
wJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

2017-03-23 

Astrakanen, Torsdagen den 23 mars 2017 kl 13:00-16.05 

Göran Klang (SJ, 1:e vice ordförande 
Rune Andersson (C) 
Karin Schmidt (BP) 
Ingrid Nygren (L) 
Ingemar Nilsson (SO) 
Ingrid Pihlsgård (SJ, tjänstgörande ersättare för Claes Sundin (M) 
Haakon Böcker (BP), tjänstgörande ersättare för James Johnson (BP) 

Kjell Stridh (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Roger Larsson, stadsarkitekt 
Tina Eriksson, miljöchef 
Linda Wahlström, sekreterare 

Haakon Böcker. Ersättare Ingemar Nilsson 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 30 mars kl. 13.00 

Sida 

1 av 25 

Sekreterare ____ g,_,,___'r1._d._~ __ lt/e,_t<._ t__/_.5_~_· _· ________ Paragrafer §§ 33-48 

Linda Wahlström 

Ordförande 

Justerare 
µ h akon Böcker 

ANSLAGS BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2017-03-23 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2017-03-31 till och med 2017-04-22 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 

Underskrift 

Linda Wahlström 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-03-23 3 av 25 

MN §33 Dnr MN 000011/2017 - 900 

Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses: Haakon Böcker (BP) 

2. Som ersättare för justeraren utses Ingemar Nilsson (SO) 

3. Justeringen äger rum på kommunkontoret torsdagen den 30 mars kl. 13.00. 

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. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2017-03-23 4av25 

MN§34 Dnr MN 000013/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Ärende 14, Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden gällande små 
enskilda avlopp utgår från dagens sammanträde. 

Ärende 17, Kontroll- och tillsynsplan enligt livsmedelslagen och miljöbalken för 
Båstads kommun2017 utgår från dagens sammanträde. 

Extra informationspunkt: Avverkning av skog vid Norrvikens trädgårdar. 

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. 

Justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-03-23 5 av 25 

MN §35 Dnr MN 000003/2017 - 900 

Information Myndighetsnämnden 2017 

Beslut 1. Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämndens sammanträde 2017-03-23 redovisas nedanstående 
information: 

1. Status på Västra Karups skola - Tina Eriksson 

2. Förslöv 3:56 - information om status på ärendet - Tina Eriksson 

3. Aktuella detaljplaneprocesser - Lisa Rönn berg. 

4. Genomgång av planlistan - Lisa Rönn berg. (Bilaga) 

5. Avverkning av skog vid Norrvikens trädgårdar - Roger Larsson. 

6. Aktuella ärenden i verksamheterna (stående punkt varje möte) . 

Stadsarkitekt Roger Larsson redovisar inkomna bygglovsansökningar på 
fastigheterna Förste bäck 11, Troentorp 1:48, Småryd 10:1 och Grevie 33:2 
samt pågående byggprojekt på Boarp 2:25 m.fl. (Norrvikens kust). 

Tina Eriksson ger en lägesrapport om verksamhet på Hemmeslövs herrgård. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Myndighetsnämnden 2017-03-15 
Prioriteringsor(lning Plan~rbete, mars 2017 Dnr: 000003/2017 

Prlo Tvo av 011 Anl.bost. Prio Tvo av D Anl bost. 

Pågående sfrateaiska planer Avslutade str111tealska Proiekt 

.1 OversikisDlan . 

• 
-~ påbödat_ 

1 lnrildnlngsdokument Filrslöv ~ oåböriat 

. 1 lnrildnlngsdok4ment~revle ~ på_bOrjat 

1 Befolknlngsprognos 2017 påbörjat 

Prooram FOP NQ"rr,Iken/KatMk 2015 MS/KB 
· AVS KOi,mansoatan 2015 EJ/OS 
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Belolknlngsprognos·201s 2016 ÖS 

lnriktnlngsdokument Båstad 2016 EJ 
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2P Båstad-109:212, Has/elb/Jcken Ovre Bosl 
3P Eskilstorp 5:6 Bosl 
3P Varan 2:2~. Torekov Bosl 

Tillstyrkta v~ntande planer 

.1K li~s!ra Karup 17:36, Unclslroms backe 
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avvaktar svdkustulr. 

olanavtal, avskrives? 

v~ande 

planavtal, sklsln 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2017-03-23 6 av25 

MN§ 36 Dnr MN 000036/2017 - 330 

) - Olovlig rivning av 
komplementbyggnad 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 56 §plan-och bygglagen 
(PBL) inte påföra fastighetsägaren till fastigheterna 

någon byggsanktionssavgift. 

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

En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om överträdelsen avser rivning av en 
byggnad och rivningen har gjorts med stöd av annan lag eller författning (11 
kap 56 §plan-och bygglagen). Byggsanktionsavgiften tas ut av 
myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 

Föredragande Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Beskrivning av ärendet Den 9 november 2015 kom till vår kännedom att på fastigheten 
- utförts en rivning av komplementbyggnader utan 
bygglov /rivningslov och startbesked. Vid besök på fastigheten den 10 
november 2015 konstaterades att rivningen redan var utförd utan 
bygglov /rivningslov och startbesked. 

Begäran om förklaring till varför rivning påbörjats utan rivningslov och 
startbesked skickades den 18 november 2015. Svar på begäran om förklaring 
inkom till samhällsbyggnad den 21 november 2015. Enligt inkommen 
förklaring kan man konstatera att anledningen till rivningen har varit att 
fastighetsägaren hade fått krav från miljöavdelningen att undersöka marken 
från möjligt förorening av mark innan han börjar med exploateringen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Underlag till beslutet 

Upplysningar 

Beslutet expedieras till 

2017-03-23 7 av 25 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 56 § plan- och bygglagen 
(PBL) inte påföra fastighetsägaren till fastigheterna 

någon byggsanktionssavgift. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 10 mars 2017 från 
bygglovhandläggare Naim Berisha. 

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

Beslutet ska expedieras till: 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-03-10 

Handläggare 
Naim Berisha 

Dnr 
B 2015-001101 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Tillsyn avseende: Olovlig rivning av komplementbyggnad -
Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 56 §plan-och bygglagen (PBL) 
inte påföra fastighetsägaren till fastigheterna 

byggsanktionssavgift. 

Skäl för beslut 

Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestäm
melse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyn
digheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har medde
lats med stöd av 16 kap. 12 §. 

En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om överträdelsen avser rivning av en byggnad och 
rivningen har gjorts med stöd av annan lag eller författning (11 kap 56 §plan-och byggla
gen). 
Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

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 2016.11.09 



2 (2) 

Beskrivning av ärendet 
Den 9 november 2015 kom till vår kännedom att på fastigheten 
utförts en rivning av komplementbyggnader utan bygglov /rivningslov och startbesked. 
Vid besök på fastigheten den 10 november 2015 konstaterades att rivningen redan var ut-
förd utan b lov rivnin slav och startbesked. 

'-.... 

Begäran om förklaring till varför rivning påbörjats utan rivningslov och startbesked skick
ades den 18 november 2015. 
Svar på begäran om förklaring inkom till samhällsbyggnad den 21 november 2015. 
Enligt inkommen förklaring kan man konstatera att anledningen till rivningen har varit att 
fastighetsägaren hade fått krav från miljöavdelningen att undersöka marken från möjligt för
orening av mark innan han börjar med exploateringen. 
När det gäller påståendet att kontaktade Naim Be-
risha innan rivningen påbörjades mntaktade byggnadskontoret hösten 2015 om even-
tuellet behov av marklov, så stämmer det inte. 

Upplysningar 

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

Samhällsbyggnad 
Naim Berisha 
Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska delges med besvärshänvisning: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

• Begäran om förklaring 2015-11-18 
• Svar på begäran om förklaring 2015-12-21 
• Situationsplan 
• Foto från plats besök 10 november 2015 
• Beslut ang. markundersökning 2015-05-26 

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 2016.04.18 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Föredragande 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

2017-03-23 8 av 25 

MN§37 Dnr MN 000038/2017 - 330 

Tillsyn avseende fasadändring: 
Startat utan startbesked 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-och 
bygglagen (PBL) påföra fastighetsägaren, till fastigheten - Båstads 
kommun, en byggsanktionssavgift på 
4 816 kronor för att ha påbörjat fasadändring av enbostadshus utan 
startbesked. 

Utförda åtgärder är bygglovspliktiga. Byggsanktionsavgiften för att, trots 
förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen, påbörja fasadändring (byte av 
takmaterial) med 180 m2 är 4 816 kronor (lagrum och uträkning se bilaga 1 till 
tjänsteskrivelsen). 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Det bedöms inte finnas särskilda skäl för att sätta ned 
avgiften. 

