
BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-26 

Sida 

1av32 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunhuset, Astrakanen, torsdagen den 26 oktober 2017 kl.10.00-14.00. 

Göran Klang (S), l:e vice ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGS BEVIS 

Haakon Böcker (BP), tjg. ers. för James Johnson (BP) 
Rune Andersson (C) 
Kenneth Larsson (C), tjg. ers. för Claes Sundin (M) 
Ingrid Nygren (L), jäv§ 128 
Ingemar Nilsson (SO) 

Henrik Andersson, nämndsekreterare, Roger Larsson, stadsarkitekt, 
Tina Eriksson, miljöchef. 

Haakon Böcker. Ersättare: Ingemar Nilsson. 

~et, torn~ den 2 novembn kl. 10.00. 

~ Paragrafer 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Henrik Andersson 

Haakon Böcker 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2017-10-26 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2017-11-03 till och med 2017-11-25 

Förvarings plats 
för protokollet: 

Underskrift 

Henrik Andersson 

§§ 117-137 



Liil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2017-10-26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-26 

MN § 117 Dnr MN 000011/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 118 Dnr MN 000013/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 119 Dnr MN 000003/2017 - 900 
lnformationsärenden 

MN § 120 Dnr MN 000118/2017 - 903 
Sammanträdesdagar 2018 för myndighetsnämnden 

MN § 121 Dnr MN 000099/2017 - 800 
Årlig indexuppräkning av taxor inom miljöavdelningens områden 

MN § 122 Dnr MN 000005/2017 - 900 
Anmälan av delegationsbeslut 

MN § 123 Dnr MN 000106/2017 - 330 
 - Olovlig nybyggnad av stödmurar 

MN § 124 Dnr MN 000107 /2017 - 330 
 - Tagit i bruk utan slutbesked, nybyggnad 

MN § 125 Dnr MN 000064/2017 - 330 

Sida 

2 av 32 

Ringblomman 13 (Syrenvägen 14) - Yttrande till mark- och miljödomstolen, ärende P 3338-17 

MN § 126 Dnr MN 000109/2017 - 330 
Ingelstorp 12:1(Hallavaravägen145) - Bygglov för ändrad användning från stall till bostad 

MN § 127 Dnr MN 000112/2017 - 330 
 - Startat utan startbesked nybyggnad av mur 

MN§128 DnrMNOOOll0/2017-330 
Skeppet 10 (Storgatan 27) - Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus (återuppbyggnad 
efter rivning av befintlig byggnad) 

MN § 129 Dnr MN 000114/2017 - 330 
Eskilstorp 6:3 (Stationsterassen 22) - Bygglov för om/tillbyggnad av f.d. stationshus till 
korttidsuthyrningslägenheter, tillbyggnad med bostadsyta och skärmtak samt cafekök 

MN § 130 Dnr MN 000071/2017 - 330 
Slammarp 2:83 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-26 

MN § 131 Dnr MN 000115/2017 - 330 
Hallavara 4:23 (Skallahögsvägen 32) - Förhandsbesked för avstyckning samt 
nybyggnad av två en bostadshus 

MN § 132 Dnr MN 000116/2017 - 330 
Vasalt 3:15 (Vasaltsvägen 58) - Förhandsbesked nybyggnad av fritidshus 

MN § 133 Dnr MN 000119/2017 - 330 
Elestorp 6:6 (Kattviksvägen 233) - Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad 

MN § 134 Dnr MN 000120/2017 - 330 
Hjorten 21 - Bygglov för ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av bostad 

MN § 135 Dnr MN 000121/2017 - 330 
Hjorten 11 - Bygglov för ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av bostad 

MN § 136 Dnr MN 000122/2017 - 330 
Hjorten 17 - Bygglov för nybyggnad av bostadshus (radhus) 

MN § 137 Dnr MN 000142/2016 - 903 
Delgivningar 

justerandes signaturer 

Sida 

3 av 32 

Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-10-26 4av32 

Beslut 

MN § 117 Dnr MN 000011/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Haakon Böcker. 

