressen. 

Fastighetens taxering är relevant vid en bedömning enligt Miljöbalken. Miljöbalkens regler 
hänvisas till i PBL, 2 kap, 2 §och där bl a 3 kap Miljöbalken omnämns. Den i målet aktuella 
fastigheten är taxerad som småhusenhet och utgör därför inte jordbruksmark. Fastigheten 
Segeltorp 3:5 har, enligt Båstad kommuns överklagandeinlaga, ursprungl igen varit taxerad 
som skogslott. Skogsdelen 3:5 2 utgör bara 0,149 hektar av den totala arealen för hela 3:5 
(3:5 1 + 3:5 2) som är 0,8377 hektar. Fastigheten Segeltorp 3:5 har aldrig varit taxerad som 
jordbruksmark. Rent faktiskt består större delen av Segeltorp 3:5 av ovårdad ängsmark, föga 
lämpad för jordbruksproduktion. Enligt  uppfattning är fastigheten san
nolikt inte så stor så att den lämpar sig för traditionellt jordbruk med plöjning och skörde
tröskning. Den har heller inte använts som betesmark under en längre tid.   

 anser att Mark- och miljööverdomstolen i r:!ål P 11097-17 gjort en korrekt bedömning. 

anser att Mark- och miljödomstolen även gjort korrekta bedömningar i 
sina domskäl beträffande Sammanhållen bebyggelse på sidorna 14-15 och Prejudicerande 
effekt på sidorna 15-16 i domen. 

3. Bevisning 

 åberopar samma bevisning i Mark och miljööverdomstolen som åbero
pades i Mark- och miljödomstolen. vill att Mark- och miljööverdomsto
len tar del av den videoinspelning av förhöret med honom som gjordes vid Mark- och miljö
domstolens sammanträde i Båstad 2019-03-27. 

åberopar även bifogad utskrift, bilaga 1, av den sk Båstad kartan till 
styrkan de av att den tilltänkta byggnationen väl ansluter till grannfastigheten och blir en del 
av den sammanhållna bebyggelsen i Hallavara by. har uppfattat detta 
som en ny internettjänst från Båstad kommuns sida, varför giltig ursäkt att inte framlägga 
denna bevisning i Mark- och miljödomstolen föreligger med stöd av 50 kap 25 §st 3 p 2 RB. 

I sökfältet på www.bastad.se söks Båstadkartan, därefter söks Lager och underrubrik Bygga 

och Bo, kartmarkering "sammanhållen bebyggelse (vägledning)". 

4.Syn 

 yrkar att Mark- och miljööverdomstolen med stöd av 3 kap 5 § lag 
(2010:921) om Mark- och miljödomstolar och 39 kap 1 § rättegångsbalken förordnar att syn 
hålles för skärskådan av fastigheten Segeltorp 3:5 och kringliggande fastigheter i Hallavara 
för att möjliggöra för Mark- och miljööverdomstolen att på plats iakttaga förhållanden som 

I 
I 
I 
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ENGSTRÖM & CO 
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är av vikt i målet såsom i) att placeringen av tilltänkt byggnation och utfartsväg på fastig
heten Segeltorp 3:5 ansluter väl till grannfastigheten, ii) det rörliga friluftslivets rörelsemöns
ter i relation till tilltänkt byggnad och utfartsväg och iii) att tilltänkt byggnation och utfarts
väg blir en del av den sammanhållna bebyggelsen i Hallavara by. 

5. Sammanträde med partsförhör 

 yrkar att Mark- och miljööverdomstolen med stöd av 13 och 14 §§i lag 
(1996:242) om domstolsärenden håller sammanträde i målet. 

yrkar vidare att partsförhöret med honom spelas upp vid sammanträ
det. 

Malmö som ovan 

Bil. 
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