Fastighetsägaren- , har upplysts om vad som gäller enligt PBL att 
påbörja en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt getts 
möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Bygglovshandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Efter ett telefonsamtal den 29 mars 2016 mellan vår assistent och ägaren av 
fastigheten - , upptäckte vår assistent att åtgärden (fasadändring) 
redan hade påbörjats utan startbesked. Besök på plats gjordes den 26 april 
2016. Vid besöket konstaterades att åt-gärden redan var färdigställd. 
Fastighetsägaren,- , har upplysts om vad som gäller enligt PBL att 
påbörja en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt getts 
möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-och 
bygglagen (PBL) påföra fastighetsägaren, till fastigheten - Båstads 
kommun, en byggsanktionssavgift på 
4 816 kronor för att ha påbörjat fasadändring av enbostadshus utan 
startbesked. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Upplysningar 

2017-03-23 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare 
Naim Berisha daterad 10 mars 2017. 

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

9 av 25 

Enligt PBL 11 kap 61 § ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader 
efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. 
Faktura översänds separat. 

En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut 
för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften 
fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som 
beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 
Förordning (2013:308). 

Sökanden behöver inkomma senast 31 mars 2017 med följande handlingar för 
att avsluta ärendet med diarienummer B 2014-000118 (för slutbesked): 
- Anmälan om färdigställande (bilaga). 
- Utlåtande från sökanden. Av utlåtandet ska framgå om alla krav som gäller för 
åtgärderna enligt Boverkets byggregler är uppfyllda samt att bygglovet har 
följts. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska delges med besvärshänvisning: 

signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-03-10 

Handläggare 
Naim Berisha 

Dnr 
B 2016-000369 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Tillsyn avseende fasadändring: Startat utan startbesked 
, Båstads kommun 

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

n byggsanktionssavgift på 4816 kronor för att ha påbörjat fa
sadändring av enbostadshus utan startbesked. 

Skäl för beslut 
Utförda åtgärder är bygglovspliktiga. Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 
3 §plan-och bygglagen påbörja fasadändring (byte av takmaterial) med 180 m2 är 4816 
kronor (lagrum och uträkning se bilaga 1). 
Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Det bedöms inte finnas särskilda skäl för att sätta ned avgiften. 

Fastighetsägaren, - ' har upplysts om vad som gäller enligt PBL att påbörja en 
byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en 
skriftlig förklaring. 

Sammanfattning 
Efter ett telefonsamtal den 29 mars 2016 mellan vår assistent och ägaren av fastigheten 
- upptäckte vår assistent att åtgärden (fasadändring) redan hade påbörjats utan 
startbesked. Besök på plats gjordes den 26 april 2016. Vid besöket konstaterades att åt
gärden redan var färdigställd. Fastighetsägaren, - ' har upplysts om vad som 
gäller enligt PBL att påbörja en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt getts 
möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26 9 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.09 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan om bygglov inkom den 3 mars 2014 för fasadändring av enbostadshus. 
(ärende 82014-000118 ). Bygglov beviljades den 11 april 2014. 

Före efter 

I beslutet framgår nedanstående tydligt: 

1. Nedanstående handlingar ska inlämnas till Samhällsbyggnad före det att start
besked kan ges och arbetena får påbörjas: 

Förslag till kontrollplan 

2. Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnad har lämnat ett startbesked 
enligt 10 kap. 3 § PBL. Ombyggnadsarbetena påbörjas innan detta besked läm
nas, tas en sanktionsavgift ut en! PBL 2010:900 11 kap och PBF 2011:338 9 kap. 

Efter ett telefonsamtal den 29 mars 2016 mellan vår assistent och ägaren av fastigheten 
- upptäckte vår assistent att åtgärden (fasadändring) redan hade påbörjats utan 
startbesked. Besök på plats gjordes den 26 april 2016. Vid besöket konstaterades att åt
gärden redan var färdigställd. Fastighetsägaren, - , har upplysts om vad som 
gäller enligt PBL att påbörja en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt getts 
möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 
Tjänsteskrivelsen är kommunicerat med för kännedom. 

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

Enligt PBL 11 kap 61 § ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det 
att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura översänds 
separat. 

En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut för de 

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 2016.04.18 
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överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med 
tillämpning av det pris basbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fatt
tas. Avgiften får uppgå till högst SO pris basbelopp. Förordning (2013:308) 

Sökanden behöver inkomma senast 31 mars 2017 med följande handlingar för att avsluta 
ärendet med diarienummer B 2014-000118 (för slutbesked). 
- Anmälan om färdigställande (bilaga) 
- Utlåtande från sökanden. Av utlåtandet ska framgå om alla krav som gäller för åtgärder-

na enligt Boverkets byggregler är uppfyllda samt att bygglovet har följts. 

Samhällsbyggnad 

N aim Berisha 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska delges med besvärshänvisning: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

• Bilaga 1, beräkning av sanktionsavgift för fasadändring 

• Begäran om förklaring 13 maj 2016 

• Svar på begäran 18 maj 2016 

• Foto 26 april 2016 

Båstads kommun 

Samhä llsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 11 1111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.04.18 



IJ[] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2017-03-23 10 av 25 

MN § 38 Dnr MN 000039/2017 - 330 

Olovlig ti llbyggnad av 
en bostadshus 

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

solidariskt en byggsanktionssavgift på 
42 963 kronor för att ha påbörjat tillbyggnad av en bostadshus utan bygglov 
och startbesked samt rivit en del av befintligt byggnad utan rivningslov och 
startbesked. 

Utförda åtgärder är bygglovspliktiga. Byggsanktionsavgiften, för att trots 
förbudet i 10 kap. 3 § plan- och j:Jygglagen bygga till en byggnad med 20 m2

, är 
23 520 kronor (lagrum och uträkni_ng se bilaga 1 till tj änsteskrivelsen) och för 
att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan 
rivning av en del av en byggnad med 32 m2 är 19 443 kronor (lagrum och 
uträkning se bilaga 2 till tjänsteskrivelsen). 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Det bedöms inte finnas särskilda skäl för att sätta ned 
avgiften. 

Fastighetsägarna, , har upplysts om vad 
som gäller enligt PBL att påbörja en byggnadsåtgärd innan startbesked har 
utfärdats samt att ta en byggnad i bruk innan slutbesked har utfärdats samt 
getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Föredragande Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om bygglov /rivningslov i efterhand inkom den 5 juni 2015 för 
tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av en del av befintlig byggnad 
(ärende B 2015-000442). Efter granskning av inkomna handlingar samt 
handlingar som fanns i kommunens arkiv kontaktades fastighetsägarna av 
handläggaren för att bestämma ett möte med dem. 

Mötet mellan fastighetsägarna och Samhällsbyggnad hölls den 30 september 
2015. På mötet informerades fastighetägarna om vad som gäller om någon 
bryter mot plan- och bygglagen (PBL 11 kap 51 § ) eller mot en bestämmelse i 
en EU-förordning samt vilka kompletteringar som behövs för att få bygglov i 
efterhand. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Förvaltningens förslag 

Underlag till beslutet 

Upplysningar 

Beslutet expedieras till 

2017-03-23 

Begäran om förklaring till varför byggnation påbörjats utan startbesked 
skickades den 13 oktober 2015 ( bilaga 2). Någon förklaring samt 
komplettering med begärda handlingar kom aldrig till Samhällsbyggnad. 

Tjänsteskrivelsen är kommunicerat med 
kännedom. 

för 

11 av 25 

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

, solidariskt en byggsanktionssavgift på 
42 963 kronor för att ha påbörjat tillbyggnad av enbostadshus utan bygglov och 
startbesked samt rivit en del av befintligt byggnad utan rivningslov och 
startbesked. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 3 mars 2017 från 
bygglovhandläggare Naim Berisha. 

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

Enligt PBL 11 kap 61 § ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader 
efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. 
Faktura översänds separat. 

En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut 
för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften 
fastställs med tillämpning av det pris basbelopp som gäller för det år som 
beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 
Förordning (2013:30) 

Beslutet ska delges med besvärshänvisning: 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-03-03 

Handläggare 
Naim Berisha 

Dnr 
B 2015-000442 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Olovlig tillbyggnad av enbostadshus samt rivning 
av en del av bostadshuset utan rivningslov. 

Båstads kommun 

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

solidariskt en byggsanktionssavgift på 42963 kronor för att ha påbörjat tillbyggnad av en
bostadshus utan bygglov och startbesked samt rivit en del av befintligt byggnad utan riv
ningslov och startbesked. 