2. Som ersättare för justeraren utses Ingemar Nilsson. 

3. Justeringen äger rum på kommunkontoret torsdagen den 2 november 
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. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-10-26 5 av 32 

Beslut 

MN § 118 Dnr MN 000013/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Bron 1 (Hamn planen 1) - Bygglov för uppsättning av utskjutbar markis 
- utgår idag 

Malen 1:209 (Fylkeskungavägen 55) - Bygglov, nybyggnad av en bostadshus 
- utgår idag 

Mölllebacken 7 (Ekmansgatan 7) - Olovlig nybyggnad, mur/plank 
- utgår eftersom rättelse nu har gjorts 

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 signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-10-26 6 av 32 

MN § 119 Dnr MN 000003/2017 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Nedanstående information redovisas: 

A). Aktuella planärenden - Olof Sellden, planchef. 

B). Återrapport kring nya e-tjänster -Andrea Lahger, administrativ chef. 

C). Kinesiska hälsokliniken - Angelica Hunyor, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
samt Tina Eriksson, miljöchef. 

D). Aktuella ärenden i verksamheterna - Roger Larsson samt Tina Eriksson. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-10-26 

MN § 120 Dnr MN 000118/2017 - 903 

Sammanträdesdagar 2018 för myndighetsnämnden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Sida 

7 av32 

1. Förslag till sammanträdesdagar 2018 för myndighetsnämnden godkänns. 

Beskrivning av ärendet Enligt myndighetsnämndens reglemente§ 13 ska nämndens sammanträden 
hållas enligt i förväg fastställd årsplan. Ett förslag på sammanträdesdagar för 
myndighetsnämnden för 2018 har tagits fram. Nämnden sammanträder på 
torsdagar en gång i månaden, med undantag för juli månad. Som regel börjar 
sammanträdet kl. 13.00. 

Förslag på sammanträdesdagar 2018: 
25 januari 
15 februari 
22 mars 
26 april 
24maj 
21 juni 
23 augusti 
27 september 
25 oktober 
22 november 
13 december 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2017, med tillhörande bilaga. 

Beslutet expedieras till Myndighetsnämnden. 
Samhällsbyggnad. 
Kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-10-26 

Beslut 

MN § 121 Dnr MN 000099 /2017 - 800 

Årlig indexuppräkning av taxor inom miljöavdelningens 
områden 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Myndighetsnämnden fastställer att timtaxan efter indexuppräkning 
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) inom: 

- Livsmedelslagens område uppgår till 960 kr/timme. 
- Miljöbalkens samt miljöavdelningens övriga tillsynsområden som 
nämnden ansvarar för uppgår till 910 kr /timme. 

2. De nya timtaxorna gäller från och med den 1 januari 2018. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Sida 

8 av 32 

Sammanfattning I december 2013 beslutade Kommunfullmäktige (KF § 178) att 
miljöavdelningens taxor och avgifter ska justeras enligt index. Beslutet 
innefattar att nämnden för varje kalenderår får fastställa en ny timtaxa genom 
justering av den gällande timtaxan för det innevarande kalenderåret genom 
den procentsats som presenterats för valt index, s.k. indexuppräkning. SKL 
tillhandahåller ett index som är lämpligt att använda till uppräkning av taxan, 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är avsett att användas 
av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta 
löner och priser. 2016 fattade Kommunfullmäktige (KF § 260) beslut om att 
revidera timtaxan inom livsmedelslagens område från 840 till 930 kr. Efter 
indexuppräkning uppgår den nya timtaxan för livsmedel till 960 kr /timme 
(956 kr) efter avrundning till jämnt krontal. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2017, med tillhörande bilaga. 

Beslutet expedieras till Miljöavdelningen. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-15 

Handläggare: Tina Eriksson 

Dnr: M 2017-1082 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Årlig indexuppräkning av taxor inom miljöavdelningens områden 

Fastställande av ny taxa 

1 (1) 

Myndighetsnämnden fastställer att timtaxan efter indexuppräkning enligt prisindex för kom
munal verksamhet (PKV) inom: 

Livsmedelslagens område uppgår till 960 kr /timme 
Miljöbalkens- samt miljöavdelningens övriga tillsynsområden som nämnden ansvarar 
för uppgår till 910 kr/timme 

De nya timtaxorna gäller från och med 1 januari 2018 

Aktuellt 
I december 2013 beslutade Kommunfullmäktige (KF § 178) att miljöavdelningens taxor och 
avgifter ska justeras enligt index. Beslutet innefattar att nämnden för varje kalenderår får fast
ställa en ny timtaxa genom justering av den gällande timtaxan för det innevarande kalenderå
ret genom den procentsats som presenterats för valt index, s.k. indexuppräkning. 

