
ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

2020-05-13 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 13 maj 2020 kl. 13.00 - 16.20. 

Carl Lilliehöök (M), Ordförande 
Ingrid Nygren (L), Vice ordförande 
Tony lvarsson (M), jäv§ 52. Catarina Fryland (L) tjänstgörande ersättare 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot. Deltar på distans. 
Kenneth Larsson (C), ledamot 
Christer Paulsson (BP), tjänstgörande ersättare för Haakon Böcker (BP) 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot 

Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Catharina Arehög, bygglovchef. Deltar på distans. 
Michaela Sundström, miljöchef 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Kenneth Larsson. Ersättare: Christer Paulsson. 

Sida 

1av3 

Sekreterare ~ 
Omedelbar: tering. ~ 

--------~-~-=--~ _____________ Paragrafer §§ 52 
enrik Anderssol1j5 

Vice ordförande ~ 1 1 
Juste rare 

·Kenneth Larsso~ 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2020-05-13 

Från och med 2020-05-14 till och med 2020-06-05 

~;? 

Henrik Andersson 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

In nehå 1 lsförteckn i ng 

Myndighetsnämnden 2020-05-13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-13 

MN § 52 Dnr MN 000060/2019 - 330 
Yttrande över aktbilaga 1 i mål nr P 1236-20 gällande byggsanktionsavgift för nybyggnad 
av lagerlokal utan startbesked på fastigheten Vistorp 7:101, Båstads kommun 
(Omedelbar justering) 

Sida 

2 av 3 

fusterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

<Jry ~ 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för yrkandet 

2020-05-13 3 av3 

MN § 52 Dnr MN 000060/2019 - 330 

Yttrande över aktbilaga 1 i mål nr P 1236-20 gällande 
byggsanktionsavgift för nybyggnad av lagerlokal utan 
startbesked på fastigheten V istorp 7:101, Båstads kommun 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun bestrider det Bjäre Invest AB framför i 
sitt yttrande och nämnden yrkar att mark- och miljödomstolen fastställer 
länsstyrelsens beslut om byggsanktionsavgiftens storlek. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Nämnden har full förståelse för att det kan begås misstag och att olika saker 
kan missas i en byggprocess. Nämnden ifrågasätter inte att det inträffade skett 
utan något uppsåt. 

Byggherren är verksam inom byggsektorn. Att byggnationen startats utan 
startbesked uppdagades mycket sent i processen då byggnaden var nästan 
färdigställd. Anmälan kom in i vecka 43 från byggherrens kontrollansvarige och 
färdigställandet var planerat till vecka 48. Lagerbyggnaden är på drygt 600 
kvadratmeter och innehåller förutom lagerlokalen även tvätthall, verkstad, 
kontor och toalett. Något tekniskt samråd hade inte hållits i ärendet. Med 
hänsyn till den professionalitet som finns hos byggherren och i dennes 
organisation samt med beaktande av byggnadens tekniska komplexitet 
bedömer nämnden att byggsanktionsavgiften står i rimlig proportion till den 
överträdelse som skett. Något skäl att sätta ner avgiften enligt PBL 11 kap. 53a 
§ finns därför inte. 

Någon rättelse enligt PBL 11 kap. 54 §har inte skett. 

Beskrivning av ärendet Yttrande över aktbilaga 1imålnrP1236-20 gällande byggsanktionsavgift 
för nybyggnad av lagerlokal utan startbesked på fastigheten Vistorp 7:101, 
Båstads kommun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-05-05 . 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Jäv Tony Ivarsson (M) anmäler jäv. Catarina Fryland (L) går istället in som 
tjänstgörande ersättare på Tonys plats. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, P 1236-20 (mejl) 

fusterandes signaturer Utdragsbestvrkande w Il~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-05-05 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2019-881 

Tjänsteskrivelse 

Myndighetsnämnden 

Yttrande över aktbilaga 1 i mål nr P 1236-20 gällande byggsankt
ionsavgift för nybyggnad av lagerlokal utan startbesked på fastig
heten Vistorp 7:101, Båstads kommun 

Förslag till yttrande 
Myndighetsnämnden i Båstads kommun bestrider det Bjäre Invest AB framför i sitt 
yttrande och nämnden yrkar att mark- och miljödomstolen fastställer länsstyrel
sens beslut om byggsanktionsavgiftens storlek. 

Skäl för yrkandet 
Nämnden har full förståelse för att det kan begås misstag och att olika saker kan 
missas i en byggprocess. Nämnden ifrågasätter inte att det inträffade skett utan nå
got uppsåt. 

Byggherren är verksam inom byggsektorn. Att byggnationen startats utan startbe
sked uppdagades mycket sent i processen då byggnaden var nästan färdigställd. 
Anmälan kom in i vecka 43 från byggherrens kontrollansvarige och färdigställandet 
var planerat till vecka 48. Lagerbyggnaden är på drygt 600 kvadratmeter och inne
håller förutom lagerlokalen även tvätthall, verkstad, kontor och toalett. Något tek
niskt samråd hade inte hållits i ärendet. Med hänsyn till den professionalitet som 
finns hos byggherren och i dennes organisation samt med beaktande av byggna
dens tekniska komplexitet bedömer nämnden att byggsanktionsavgiften står i rim
lig proportion till den överträdelse som skett. Något skäl att sätta ner avgiften en
ligt PBL 11 kap. 53a §finns därför inte. 

Någon rättelse enligt PBL 11 kap. 54 §har inte skett. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
Samhälls byggnadschef 

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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Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift 

Beslutet ska expedieras till: 
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, P 1236-20 (mejl) 

p . 
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Båstads kommun 

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