Skäl för beslut 
Utförda åtgärder är bygglovspliktiga. Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 
3 §plan- och bygglagen att bygga till en byggnad med 20 m2 är 23520 kronor (lagrum och 
uträkning se bilaga 1) och för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen 
(2010:900) påbörja en sådan rivning av en del av en byggnad med 32 m2 är 19443 kronor 
(lagrum och uträkning se bilaga 2). 
Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Det bedöms inte finnas särskilda skäl för att sätta ned avgiften. 

Fastighetsägarna, , har upplysts om vad som gäller 
enligt PBL att påbörja en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt att ta en 
byggnad i bruk innan slutbesked har utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig 
förklaring. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggn;id 
269 80 BÅSTAD '------ ,.-

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Sammanfattning 
Ansökan om bygglov/rivningslov i efterhand inkom den 5 juni 2015 för tillbyggnad av 
en bostadshus samt rivning av en del av befintlig byggnad (ärende B 2015-000442) . 
Efter granskning av inkomna handlingar samt handlingar som fanns i kommunens arkiv 
kontaktades fastighetsägarna av handläggaren för att bestämma ett möte med dem. 

F oto-platsbesök 2015-07-01 /tillbyggnad 

Mötet mellan fastighetsägarna och Samhällsbyggnad hölls den 30 september 2015. På mö
tet informerades fastighetägarna om vad som gäller om någon bryter mot plan- och bygg
lagen (PBL 11 kap 51 § )eller mot en bestämmelse i en EU-förordning samt vilka komplet
teringar som behövs för att få bygglov i efterhand. 
Begäran om förklaring till varför byggnation påbörjats utan startbesked skickades den 13 
oktober 2015 ( bilaga 2). Någon förklaring samt komplettering med begärda handlingar 
kom aldrig till Samhällsbyggnad. 
Tjänsteskrivelsen är kommunicerat med för kännedom. 

Upplysningar 

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

Enligt PBL 11 kap 61 § ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det 
att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura översänds 
separat. 

En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut 
för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fast
ställs med tillämpning av det pris basbelopp som gäller för det år som beslutet 
om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 pris basbelopp. Förordning 
(2013:30) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.1 1.24 



Samhälls byggnad 
Naim Berisha 
Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska delges med besvärshänvisning: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

• Bilaga 1, beräkning av sanktionsavgift för tillbyggnad 
• Bilaga 1, beräkning av sanktionsavgift för rivning av del av byggnad 
• Ansökan 2015-05-06 
• Situationsplan 2015-05-06 
• Begäran om förklaring 12 oktober 2015 
• Foto från plats besök 1 juli 2015 

3 (3) 

Båstads kommun 

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



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Föredragande 

2017-03-23 12 av 25 

MN§39 Dnr MN 000040/2017 - 330 

- Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
(plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 17 §) enligt inlämnade handlingar. 

Vidare beaktas att lämplig grundläggning ska utföras i samråd med geotekniskt 
sakkunnig samt att marknivåer anpassas till platsen och prövas slutligt i 
kommande bygglov. 

Avgift 8 041 kronor enligt taxa, Faktura översänds separat. 

Om den som avser vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på 
den avsedda platsen. Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 17 § 

Av 2 kap. 1 § PBL framgår att vid prövning av frågor enligt lagen ska hänsyn tas 
till både allmänna och enskilda intressen. 

Av 2 kap. 2 § PBL följer att mark- och vattenområde används för det eller de 
ändamål som området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov. 

Den förslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § PBL (markens 
lämplighet) och 8 kap. 9 § PBL. Området är befintligt, exploaterat med tre villor 
på avstyckade fastigheter. Tillsammans bildar denna bebyggelse en mindre 
sammanhållen by. 

De särskilda värden som ska skyddas enligt föreliggande riksintressen bedöms 
inte hindra uppförande av en till landskapet väl anpassad enplansbyggnad på 
tomtplatsen. 

Föreslagen bebyggelse, till sin storlek och placering i landskapet, strider inte 
mot intentionerna i översiktsplanen (ÖP) och medför ingen negativ inverkan på 
landskapets öppenhet och särdrag. Hindrar inte det rörliga friluftslivet. Vid den 
avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda intresset av att få bygga 
på platsen, som ska göras, bedöms det enskilda intresset vara störst. Aktuell 
lokalisering får mot bakgrund av det ovan sagda anses vara lämplig. Föreslagen 
åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare 
som avses i plan- och bygglagen. (PBL). 

Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



111] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

2017-03-23 13 av 25 

har ansökt om förhandsbesked för att bygga enbostadshus på 
fastigheten Fastigheten ligger utanför planlagt område inom 
sammanhållen bebyggelse. Byggnaden som föreslås är ett 1-plans hus med 
pulpettak. 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten 
(plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 17 §) enligt inlämnade handlingar. 

Vidare beaktas att lämplig grundläggning ska utföras i samråd med geotekniskt 
sakkunnig samt att marknivåer anpassas till platsen och prövas slutligt i 
kommande bygglov. 

Avgift 8 041 kronor enligt taxa, Faktura översänds separat. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 13 mi rs 2017 från 
bygglovhandläggare Naim Berisha. -

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 
Miljöavdelningens yttrande ska beaktas. 

Beslutet expedieras till -

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-03-13 

Handläggare 
Naim Berisha 

Dnr 
B 2016-001210 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Byggärende avseende: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges för 
nybyggnad av en bostadshus på fastigheten plan- och bygglagen, PBL, 9 
kap 17 §) enligt inlämnade handlingar. 

Vidare beaktas att lämplig grundläggning ska utföras i samråd med geotekniskt sakkunnig 
samt att marknivåer anpassas till platsen och prövas slutligt i kommande bygglov. 

Avgift 8041 kronor enligt taxa, Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 

Om den som avser vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett 
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Plan- och byggla
gen (PBL) 9 kap 17 § 

Av 2 kap. 1 § PBL framgår att vid prövning av frågor enligt lagen ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. 
Av 2 kap. 2 § PBL följer att mark- och vattenområde används för det eller de ändamål som 
området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Den förslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 
8 kap. 9 § PBL. Området är befintligt, exploaterat med tre villor på avstyckade fastigheter. 
Tillsammans bildar denna bebyggelse en mindre sammanhållen by. 
De särskilda värden som ska skyddas enligt föreliggande riksintressen bedöms inte hindra 
uppförande av en till landskapet väl anpassad enplansbyggnad på tomtplatsen. 
Föreslagen bebyggelse, till sin storlek och placering i landskapet, strider inte mot intent
ionerna i översiktsplanen (ÖP) och medför ingen negativ inverkan på landskapets öppen
het och särdrag. Hindrar inte det rörliga friluftslivet. Vid den avvägning mellan allmänna 
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intressen och det enskilda intresset av att få bygga på platsen, som ska göras, bedöms det 
enskilda intresset vara störst. Aktuell lokalisering får mot bakgrund av det ovan sagda an
ses vara lämplig. Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet för 
berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen. (PBL) 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 

Situationsplan 
Fasadritning (mot väg) 
Fasadritning (mot trädgård) 
Sektionsritning 
Planritning 
Yttrande miljö 
Ansökan 

Sammanfattning 

2016-12-14 
2016-12-14 
2016-12-14 
2016-12-14 
2016-12-14 
2014-10-10 
2016-12-14 

har ansökt om förhandsbesked för att bygga en bostadshus på fastighet-
en . Fastigheten ligger utanför planlagt område inom sammanhållen be-
byggelse. Byggnaden som föreslås är ett 1-plans hus med pulpettak. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom den 14 december 2016. Sökanden begär förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus i ett plan med en byggnadsarea ( enligt ritning) av ca 136 kvm. Utförande 
med fasadmaterial i liggande träpanel, vanliga fönster och pulpettak med betongtakpan
nor enligt ansökan. 
Fastigheten ligger utanför planlagt område inom sammanhållen bebyggelse och omfattas 
inte av områdes bestämmelser. 
Fastigheten omfattas av följande regleringar: 

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

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

• Område av riksintresse för högexploaterad kust och kustzon enligt 4 kap 4 § miljö-
balken 

Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över föreslagen åtgärd. Inga synpunkter har 
kommit in från sakägare. Miljöavdelningens yttrande ska beaktas. 
Bygglov ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden inte strider mot områdes bestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt 4 
kap. 2 eller 3 §, och uppfyller de krav som följer av 2 kap och 8 kap 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 
18 §§ide delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Av 2 kap 1 § PBL framgår att 
vid prövning av frågor enligt lagen ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intres
sen. Av 2 kap. 2 § PBL följer att mark- och vattenområde används för det eller de ändamål 
som området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
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Upplysningar 
Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 
Miljöavdelningens yttrande ska beaktas. 