SKL tillhandahåller ett index som är lämpligt att använda till uppräkning av taxan, Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är avsett att användas av kommunerna som un
derlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) finns publicerad på Sveriges Kommuner och Lands
tings webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad så 
kommunens miljösida kan planera sin verksamhet för det kommande kalenderåret. Det index
reglerade beloppet avrundas till närmaste jämna krontal. 

Timtaxan för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt miljöavdelningens övriga 
tillsynsområden så som tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel m.fl. har sedan 2014 uppgått till 840kr /timme. Efter indexuppräkning retroaktivt 
från 2015 blir den nya timtaxan 910 kr/timme (908 kr) efter avrundning till jämnt krontal. 

2016 fattade Kommunfullmäktige (KF § 260) beslut om att revidera timtaxan inom livsmedels
lagens område från 840 till 930 kr. Efter indexuppräkning uppgår den nya timtaxan för livsme
del till 960 kr/timme (956 kr) efter avrundning till jämnt krontal. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Miljöchef 
Tina Eriksson 

Denna handling har hanterats digitalt och har dä1för ingen underskrift. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Indexuppräkning 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-10-26 

MN § 122 Dnr MN 000005/2017 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid myndighetsnämndens sammanträde 2017-10-26 redovisas följande 
delegations beslut: 

1. Bygglovsavdelningen 2017-09-01- 2017-09-30. 

2. Bostadsanpassningsbidrag 2017-09-01 - 2017-09-30. 

3. Miljöavdelningen 2017-09-01- 2017-09-30. 

Sida 

9 av 32 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Föredragande 

Sammanfattning 

Underlag till beslutet 

2017-10-26 10 av 32 

MN § 123 Dnr MN 000106/2017 - 330 

 - Olovlig nybyggnad av stödmurar 

Myndighetsnämnden beslutar: 

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 29 792 kronor för att utan bygglov 
och startbesked uppfört en 64 m lång stödmur på fastigheten  

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. 
eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i plan och bygglagens 16 kap. 2-10 §§eller mot en 
bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnads- verk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 §).Se bilaga 1 för beräkning av 
byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked uppföra en mur. 
Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. 

Fastighetsägaren har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att utföra 
anmälningspliktiga eller bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked 
utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. Inga skäl 
har framkommit som föranleder att sätta ned avgiften. 

Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

Den 8 augusti 2017 uppmärksammades samhällsbyggnad på att en stödmur var 
byggd på fastigheten  utan bygglov eller startbesked. På 
plats besök den 10 augusti 2017 kunde konstateras att en 64 m lång stödmur 
hade uppförts.    inkom med ansökan om 
bygglov i efterhand för stödmuren den 19 september 2017. Fastighetsägaren 
har upplysts om att rättelse kan ske och att en byggsanktionsavgift inte ska tas 
ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta 
kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med 
tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 54 §.Att göra rättelse innebär ta bort muren 
och återställa marken. Fastighetsägaren har valt att inte ta bort stödmuren. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2017, med tillhörande bilagor. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Upplysningar 

2017-10-26 11av32 

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 29 792 kronor för att utan bygglov 
och startbesked uppfört en 64 m lång stödmur på fastigheten  

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

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

Beslutet expedieras till  

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 

2017-10-17 

Handläggare 

Gunilla Kriström 

Dnr 

B 2017-000771 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Nybyggnad av stödmur utan bygglov och startbesked 
 Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen 
(PBL) påföra fastighetsägaren , 
en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p om 29 792 
kronor för att utan bygglov och startbesked uppfört en 64 m lång stödmur på fastigheten 

 

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 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 §). 
Se bilaga 1 för beräkning av byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked upp
föra en mur. Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av bygg
nadsnämnd. 

Fastighetsägaren har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att utföra anmälningsplik
tiga eller bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts möjlighet att 
lämna in en skriftlig förklaring. Inga skäl har framkommit som föranleder att sätta ned av
giften. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



2 (3) 

Bakgrund 

Den 8 augusti 2017 uppmärksammades samhällsbyggnad på att en stödmur var byggd på 
fastigheten  utan bygglov eller startbesked. På platsbesök den 10 augusti 
2017 kunde konstateras att en 64 m lång stödmur hade uppförts.  

 inkom med ansökan om bygglov i efterhand för stödmuren den 19 september 
2017. 