Samhälls byggnad 
Naim Berisha 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Ansökan 
Situationsplan 
Fasadritning (mot väg) 
Fasadritning (mot trädgård) 
Sektionsritning 
Planritning 
Yttrande miljö 
Beslut om förhandsbesked 

2016-12-14 
2016-12-14 
2016-12-14 
2016-12-14 
2016-12-14 
2016-12-14 
2014-10-10 
2014-12-01 ( 82014-68) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Föredragande 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Underlag till beslutet 

Beslutet expedieras till 

2017-03-23 

MN§40 Dnr MN 000114/2016 - 330 

föreläggande om yttrande över överklagad 
byggsanktionsavgift 

Myndighetsnämnden motsätter sig punkterna 2-14 som 

14 av 25 

anfört i sin överklagan (aktbilaga 1) och översänder Samhällsbyggnads 
tjänsteskrivelse som sitt svar till mark- och miljödomstolen. Rättelse hade inte 
skett vid nämndens beslut om byggsanktionsavgift. 

Stadsarktiekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Mark- och miljödomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads kommun 
att yttra sig över innehållet i överklagan från . Nämnden ska 
yttra sig särskilt över påståendet att rättelse skett innan nämndssammanträdet. 

Myndighetsnämnden motsätter sig punkterna 2-14 som 
anfört i sin överklagan (aktbilaga 1) och översänder Samhällsbyggnads 
tjänsteskrivelse som sitt svar till mark- och miljödomstolen. Rättelse hade inte 
skett vid nämndens beslut om byggsanktionsavgift. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 20 mars 2017 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~k Jfo 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-03-20 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2015-000106 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

MMD mål nr P 1005-17: Yttrande angående byggsanktionsavgift av
seende uppställning av containrar utan bygglov på fastigheten 

Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden motsätter sig punkterna 2-14 so~ anfört i sin 
överklagan ( aktbilaga 1) och översänder Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt svar 
till mark- och miljödomstolen. Rättelse hade inte skett vid nämndens beslut om byggsankt
ionsavgift. 

Sammanfattning 

Mark- och miljödomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads kommun att yttra 
sig över innehållet i överklagan från . Nämnden ska yttra sig särskilt över 
påståendet att rättelse skett innan nämndssammanträdet. 

Beskrivning av ärendet 

Mark- och miljödomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads kommun att yttra 
sig över innehållet i överklagan från . Nämnden ska yttra sig särskilt över 
påståendet att rättelse skett innan nämndssammanträdet. Överklagan från 
- är uppställd i 15 punkter. 

Punkt 1 rör frågan om att länsstyrelsen upphävt byggsanktionsavgift för att tagit i bruk 
byggnader utan slutbesked. I en dom från Mark- och miljööverdomstolen i slutet av 2016 
fastslogs att nämnder inte kan ta ut byggsanktionsavgift för tagit i bruk utan slutbesked om 
det inte finns något startbesked lämnat. 

Punkt 15 rör ansökan om bygglov för de aktuella containrarna som lämnades in den 1 
mars 2017. Ansökan är under prövning och ska kompletteras. 

Punkterna 2-14 innehåller en rad felaktigheter och bestrids därför. Punkten 11 rör en fas
tighet med ett enbostadshus i en annan del av kommunen. En- och tvåbostadshus utanför 
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detaljplan och sammanhållen bebyggelse har vissa undantag från bygglovplikten. Undan
tagen i lagen gäller inte för verksamheter. 

Samma dag som nämndens sammanträde den 17 november 2016 passerade handlägga
ren Naim Berisha platsen och containrarna stod kvar. Med anledning av att fastigheten 
- är föremål för ett flertal tillsynsärenden enligt både plan- och bygglagen och 
miljöbalken gjordes den 27 januari 2017 ett tillsyns besök på fastigheten av bygglovhand
läggare Naim Berisha, miljöinspektör Mårten Sällberg och brandinspektör Joacim Nilsson. 
Vid besöket konstaterades bland annat att containrarna fortfarande stod kvar och dess
utom byggts till utan bygglov med en öppen del (plank) som utgör upplag av däck. Se 
bilder tagna den 27 januari 2017 nedan. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: MMD:s föreläggande med aktbilaga 1 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2017-03-23 15 av 25 

MN §41 Dnr MN 000041/2017 - 330 

Olovlig nybyggnad av mur 
och markuppfyllnad 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-och bygglagen (PBL) påförs 
fastighetsägarna, till fastigheten 

solidariskt en byggsanktionssavgift enligt plan och byggförordningens (PBF) 9 
kap 1§ och 11§ 3 av 49 280 kronor för att ha påbörjat nybyggnad av mur i 
fastighetsgräns samt uppfyllnad av mark på tomt 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 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. Fastighetsägarna, 
- ar upplysts om vad som gäller enligt PBL om att påbörja en 
byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt getts möjlighet att lämna 
in en skriftlig förklaring. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beskrivning av ärendet I samband med Samhällsbyggnads arbetsplatsbesök tillsammans med 
undertecknad, kontrollansvarig den 
5 dec 2016 under pågående byggnation av enbostadshus i ärende 82014-998 
uppdagades att en mur uppförts i fastighetsgräns i norr, söder och väster 
(längd totalt drygt 85m) samt att avsevärd höjning av mark utförts på tomten 
framför allt väster om byggnaden (area ca 200 kvm). Förfrågningar avseende 
åtgärden har inkommit från grannar i området. Bygglov hade vid tillfället ej 
sökts för åtgärden. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITi] BÅSTADS 
M KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Underlag till beslutet 

Upplysningar 

2017-03-23 16 av 25 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-och bygglagen (PBL) påförs 
fastighetsägarna, till fastigheten 

solidariskt en byggsanktionssavgift enligt plan 
och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 11§ 3 av 49 280 kronor för att ha 
påbörjat nybyggnad av mur i fastighetsgräns samt uppfyllnad av mark på tomt 
utan startbesked. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 10 mars 2017 från 
bygglovhandläggare Marie Axberg-Fagerlind. 

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. 

Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor är kommunicerade med -

Beslutet expedieras till Beslutet ska delges med besvärshänvisning: 

)usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

qt } 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhä I lsbyggnad 

Datum 
2017-03-10 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2017-000019 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

MYNDIGHETSNÄMNDEN 

. Tillsyn avseende: Olovlig nybyggnad mur och markuppfyllnad vid 
en bostadshus Båstads 
kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar: 
att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-och bygglagen (PBL) påföra fastighetsägarna, till 
fastigheten , solida
riskt en byggsanktionssavgift enligt plan och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 11§ 3 
av 49280 kronor för att ha påbörjat nybyggnad av mur i fastighetsgräns samt uppfyllnad 
av mark på tomt utan startbesked. 

Skäl för beslut 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan och bygglagens 8-10 kap. eller i föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ el
ler 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. 
Fastighetsägarna, , har upplysts om vad som 
gäller enligt PBL om att påbörja en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt 
getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Bakgrund 

I samband med Samhällsbyggnads arbetsplatsbesök tillsammans med undertecknad, kon
trollansvarig den 5 dec 2016 under pågående 
byggnation av enbostadshus i ärende B2014-998 uppdagades att en mur uppförts i fastig
hetsgräns i norr, söder och väster (längd totalt drygt 85m) samt att avsevärd höjning av 
mark utförts på tomten framför allt väster om byggnaden (area ca 200 kvm) . Förfrågningar 
avseende åtgärden har inkommit från grannar i området. Bygglov hade vid tillfället ej sökts 
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för åtgärden. Fastighetsägarna har hörts och men inte inkommit med förklaring. Fastig
hetsägarna har i efterhand den 11 januari 2017 ansökt om bygglov för åtgärden, ärende 
B2017-22. Bygglov och startbesked har ännu ej givits då ärendet ännu ej är komplett för 
beslut. 
Bilaga 8 visar illustration över utförd tomtplanering (markhöjning) och murar. Jämför med 
fasadritningar bilagor 4, 5 (som tillhör bygglov i ärende 82014-998), 6 och 7 (som revide
rats och visar murar med plushöjder överkant mur men ej ny marknivå). 
Nya marknivåer redovisas med relativa mått mätt från muröverkant i bilaga 9. Befintliga 
marknivåer före uppfyllnad av mark framgår av nybyggnadskartan bilaga 3 
Sanktionsarean för markuppfyllnaden beräknas enlig markerad area bilaga 10 

Mur mot grannfastighet i NV 

Enligt PBF 9 kap 12 § 8 är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan
och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en 
byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 5 plan- och bygglagen eller 6 kap. 1 
§ eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
0,025 pris basbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en 
mur eller ett plank. 

Enligt PBF 9 kap 17 § 1 är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan 
och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan markåtgärd som kräver lov enligt 9 kap. 11, 
12 eller 13 § plan och bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
0,025 pris basbelopp med ett tillägg av 0,001 pris basbelopp per kvadratmeter av sanktions 
arean för schaktning eller fyllning inom en tomt. 

Pris basbeloppet för 2017 är 44800 kr. Beräknad sanktionsavgift blir då 39200 kr för mu
ren enligt bilaga 1 och 10080 kr för markuppfyllnad enligt bilaga 2. 

Upplysning: 

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

Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor är kommunicerade med --Samhällsbyggnad 

Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 

Samhälls byggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Beräkning sanktion mur 
Bilaga 2 Beräkning sanktion markuppfyllnad 
Bilaga 3 Nybyggnadskarta 
Bilaga 4 Fasader/längdsektion mark SÖ och SY enligt lovbeslut ärende 82014-998 
Bilaga S Fasader /längdsektion mark NV och NÖ enligt lovbeslut ärende 82014-998 
Bilaga 6 Fasader /längdsektion mur med plushöjder SÖ och SV 
Bilaga 7 Fasader /längdsektion mur med plushöjder NV och SÖ 
Bilaga 8 Illustration/flygperspektiv inkl. murar och ny mark 
Bilaga 9 Situationsplan med måttangivelser ny mark relativt murkrön 
Bilaga 10 Sanktionsarea markuppfyllnad 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2017-03-23 17 av 25 

MN§42 Dnr MN 000043/2017 - 330 

- Olovlig nybyggnad av 
mur/plank 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-och bygglagen (PBL) påförs 
fastighetsägarna, till fastigheten 

solidariskt en 
byggsanktionssavgift enligt plan och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 11§ 
3 av 27 44 kronor för att ha påbörjat nybyggnad av mur i fastighetsgräns utan 
startbesked. 

Information om olovligt upprättat plank inkom till Samhällsbyggnad den 12 
december 2016. Fastighetsägaren har i efterhand den 24 februari 2017 ansökt 
om bygglov för åtgärden, ärende 82017-211. Bygglov och startbesked var ej 
lämnkt då åtgärden startades. Rättelse avseende planket har verifierats innan 
bygglov gavs varför planket ej är föremål för sanktionsavgift. 
Då överträdelsen inte står i rimlig proportion till byggsanktionsavgift enligt 
PBF 9 kap 8 § 1 sätts beloppet ner till en fjärdedel. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan och bygglagens 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestäm
melserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om 
krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en 
särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 §) 

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

53 a § En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte 
står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas 
ned till hälften eller en fjärdedel. 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra 
skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Lag (2013:307). 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

1k ;iP 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Forts. skäl för beslutet 

2017-03-23 18 av 25 

Detaljplanen medger att det mot gata och i förgårdszon mot gata får finnas 
murar och plank med en max höjd av 80 cm. Murar och plank är inte 
undantagna för bygglov. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Fastighetsägarna, , har 
upplysts om vad som gäller enligt PBL om att påbörja en byggnadsåtgärd innan 
startbesked har utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig 
förklaring. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beskrivning av ärendet Information om olovligt upprättat plank inkom till Samhällsbyggnad den 12 
december 2016. Fastighetsägarna har hörts och inkommit med förklaring samt 
utfört rättelse avseende planket. Fastighetsägarna har i efterhand den 24 
februari 2017 ansökt om bygglov för åtgärden, ärende 82017-211. Bygglov och 
startbesked har i efterhand beviljats. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 10 mars 2017 från 
bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind. 

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. 

Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor är kommunicerade med 

Beslutet expedieras till Beslutet ska delges med besvärshänvisning: 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

<fK ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-03-10 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2016-001191 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Olovlig nybyggnad mur/plank 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar: 

Båstads kommun 

att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-och bygglagen (PBL) påföra fastighetsägarna, till 
fastigheten , solidariskt en 
byggsanktionssavgift enligt plan och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 11§ 3 av 2744 
kronor för att ha påbörjat nybyggnad av mur i fastighetsgräns utan startbesked. 

Skäl för beslut 
Information om olovligt upprättat plank inkom till Samhällsbyggnad den 12 december 
2016. Fastighetsägaren har i efterhand den 24 februari 2017 ansökt om bygglov för åtgär
den, ärende B2017-211. Bygglov och startbesked var ej lämnat då åtgärden startades. Rät
telse avseende planket har verifierats innan bygglov gavs varför planket ej är föremål för 
sanktionsavgift. 
Då överträdelsen inte står i rimlig proportion till byggsanktionsavgift enligt PBF 9 kap 8 
§ 3 sätts beloppet ner till en fjärdedel. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan och bygglagens 8-10 kap. eller i föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ el
ler 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 5 3 § ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

53 a § En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig 
proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

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 
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Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses 
vara av mindre allvarlig art. Lag {2013:307). 

Detaljplanen medger att det mot gata och i förgårdszon mot gata får finnas murar och 
plank med en max höjd av 80 cm. Murar och plank är inte undantagna för bygglov. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Fastighetsägarna, , har upplysts om vad som gäller 
enligt PBL om att påbörja en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt getts 
möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Bakgrund 

Information om olovligt upprättat plank inkom till Samhällsbyggnad den 12 december 
2016. Fastighetsägarna har hörts och inkommit med förklaring samt utfört rättelse avse
ende planket. Fastighetsägarna har i efterhand den 24 februari 2017 ansökt om bygglov för 
åtgärden, ärende 82017-211. Bygglov och startbesked har i efterhand beviljats. 

Mur och plank 

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 
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Rättelse utförd avseende plank. 

Enligt PBF 9 kap 12 § 8 är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan
och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en 
byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 5 plan- och bygglagen eller 6 kap. 1 
§ eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
0,025 pris basbelopp med ett tillägg av 0,01 pris basbelopp per löpmeter när det gäller en 
mur eller ett plank. 

Pris basbeloppet för 2017 är 44800 kr. Beräknad sanktionsavgift blir då 10976 kr enligt bi
laga 1. Nedskrivs till en fjärdedel med hänvisning till PBL 11 kap 53§ ger sanktionsavgift 
2744 kr. 

Upplysning: 

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. 

Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor är kommunicerade med -Samhällsbyggnad 

Marie Axberg Fagerlind 

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 
sam ha I lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Beräkning sanktion 
Bilaga 2 Fastighetsägarnas förklaring 

4 (4) 

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 



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Föredragande 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Underlag till beslutet 

Beslutet expedieras till 

2017-03-23 19 av 25 

MN§43 Dnr MN 000053/2016 - 330 

, möjlighet att avge yttrande över överklagad 
byggsanktionsavgift -

Myndighetsnämnden motsätter sig vad som anfört i sin 
överklagan (aktbilaga 6 och 9) och översänder Samhällsbyggnads 
tjänsteskrivelse som sitt svar till mark- och miljödomstolen. Varken ansökan 
om bygglov i efterhand eller rättelse (rivning helt av byggnad) hade skett vid 
nämndens beslut om byggsanktionsavgift. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Mark- och miljödomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads kommun 
att yttra sig över innehållet i överklagan från . Nämnden ska 
yttra sig särskilt över innehållet i aktbilaga 1, 6, och 9. 

Myndighetsnämnden motsätter sig vad som anfört i sin 
överklagan (aktbilaga 6 och 9) och översänder Samhällsbyggnads 
tjänsteskrivelse som sitt svar till mark- och miljödomstolen. Varken ansökan 
om bygglov i efterhand eller rättelse (rivning helt av byggnad) hade skett vid 
nämndens beslut om byggsanktionsavgift. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 14 mars 2017 från 
bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind. 

Mark- och miljödomstolen 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-03-22 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2012-000823 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

MMD mål nr P 1009-16: Yttrande angående byggsanktionsavgift 
avseende misstänkt olovlig byggnation på fastigheten 

Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden motsätter sig vad som anfört i sin överklagan ( akt-
bilaga 6 och 9) och översänder Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt svar till mark
och miljödomstolen. Varken ansökan om bygglov i efterhand eller rättelse (rivning helt av 
byggnad) hade skett vid nämndens beslut om byggsanktionsavgift. 