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

Upplysningar 

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

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

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

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

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



Samhälls byggnad 

Gunilla Kriström 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska delges:  

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Beräkning av sanktionsavgifter 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 

3 (3) 

Telefon: 0431-770 00 vx 

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

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



l,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Föredragande 

Sammanfattning 

2017-10-26 

MN § 124 Dnr MN 000107 /2017 - 330 

-Tagit i bruk utan 
slutbesked, nybyggnad 

12 av 32 

Myndighetsnämnden beslutar 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 18 
§ 2 av 3571 kronor för att ha tagit byggnad i bruk utan slutbesked. 

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 §). Byggsanktionsavgiften tas ut av 
myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägarna, 

, har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att ta 
en byggnad i bruk innan slutbesked har utfärdats (framgår tydligt i beslut om 
lov och beslut om startbesked) samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig 
förklaring. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Myndighetsnämnden mottog information anonymt om att byggnaden tagits i 
bruk innan slutbesked hade beviljats. Nämnden är skyldig att utreda sådan 
information en! 11kap. 5§ plan och bygglagen (2010:900). Undertecknad 
tillsammans med kollegan Hajrudin Caplja gjorde ett aviserat plats besök den 19 
juli 2017 Träffar då fastighetsägaren   Carporten enligt bygglovet i 
ärende B2016- 1167 (som även innefattar komplementbyggnaden med 
gästrum wc och verkstad) är inte klar. Endast plintar till stommen är 
monterade. Den uppförda delen, enligt lovet, är tagen i bruk, den västra delen 
bebodd med gäster (som vid besökstillfället sover) och den östra med mat-
erial och inredning till  atelje. Ingen ansökan om interimistiskt 
slutbesked hade inkommit, ej heller handlingar för interimistiskt slutbesked. 
Ett beräkningskoncept för hur stor sanktions- avgift kan bli (då beräknad på 
hela arean inkl. carporten) visas för   anger muntligt att de tar 
sanktioner i stället för att göra rättelse/flytta ut. Begäran om komplettering 
skickas samma dag via epost till båda fastighetsägarna för ev. skriftliga 
synpunkter i ärendet (se bilaga 2 ärendebladet händelse från 2017-07-19). 
Inga synpunkter har inkommit. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Upplysningar 

2017-10-26 13 av 32 

Enligt PBF 9 kap 18 §är Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 
4 §plan- och bygglagen (2010:900) ta en komplementbyggnad i bruk innan 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked: 

2. 0,05 pris basbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter 
av byggnadens sanktionsarea, 

Prisbasbeloppet för 2017 är 44800 kr. Beräknad sanktionsavgift blir då 3571 kr 
se bilaga 1. 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 oktober 2017, med tillhörande bilagor. 

Att med stöd av 11kap51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påföra 
fastighetsägarna, till fastigheten    

solidariskt en byggsanktionssavgift enligt 
plan och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 18 § 2 av 3571 kronor för att 
ha tagit byggnad i bruk utan slutbesked. 

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. 

Beslutet expedieras till Samtliga fastighetsägare, delges med besvärshänvisning. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2017-10-02 

Handläggare 
Maiie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2017-000739 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Tagit i bruk utan slutbesked nybyggnad  
 Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar: 
att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§ plan- och bygglagen (PBL) påföra fastighetsägarna, till fas
tigheten  solida
riskt en byggsanktionssavgift enligt plan och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 18 § 2 av 
3571 kronor för att ha tagit byggnad i bruk utan slutbesked. 

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 §§eller mot 
en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsyns
myndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 § ) 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fas
tighetsägarna, , har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att ta 
en byggnad i bruk innan slutbesked har utfärdats (framgår tydligt i beslut om lov och beslut om 
startbesked) samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Bakgrund 

Samhällsbyggnad mottog information anonymt om att byggnaden tagits i bruk innan slutbe
sked hade beviljats. Samhällsbyggnad är skyldig att utreda sådan information enl llkap. 5§ 
plan och bygglagen (2010:900). 
Undertecknad tillsammans med kollegan Hajrudin Caplja gjorde ett aviserat platsbesök den 19 
juli 2017 Träffar då fastighetsägaren  Carporten enligt bygglovet i ärende 82016-
1167 (som även innefattar komplementbyggnaden med gästrum wc och verkstad) är inte klar. 
Endast plintar till stommen är monterade. Den uppförda delen, enligt lovet, är tagen i bruk, 
den västra delen bebodd med gäster (som vid besökstillfället sover) och den östra med materi
al och inredning till  atelje . Ingen ansökan om interimistiskt slutbesked hade inkommit, 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

26980BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.1 1.24 
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ej heller handlingar för interimistiskt slutbesked. Ett beräkningskoncept för hur stor sanktions
avgift kan bli (då beräknad på hela arean inkl. carporten) visas för   anger muntligt 
att de tar sanktioner i stället för att göra rättelse/flytta ut. Begäran om komplettering skickas 
samma dag via epost till båda fastighetsägarna för ev. skriftliga synpunkter i ärendet (se bilaga 
2 ärendebladet händelse från 2017-07-19). Inga synpunkter har inkommit. 

Enligt PBF 9 kap 18 §är Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 §plan- och 
bygglagen (2010:900) ta en komplementbyggnad i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett 
slutbesked: 
2. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens 
san ktio nsa rea, 

Prisbasbeloppet för 2017 är 44800 kr. Beräknad sanktionsavgift blir då 3571 kr se bilaga 1 

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

Samhällsbyggnad 

Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga fastighetsägare 

Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga 1 beräkning sanktionsavgift 
Bilaga 2 Ärendeblad 
Bilaga 3 planritning (sanktionsarea) 

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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Föredragande 

Sammanfattning 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

2017-10-26 

MN § 125 Dnr MN 000064/2017 - 330 

Ringblomman 13 (Syrenvägen 14} - Yttrande till mark- och 
miljödomstolen, ärende P 3338-17 

14 av 32 

Myndighetsnämnden motsätter sig vad som   via ombud 
  anfört i sin överklagan och översänder Samhällsbyggnads 

tjänsteskrivelse som sitt yttrande till mark- och miljödomstolen. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Mark- och miljödomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads kommun 
att yttra sig över innehållet i överklagan från   via ombud 

  Nämnden ska yttra sig särskilt över innehållet i 
aktbilaga 1 och 6. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2017, med tillhörande bilagor. 

Myndighetsnämnden motsätter sig vad som   via ombud 
  anfört i sin överklagan och översänder Samhällsbyggnads 

tjänsteskrivelse som sitt yttrande till mark- och miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. 

Justerandes siiwaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2017-10-18 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2017-000022 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

MMD mål nr P 3338-17: Yttrande angående bygglov i efterhand för 
nybyggnad av mur och markuppfyllnad RINGBLOMMAN 13 
(SYRENVÄGEN 14), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden motsätter sig vad som   via ombud   
anfört i sin överklagan och översänder Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt yttrande 
till mark- och miljödomstolen. 

Bakgrund 

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

Beskrivning av ärendet 

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

Yttrandet i aktbilagorna innehållen följande sakfel: 
Plan och bygglagen anger endast att murar enligt 9 kap 4§ 1 är bygglovs befriade. Samtliga 
övriga murar oavsett höjd är bygglovspliktiga enligt plan och byggförordningen 6 kap 1§7 
inom detaljplanelagt område. Anges även på kommunens hemsida. 

Hänvisningen till "den i Båstad generellt maximala höjden av 180 cm" skall förtydligas att 
det är vad som kan anses vara maximal höjd för att få lov beviljat gällande plank och murar 
mellan fastigheter men varje ärende och varje plats bedöms efter platsens unika egen-

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

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

Org.nummer: 212000-0944 

samhall sbyggnad@bastad.se 
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ska per, planbestämmelser, markförhållanden samt andra specifika omständigheter. 
Nämnden förespråkar att murar och plank hålls ner betydligt lägre i höjd för att bevara en 
öppen bebyggelsemiljö. 

De exempel som tas upp i aktbilagorna är ett fåtal ärenden där lov trots ovan sagda har 
kunnat ges. Inget exempel tas dock upp gällande alla de ärenden där plank inte tillåtits. Det 
är ärenden som ofta stannat vid muntliga diskussioner och inte kommit upp som bygglov
särenden. 