Sammanfattning 
Mark- och miljödomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads kommun att yttra sig 
över innehållet i överklagan från . Nämnden ska yttra sig särskilt över in
nehållet i aktbilaga 1, 6, och 9 

Beskrivning av ärendet 

Mark- och miljödomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads kommun att yttra sig 
över innehållet i överklagan från . Nämnden ska yttra sig särskilt över in
nehållet i aktbilaga 1, 6, och 9. 

Sanktionsavgiften avseende byggnad A, en komplementbyggnad, som uppförts på fastig
heten efter maj 2012, se ortofoto där byggnaden inte syns 2010 och enligt ortofoto 2012 
syns avgrusning för grund och från foto på plats 9 oktober 2012 syns byggnaden uppförd 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

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 
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Det bygglov troligen hänvisar till (L2008-000602) och avser 
tillbyggnad av enbostadshus efter rivmning och installation av eldstad beviljades av 
dåvarande byggnadsnämnd (Samhällsbyggnadsnämnden) den 18 maj 2009.
- överklagade beslutet men drog tillbaka överklagan. ~ m 
den 17 maj 2011 med skriftlig återkallande och ärendet avslutades. 

Sanktionsavgiften avseende byggnad B, en befintlig komplement byggnad som rivits före 9 
oktober 2012 och återuppförts före 28 april 2014 utan rivningsanmälan eller bygglov. Se 
ortofoto från 2006 (byggnad B tycks ligga utanför fastighetsgräns enligt kartunderlaget) 
där befintlig byggnad syns. Enligt ortofoto 2012 syns endast grund platta och enligt 
ortofoto 2014 syns en helt ny byggnad. 

· ··-·-

Det bygglov hänvisar till (L2009-000333) avser nybyggnad av 
komplementbyggnad innehållande garage, förråd och gäststuga beviljades av dåvarande 
byggnadsnämnd (Samhällsbyggnadsnämnden) den 10 augusti 2009. Byggnationen 
påbörjades inte och den 20 april 2011 inkom skriftlig återkallande med begäran om 
återbetalning i sin helhet av erlagd avgift av varmed kreditering 
gjordes och ärendet avslutades. 

Enligt från foto på plats 9 oktober 2012 syns endast grunden efter den befintliga byggna
den och på foto från undertecknads besök på platsen den 25 april 2016 syns dels den upp
förda byggnaden B (tagen i bruk) samt det framgår tydligt att plintar och botten bjälklag 
byggnad A ännu inte rivits . 

9 oktober 2012 25 april 2016 

påstående att muntligt löfte om uppförande av en bod lämnats till 
Andrew Baker finns ingen anteckning om i något ärende och då bygglovet gällande kom-

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 
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plementbyggnad 2009 dragits tillbaka finns heller ingen grund att stödja sig på ett eventu
ellt muntligt besked. 

Dessutom har fastighetsägaren i en förklaring den 8 november 2012 hävdat att boden 
(byggnad A) placerats av misstag på fel fastighet. 

Åtgärdena har utförts efter 2 maj 2011 och uppförande av byggnad B mest sannolikt på
börjats förel juli 2013 varför myndighets nämnden beaktat att enligt övergångsbestäm
melser (2013:308) gäller äldre föreskrifter fortfarande för överträdelser som har ägt rum 
före den 1 juli 2013. De nya föreskrifterna ska dock tillämpas om de leder till lindrigare 
påföljd. 

Myndighetsnämnden anser att det finns fog för att sanktionsavgifter skall utdömas då åt
gärderna skett under tid då tidigare beviljade lov återkallats samt att byggnad B uppförts 
efter att originalbyggnaden helt rivits utan anmälan samt att byggnad B tagits i bruk. 
Med anledning av en dom från Mark- och miljööverdomstolen i slutet av 2016 som fastslog 
att nämnder inte kan ta ut byggsanktionsavgift för tagit i bruk utan slutbesked om det inte 
finns något startbesked lämnat finns inte fog att ta ut sanktionsavgift för att både byggnad 
A och byggnad B tagits i bruk varför sanktionsavgiften bör sänkas med 5006 kr enligt Bi
laga 6 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fager/ind 
Handläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
MMD:s föreläggande med aktbilaga 1, 6 och 9 
Bilaga 1 bygglov från 2009 
Bilaga 2 återkallande av lov 2009 
Bilaga 3 fastighetsägarens förklaring till byggnad A 
Bilaga 4 Bygglov tillbyggnad L2008-602 
Bilaga S återkallande av lov L2008-602 
Bilaga 6 Beräkning sanktionasvgift slutbesked (Bilaga 11 i beslut MN §64/2016) 

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 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2017-03-23 

MN§44 Dnr MN 000146/2015 - 900 

Uppföljning av Intern Kontroll 2016 

Uppföljningen av 2016 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden 
godkänns. 

Rapporten översänds till kommunstyrelsen. 

20 av 25 

Beskrivning av ärendet I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 
§ 209) framgår att kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas och 
styrelsernas rapporter ska utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. I det fall för- bättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta 
initiativ till sådana. 

Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 
beslutat om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd 
som ansvarar för verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Föredragande Administrativ chef Andrea Lahger föredrar ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 22 februari 2017 från 
administrativ chef Andrea Lahger och samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg. 

Föredragande Administrativ chef Andrea Lahger föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen, Kommunrevisionen, verksamhetsområdet samhällsbyggnad 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

ciiz ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-22 

Handläggare: Lisa Rönnberg och Andrea Lahger 

Dnr: B2016-1158 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Uppföljning av intern kontrollplan 2016 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden 

1 (1) 

1. Uppföljningen av 2016 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden godkänns. Rappor
ten översänds till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) framgår 
att kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska ut
värdera kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall för- bättringar behöver gö
ras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 

Avtillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om framgår 
att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för verksamheten där 
de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Aktuellt 
Kommentarer till utfallet från chefen för samhällsbyggnad: 
Samhällsbyggnad hade ett antal mindre avvikelser i återrapporteringen. Avvikelser 
fanns gällande olika syn i bygglovhandläggningen vad gäller krav på underlag och be
slutsfattande. Dessa avvikelser har varit uppe för diskussion på beredningsgruppens 
möten för att få en samsyn i gruppen. Avvikelser med anledning av hög arbetsbelastning 
fanns för miljöenheten, vilket drabbar sökande i form av längre handläggningstider. Med 
en fulltalig personalstyrka och effektiv handläggning minskar risken för framtida avvi
kelser. 