I ärenden gällande olovligt uppförda, i efterhand lovgivna stödmurar i området Hassel
backen i Båstad skall förtydligas att höjderna på samtliga dessa murar är blott 50-60 cm. 
Gällande de högre olovligt uppförda murarna i området samt i Trollbäcken så är det på
gående ärenden där krav ställs på antingen borttagande eller reviderad utformning av 
murarna innan ärendena kan prövas. 

För murarna på fastigheten Båstad 109:537 råder helt andra förhållanden avseende mark
nivåer på platsen än för Ringblomman 13. Här har man grävt ur sin tomt för att kunna 
bygga suterränghus och stödmurar var erforderliga. (se bilaga 6) Gällande muren mot fas
tigheten Båstad 109:536 så lämnades bygglov för den i ärende B2012:536 och den utfor
mades som en stödmur till den outgrävda marken på den då obebyggda fastigheten Båstad 
109:537. Efter att fastighetsägaren till Båstad 109:537 sökt samt fått beviljat ett bygglov 
för ett suterränghus och utgrävning av marken skett har större delen av nämnda mur för
lorat sin funktion som stödmur. 

Myndighetsnämnden anser att det finns fog för att neka bygglov då handlingar som ligger 
till grund för ursprungligt bygglov för visar en byggnad och markplanering som anpassats 
väl till tomten och markens befintliga beskaffenhet. Kravet enligt plan och bygglagens 8 
kap 9§ avseende tomter anses väl och i skälig utsträckning uppfyllt i redovisade handlingar 
ärende B2014-998. (Se bilaga 2-5 samt foton nedan). Endast vid fastighetsgränsen mot 
norr fanns en lägre stödmur redovisad (se bilaga 2 och 5). 

Vy från öster före byggnation 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
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Vy från väster före byggnation 

I omgivande kvarter i området saknas höga murar och plank Lägre stödmutar förekom
mer samt i viss mån murar av stenblock och eller sprängsten typ stengärdsgård men om
rådet karaktäriseras av att tomtplatser avskiljs med lägre häckar och marknivåer släntas 
ut mot grannfastigheter och mot gata. 

Myndighetsnämnden vidhåller därmed skälen enligt plan och bygglagens 2 kap 6§ 1 

Samhällsbyggnad 

Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

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

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 MMD:s föreläggande med aktbilaga 1 och 6 
Bilaga 2 Fasad SO-SV urspr lov 
Bilaga 3 Fasad NV-NO urspr lov 
Bilaga 4 Persp urspr lov 
Bilaga 5 Situationsplan urspr lov 
Bilaga 6 Marksektion Båstad 109:537 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl till beslut 

Föredragande 

Sammanfattning 

2017-10-26 

MN § 126 Dnr MN 000109/2017 - 330 

lngelstorp 12:1(Hallavaravägen145)- Bygglov för ändrad 
användning från stall till bostad 

Bygglov ges för ändrad användning av stall till bostad enligt föreliggande 
handlingar. 

15 av 32 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag,    

Avgiften för bygglovet är 25 478 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas 
separat. 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 a §plan- och bygglagen (PBL). Åtgärden 
bedöms uppfylla kraven i 2 och 8 kap PBL, och bedöms vara förenlig med 
gällande riksintressen och med översiktsplanen. Förslaget uppfyller plan- och 
bygglagens krav på byggnader och bedöms inte medföra någon betydande 
olägenhet för omgivningarna. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Ansökan avser bygglov för ombyggnad av del av befintlig ekonomibyggnad till 
bostad i ett och ett halvt plan. Fastigheten är belägen utanför planlagt område 
och ingår ej i område med sammanhållen bebyggelse. Fastigheten omfattas av 
följande regleringar: 

Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne 
å) enligt 3 kap 6 §miljöbalken. 
Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kulla berg och 
Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 
Område av riksintresse för kustzon och högexploaterad kust enligt 4 kap 1,4 §§ 
miljöbalken. 
Område av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 §miljöbalken. 
Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, 
s k landskapsbildsskydd. 
Område innefattat i kulturmiljöprogram - Lst 2007 
Område innefattat i kulturmiljövårdsprogram - KF aug. 2000 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Ingen har inkommit med erinran. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Upplysningar 

Beslutet expedieras till 

2017-10-26 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2017, med tillhörande bilagor. 

Bygglov ges för ändrad användning av stall till bostad enligt föreliggande 
handlingar. 