Båstad 2017-02-22 Båstad 2017-02-22 

~~~-
Lisa Rönn berg 
Samhälls byggnadschef 

c/trat~ ~ .ae-... 
Andrea Lahger V 
Administrativ chef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen, Revisionen, verksamhetsområdet Samhällsskydd 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av internkontroll 2016 för myndighetsnämnden 



i.i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Intern kontrollplan återrapportering 2016 

Aterrapporteringsdatum senast 2017-02-13 

1. 

2. 

Mynd ighetsnämnd 

Samhällsb ad 

Dokumentation av 
bygglovshand läggning: 
Kontrollen görs på 
huvudbes lut i 
byggärenden. 

Strandskyddsärenden: 
Kontroll av rutiner 

Dokumentation av 
bygglovshandläggning: 
Kontroll en görs på 
beviljade 
Attefallsärenden. 

Bostadsanpassning: 
Kontroll att alla 
dokument är inkomna. 

Rutin för fakturering av 
bygglov- plan- och 
strands ddsav ifter 
Rutin för kontering av 
intäkter och kostnader 

Samhällssl dd 
Sökande ska la besked 
om ofullständig ansökan 
inom 10 arbetsdaga r 

Kunden ska f3 
återkoppling efter 
inspektion inom 10 
arbetsda ar 
Beslut i inkommande 
ärende ska fattas inom 
sex veckor, förutsatt att 
ansökan är komplett 

Kontroll av att nämndens 
protokoll vad avser 
byggärendcn innehåller 
lagstadgad information samt 
att rätt information finns 
med från tjänsteskrivelsen. 

En gång per Stickprov, val av 
Planhandläggare halvår/ två ärenden görs av 

Kontroll av att beslut om 
dispens från strandskyddet 
är korrekt avseende 
lokalisering och lagstöd. 

Bygglov
handläggare/ 
administratör 

Kontroll av hantering av Bygglov-
Attcfallsärenden och att dess handläggare/ 
olika moment följs samt att administra tör 
handlinga r registrerats i 
ärendet. 

Se separat Bilaga 2 
"Anvisningar upprättande av 
internkontrollplan - bygglov" 

Är ansöknings-blanketten Hand läggarens 
korrekt ify lld? Är medicinskt stand-in (i dags-
utlåtande inskickat? läget bygglovs-
Stämmer raktu ran överens arkitekten) 
med fattat beslut? 

Kontroll av att rätt avgifter Administratör 
tagits ut samt har rätt 
kodsträn . 
Kontroll av att både Administratör 
inkommande och utgående 
fakturor konteras rätt i 
enli het med kod lanen. 

Kontro ll av inkomna Brandinspektör/ 
ansökn ingar Miljöchef 

Kontroll av genomförda Brandinspektör/ 
inspektioner Miljöchef 

Kontro ll av inkomna ärenden Brandinspektör/ 
och beslut Mi ljöchef 

ärenden administratören 

En gång per Stickprov, val av 

år/ två ärenden görs av 
ärenden admin istratören 

En gång per ~ranskning av två 
h I å å arcnden per 
_ a v ;· tv bygglovhandläggare. 

~:~~1:;g~~: V~l av vilka ärende 

En gång per 
halvår, tre 
ärenden 

Kvartalsvis 

Kvartalsvis 

30/4, 31/8, 
31/12 

30/4, 31/8, 
31/12 

30/4, 31/8, 
31/12 

gors av 
administratören. 

Kontrollant/assis
tent väljer 
slumpmässigt tre 
ä renden. 

Stickprov på 2 st 
ärenden 

Stickprov av två 
intäkts- och två 
kostnadsposter. 

Stickprov (SJ från 
ärendehanterings-
system Daedalos 
res ektive Ecos 
Stickprov (SJ från 
ärendehanterings-
system Daedalos 
res ektive Ecos 

Stickprov (SJ från 
ärendehanterings-
system Daedalos 
respektive Ecos 

Ja Ja 

Ja Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Aktuellt 
resultat 

Väl j färg 

Välj färg 

Välj färg 

Välj färg 

Välj fä rg 

Valj fä rg 

Välj fä rg 

Vä lj färg 

Välj förg 

Symbolförteckning aktuellt resultat 

Ok, saknar dock upplysning om att 
förhandsbesked inte innebär att åtgärden 
!3r påbörjas (enl PBL 9 kap 39 § punkt 2). 

Några avvikelse r gä llande olika syn i 
handläggningen vad gäller krav på 
underlag, beslutsfattande etc. 
Förslag till åtgärd: tas upp på 
beredningsmöte för diskussion/samsyn 
mellan handläggarna. 

Tota lt sett är det två ärenden som avviker 
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Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2017 

1. Bostadsanpassningsbidrag 170201-170228 

2. Miljöavdelningen 170201-170228 

3. Bygglovsavdelningen 170201-170228 

Beslut Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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MN§46 Dnr MN 000099/2015 - 800 

-Yttrande till miljödomstolen gällande överklagat 
beslut ang. tillståndsprövning av verksamhet på fastigheten 

Beslut Myndighetsnämnden motsätter sig inkomna yrkanden och vidhåller tidigare 
beslut i ärendet. 

Föredragande Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden beslutade den 12 maj 2016 (MN § 56) att avslå förslag till 
beslut om att med stöd av 9 kap. 6 a § förelägga 
att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet. 

Myndighetsnämndens beslut överklagades och Länsstyrelsen i Skåne beslutade 
den 7 november 2016 att avslå överklagandet. Länsstyrelsens beslut 
överklagades till mark- och miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolen har förelagt myndighetsnämnden att skriftligen 
inkomma med ett yttrande över innehållet i inkomna yrkanden, se bilaga 1 till 
tjänsteskrivelsen, innan beslut tas i ärendet. Enligt föreläggandet ska det tydligt 
framgå om myndighetsnämnden medger eller motsätter det som yrkas i målet 
och i så fall skälen för detta. 

Inkomna yrken har tagits i beaktande. Miljöavdelningen vill framföra att man 
vidhåller myndighetsnämndens tidigare beslut i ärendet och därmed motsätter 
sig inkomna yrkanden. Tidigare beslut i ärendet om föreläggande om 
försiktighetmått gällande produktionstider anses vara tillräckliga för att 
tillgodose inkomna klagomål. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 14 mars 2017 från miljö- och 
hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsskydd 
Datum: 2017-03-14 

Handläggare: Mårten Sä1lberg 

Dnr: M 2013-560 

Till: Myndighetsnämnden 

Yttrande skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

mmd.vaxjo@dom.se (ange målnummer: M 306-17) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Föreläggande, mark- och miljödomstolen 
2. Miljöavdelningens förslag till yttrande 

Förslag till yttrande 
Myndighetsnämnden föreslås motsätta sig inkomna yrkanden och vidhålla tidigare beslut i 
ärendet. 

Bakgrund 

1 (1) 

Myndighetsnämnden beslutade den 12 maj 2016 (MN § 56) att avslå förslag till beslut om att 
med stöd av 9 kap. 6 a § förelägga att söka tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet. 

Myndighetsnämndens beslut överklagades och Länsstyrelsen i Skåne beslutade den 7 
november 2016 att avslå överklagandet. Länsstyrelsens beslut överldagades till mark- och 
miljödomstolen. 

Aktuellt 
Mark- och miljödomstolen har förelagt myndighetsnämnden att skriftligen inkomma med ett 
yttrande över innehållet i inkomna yrkanden, se bilaga 1, innan beslut tas i ärendet. Enligt 
föreläggandet ska det tydligt framgå om myndighetsnämnden medger eller motsätter det som 
yrkas i målet och i så fall skälen för detta. 

Övervägande/framtid 
Inkomna yrken har tagits i beaktande. Miljöavdelningen vill framföra att man vidhåller 
myndighetsnämndens tidigare beslut i ärendet och därmed motsätter sig inkomna yrkanden. 
Tidigare beslut i ärendet om föreläggande om försiktighetmått gällande produktionstider 
anses vara tillräckliga för att tillgodose inkomna klagomål. 

Båstad dag som ovan 

-~ 
Mårten Sällberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl lsskydd 

Datum 
2017-03-14 
Handläggare 
Mårten Sällberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Vårtdnr 
M 2013-560 

YTTRANDE 1 (1) 

mmd.vaxjo@dom.se 

Yttrande angående överklagan av Länsstyrelsen i Skåne län beslut, 2016-
11-07, dnr 505-19645-16 angående eventuell tillståndsprövning av 
verksamhet på fastigheten , Båstads kommun (Målnummer M 
306-17). 

Yttrande 
Myndighetsnämnden motsätter sig inkomna yrkanden och vidhåller tidigare beslut i ärendet. 

Ärendet 
Myndighetsnämnden beslutade den 12 maj 2016 (MN § 56) att avslå förslag till beslut om att med 
stöd av 9 kap. 6 a § förelägga att söka tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet. 

Myndighetsnämndens beslut överklagades och Länsstyrelsen i Skåne beslutade den 7 november 
2016 att avslå överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolen har förelagt myndighetsnämnden att skriftligen inkomma med ett 
yttrande över innehållet i inkomna yrkanden, se bilaga 1, innan beslut tas i ärendet. Enligt 
föreläggandet ska det tydligt framgå om myndighetsnämnden medger eller motsätter det som yrkas 
i målet och i så fall skälen för detta. 

Myndighetsnämndens yttrande 
Inkomna yrken har tagits i beaktande. Myndighetsnämnden vill framföra att man vidhåller tidigare 
beslut i ärendet och därmed motsätter sig inkomna yrkanden. Tidigare beslut i ärendet om 
föreläggande om försiktighetmått gällande produktionstider anses vara tillräckliga för att tillgodose 
inkomna klagomål. 

Miljöay:delningen 

./J'thlil!q 
Mårten Sällberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Bilagor 
Föreläggande, mark- och miljödomstolen 

Båstads kommun 

Samhällsskydd 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallskydd@bastad.se 
www.bastad.se 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

2017-03-23 23 av 25 

MN§47 Dnr MN 000045/2017 - 800 

nedskräpning 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken 
(1998:808) förelägga Kommunstyrelsen, Båstads kommun (212000-0944) att 