16 av 32 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag,    

Avgiften för bygglovet är 25 478 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas 
separat. 

Tillstånd från landskapsbildsskyddet ska sökas hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

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

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

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- eller markarbeten 
(byggherren) ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och 
bygglagen och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
lagen. Byggherrens ska vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig 
omfattning (10 kap 5 § PBL). 

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden har lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Om byggnadsarbetena påbörjas innan detta 
besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut enl PBL 11 kap och PBF 9 kap. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas. 

Innan byggnaden, i de delar som omfattas i startbeskedet, får tas i bruk måste 
slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, tas byggnaden i bruk tidigare 
debiteras även här en sanktionsavgift ut enl PBL 11 kap och PBF 9 kap. 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § PBL). 

  sökande. 
  kontrollansvarig. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2017-10-10 

Myndighetsnämnden 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2017-000852 

Bygglov ändrad användning från stall till bostad INGELSTORP 12:1 
(HALLAVARAVÄGEN 145), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 a §plan- och bygglagen (PBL) med tillhörande upp
lysningar. 

Skäl till beslut 

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

Avgift 

Avgiften för bygglovet är 254 78 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäk
tige 2011-04-27. Faktura skickas separat. 

Kontrollansvarig 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas bygg
herrens förslag till kontrollansvarig: 

  
  

Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § 
PBL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 

Ansökan 2017-08-24 
Situationsplan 2017-08-24 
Planritning 2017-08-24 
Fasadritning 2017-08-24 
Yttrande från miljö 1017-09-25 

Båstads kommun 
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Ärendet och förutsättningar 

Ansökan avser bygglov för ombyggnad av del av befintlig ekonomibyggnad till bostad i ett 
och ett halvt plan. Fastigheten är belägen utanför planlagt område och ingår ej i område 
med sammanhållen bebyggelse. 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 kustzon och högexploaterad kust enligt 4 kap 1,4 §§ mil
jöbalken. 

• Område av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, sk 

landskapsbildsskydd. 
• Område innefattat i kulturmiljöprogram Lst 2007 
• Område innefattat i kulturmiljövårdsprogram KF aug 2000 

Yttranden 

Ärendet har remitterats till miljö, deras yttrande ska tas i beaktande, se bilaga. 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
enligt 9 kap. 25 § PBL. Ingen har inkommit med erinran .. 

Upplysningar 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 

• Tillstånd måste sökas hos Länsstyrelsen i Skåne, innan startbesked för byggnadsar
betena kan lämnas. 

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

• Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Poit) och berörda gran
nar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga 
kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Poit, alternativt tre veckor efter 
delgivning via mottagnings bevis, om beslutet inte överklagas. Vid förenklad delgiv
ning tar det fem veckor efter att beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft. 

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- eller markarbeten (byggher
ren) ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och enligt 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherrens ska vidare se 
till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning (10 kap 5 § PBL). 

Atgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnad har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 
3 § PBL. Ombyggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut 
en/ PBL 2010:90011 kap och PBF 2011:338 9 kap. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.1 L24 



3 (3) 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifo
gas. 

Innan byggnaden, i de delar som omfattas i starbeskedet,får tas i bruk måste slutbesked ha 
meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, tas byggnaden i bruk tidigare debiteras även här en sankt
ionsavgift ut en/ PBL 2010:90011 kap och PBF 2011:338 9 kap. 

Giltighetstid 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från den dag som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § PBL) 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
   

Samhällsbyggnad 
Kontrollansvarig 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering (karta) 
Bilaga 1 Ansökan 
Bilaga 2 Situationsplan 
Bilaga 3 Planritning 
Bilaga 4 Fasadritning 
Bilaga S Yttrande miljö 

Bilagor som skall expedieras till sökande med beslutet: 
Bilaga 1-S (enligt ovan) 
Kallelse till tekniskt samråd 
Information om utsättning och lägeskontroll 
Anmälan om färdigställande 
Hur man överklagar 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Föredragande 