vidta följande åtgärder på fastigheten - m.fl. i Båstads kommun: 

Städa bort avfall som kyl- och frysskåp och möbel enligt bilaga 1. 
Dokumentationen över hantering av farligt avfall ska kunna uppvisas för 
miljöavdelningen. Åtgärden ska utföras snarast, dock senast 2017-04-30. 

Om ovanstående tidsram inte kan hållas ska kontakt tas med miljöavdelningen i 
Båstads kommun 

Föredragande Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Säll berg föredrar ärendet. 

Beskrivning av ärendet Miljöavdelningen mottog den 3 mars 2017 ett anonymt klagomål på 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

nedskräpning i naturmiljö utmed i Båstads kommun. 
Miljöavdelningen utförde en inspektion på platsen samma dag, och kunde 
konstatera nedskräpning på en yta belägen mellan fastigheterna --Miljöavdelningen har efter inspektionen informerat fastighetsägarna om 
nedskräpningen. Fastighetsägarna har uppgivit att man inte hade någon 
kännedom om nedskräpningen. 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken 
(1998:808) förelägga Kommunstyrelsen, Båstads kommun (212000-0944) att 
vidta följande åtgärder på fastigheten i Båstads kommun: 

Städa bort avfall som kyl- och frysskåp och möbel enligt bilaga 1. 
Dokumentationen över hantering av farligt avfall ska kunna uppvisas för 
miljöavdelningen. Åtgärden ska utföras snarast, dock senast 2017-04-30. 

Om ovanstående tidsram inte kan hållas ska kontakt tas med miljöavdelningen i 
Båstads kommun 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

q J< Jt7 
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Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 14 mars 2017 från miljö- och 
hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen, Båstads kommun 

Kopior av beslutet ska expedieras till : 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhäl lsskydd 
Datum: 2017-03-14 
Handläggare: Mårten Sällberg 
Dnr: M 2017-000195 
Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen, Båstads kommun 

Kopior av beslutet ska expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Beslut om föreläggande av uppstädning på fastigheten - m.fl. Båstads kommun 

Förslag till beslut om föreläggande om uppstädning på fastigheten 
Båstads kommun 

1 (2) 

Miljöavdelningen mottog den 3 mars 2017 ett anonymt klagomål på nedskräpning i naturmiljö 
utmed i Båstads kommun. Miljöavdelningen utförde en inspektion på platsen 

ilaga 1, och kunde konstatera nedskräpning på en yta belägen mellan 
fastigheterna Miljöavdelningen har efter inspektionen informerat 
fastighetsägarna om nedskräpningen. Fastighetsägarna har uppgivit att man inte hade någon 
kännedom om nedskräpningen. 

Aktuellt 
Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken (MB) ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Enligt 3 § 
samma kapitel ska den som bedriver en verksamhet utföra skyddsåtgärder och vidta 
försiktighetsmått för att hindra olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap. 7 § MB ska kraven i 2 kap. 2 och 3 §§ gälla 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 15 kap. 26 § MB får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde 
eller insyn till. 

Enligt 26 kap. 9 § MB får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som 
behövs i ett enskilt fall. Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten förelägga om att 
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
2 § På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan
och bygglagen (2010:900) och för vilka kommunen är huvudman, ansvarar kommunen för att 
platserna genom gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att 
uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med 
hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, 
framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens skyldigheter gäller inte, om åtgärderna ska 
utföras av staten som väghållare. Fastighetsinnehavare är skyldiga att utföra sådana åtgärder 
som avses i första stycket inom områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som 
har iordningställts och begagnas för allmän trafik Trots det som sägs i andra stycket ansvarar 
kommunen i enlighet med det som anges i första stycket för områden som ska användas för 

1~ JP 



2 (2) 

allmän trafik och som har upplåtits till kommunen med nyttjanderätt eller annan särskild rätt 
enligt 14 kap. 18 eller 19 §plan-och bygglagen. Om det finns särsldlda skäl, får regeringen på 
kommunens begäran ge dispens från kommunens skyldighet enligt första stycket. Lag 
(2010:916). 

4 § Om andra platser utomhus än som avses i 2 § där allmänheten får färdas fritt har skräpats 
ned eller annars osnyggats, är kommunen skyldig att återställa platsen i sådant skick som med 
hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt tillgodoser 
skäliga anspråk. Dessa bestämmelser skall inte tillämpas, om skyldigheten skall fullgöras av 
någon annan enligt lag eller annan författning eller särsldlda föreskrifter. 

Övervägande/framtid 
Miljöavdelningen bedömer att förvaringen utgör avfall och ligger på en plats som allmänheten 
har tillträde och insyn till och därmed utgör nedskräpning i miljöbalkens mening. 
Nedskräpningen bedöms ha uppkommit på platsen under 2017 och ligger på en yta mellan 
fastigheterna 

. Båda fastigheterna förvärvardes/överläts under 1980-talet. 
Nedskräparen är den som i första hand är ansvarig för uppstädning enligt miljöbalken men . 
ansvarig nedskräpare har inte kunnat fastställas vid handläggning av ärendet. Om inte en 
ansvarig nedskräpare kunnat fastställas kan ansvaret under vissa omständigheter ligga på 
fastighetsägaren. Men enligt gällande praxis (Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 4141-
06) måste det tillkomma någon omständighet för att fastighetsägaren ska kunna göras 
ansvarig. Till exempel att fastighetsägaren accepterat verksamheten eller att fastighetsägaren 
vid förvärvet av fastigheten upptäckt att det förvarades avfall på den eller borde upptäckt det. 
Miljöavdelningen bedömer att nedskräpningen i föreliggande fall inte omfattas av ovanstående 
omständigheter och att fastighetsägarna i ärendet inte kan anses ansvariga för uppstädning. 
Om inte nedskräpare går att finna och ansvaret inte bedöms ligga på fastighetsägaren så 
bedömer miljöavdelningen att Båstads kommun är ansvariga för uppstädning på fastigheten. 
Bedömningen grundar sig på 4 § Lag (1998:814) med särsldlda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning där det framgår att där allmänheten får färdas fritt har skräpats 
ned eller annars osnyggats, är kommunen skyldig att återställa platsen i sådant skick som med 
hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt tillgodoser 
skäliga anspråk. 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta att med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) 
förelägga Kommunstyrelsen, Båstads kommun (212000-0944) att vidta följande åtgärder på 
fastigheten .fl. i Båstads kommun: 

1. Städa bort avfall som kyl- och frysskåp och möbel enligt bilaga 1. Dokumentationen över 
hantering av farligt avfall ska kunna uppvisas för miljöavdelningen. Åtgärden ska utföras 
snarast, dock senast 2017-04-30. 

Om ovanstående tidsram inte kan hållas ska kontakt tas med miljöavdelningen i Båstads 
kommun. 

Besvärshänvisning om hur man överklagar finns i bilagt beslut under rubriken "Hur man 
överklagar" 

Båstad, dag som ~an 
~ 

Mårten Sällberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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MN §48 Dnr MN 000142/2016 - 903 

Delgivningar myndighetsnämnden 2017 

Beslut Nedan redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid myndighetsnämnden sammanträde 2017-03-23 redovisas följande 
delgivningar: 

1. Förslöv 4:99 - Överklagande av kommunens beslut att inte vidta någon 
åtgärd avs. klagomål på stödmur på fastigheten. Dnr. B 2017-000054 

2. Troentorp 2:23 -Ändringsbeslut- Tillstånd för nybyggnad av sommarhus 
och komplementbyggnad inom område med förordnande om 
landskapsbildskydd. Dnr. MN 000027 /2017 -800. 

3. Länsstyrelsens tillsynsvägledningsplan för 2017. Dnr. MN 000037 /2017 

4. Båstad 109:361 - Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Dnr. MN 
0000060/2016-330. 

5. Finns bo 1:10 - Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus - LST upphäver det överklagade beslutet. Dnr. MN 
000048/2015-330 

6. Varan 9:41 - Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift avs. 
uppställning av containrar. Dnr. MN 000114/2016 -330. 

7. Småryd 11: 1 - Överklagande av tillsyns avgift enligt miljöbalken. Dnr. MN 
000034/2017 -800. 

8. Erikstorp 35:1 - Beslut om tillstånd till ingrepp i under mark dold 
fornlämning, fornlämning nr 562, Västra Karups socken. Dnr. MN 
000033/2017. 

9. Grevie 36:2 - Tillstånd för nybyggnad av bostadshus och anläggning av 
grusväg inom område med förordnande om landskapsbildsskydd. Dnr. MN 
000032/2017. 

10. Väderön 1: 1 - Dispens från naturreservatsföreskrifter för tillbyggnad av 
befintligt uthus inom naturreservatet Hallands Väderö. Dnr. MN 
000031/2017. 

11. Varan 2: 17 - Tillstånd från förordnande om landskapsbildsskydd för 
uppförande av en ny byggnad för bostadsändamål. Dnr. MN 000030 /2017 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

1r JP 