Sammanfattning 

2017-10-26 

MN § 127 Dnr MN 000112/2017 - 330 

 - Startat utan startbesked 
nybyggnad av mur 

17 av 32 

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

 en byggsanktionssavgift enligt plan och 
byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 11§ 3 av 5152 kronor för att ha 
påbörjat nybyggnad av mur i fastighetsgräns mot gata 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. Fastighetsägaren, , har upplysts om vad som 
gäller enligt PBL om att påbörja en byggnadsåtgärd innan startbesked har 
utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Ansökan om bygglov för uppförande av mur inkom den 22 februari 2017. Vid 
plats besök den 17 mars under handläggandet av ärendet uppdagades att 
åtgärden hade påbörjats. Begäran om förklaring har skickats till 
fastighetsägaren som i sin förklaring inkommen via epost den 30 mars 2017 
(bilaga 2) anger att åtgärden påbörjades redan i början av februari, således 
innan ansökan om bygglov gjordes. Vid plats besöket den 17 mars uppmättes 
drygt 9 m i princip färdigställd mur. Se foto nedan. Bygglov och startbesked har 
lämnats den 21 april 2017. Se bilaga 3. 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. 

Prisbasbeloppet för 2017 är 44800 kr. Beräknad sanktionsavgift blir då 5152 kr 
för muren enligt bilaga 1. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Upplysningar 

2017-10-26 18 av 32 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2017, med tillhörande bilagor. 

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

 en byggsanktionssavgift enligt plan och 
byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 11§ 3 av 5152 kronor för att ha 
påbörjat nybyggnad av mur i fastighetsgräns mot gata utan startbesked. 

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 fastighetsägare via 
e-post. Fastighetsägaren har inte kommenterat skrivelsen. Rättelse är ej utfört. 

Beslutet expedieras till  delges med besvärshänvisning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-10-17 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2017-000302 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Startat utan startbesked nybyggnad av mur  
 Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar: 
att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påföra fastighetsägaren till 
fastigheten  en byggsanktionssavgift 
enligt plan och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 11§ 3 av 5152 kronor för att ha på
börjat nybyggnad av mur i fastighetsgräns mot gata 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. 
Fastighetsägaren,   har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att på
börja en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt getts möjlighet att lämna in 
en skriftlig förklaring. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om bygglov för uppförande av mur inkom den 22 februari 2017. Vid platsbesök 
den 17 mars under handläggandet av ärendet uppdagades att åtgärden hade påbörjats. 
Begäran om förklaring har skickats till fastighetsägaren som i sin förklaring inkommen via 
epost den 30 mars 2017 (bilaga 2) anger att åtgärden påbörjades redan i början av febru
ari, således innan ansökan om bygglov gjordes. 
Vid platsbesöket den 17 mars uppmättes drygt 9 m i princip färdigställd mur. Se foto ne
dan. Bygglov och startbesked har lämnats den 21 april 2017. Se bilaga 3 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.11.24 
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Mur mot Fågelsångsgatan 

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. 

Prisbasbeloppet för 2017 är 44800 kr. Beräknad sanktionsavgift blir då 5152 kr för muren 
enligt bilaga 1. 

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 fastighetsägare via e-post 
adress carlmagnus7 4@gmail.com. 
Fastighetsägaren har inte kommenterat skrivelsen. Rättelse är ej utfört. 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

Samhällsbyggnad 

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 



Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga 1, beräkning sanktioner 
Bilaga 2, förklaring från fastighetsägaren 
Bilaga 3, beslut bygglov och startbesked 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
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Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl till beslut 

Jäv 

Föredragande 

Sammanfattning 

2017-10-26 19 av 32 

MN § 128 Dnr MN 000110/2017 - 330 

Skeppet 10 (Storgatan 27) - Bygglov för om- och tillbyggnad 
av en bostadshus (återuppbyggnad efter rivning av befintlig 
byggnad) 

Bygglov ges för om- och tillbyggnad av enbostadshus (återuppbyggnad efter 
rivning av befintlig byggnad) enligt föreliggande handlingar. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag,    

Avgiften för bygglovet är 30 184 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagen, PBL, 9 kap. 30 och 31 b §§för 
om- och tillbyggnad av en bostadshus (återuppbyggnad efter rivning av befintlig 
byggnad) då avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig 
med planens syfte. Åtgärden bedöms uppfylla kraven på byggnader i PBL 
2 och 8 kap. och inte vara till någon betydande olägenhet för berörda 
sakägare. 

Ingrid Nygren (L) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Ansökan avser bygglov för återuppbyggnad av fritidshus efter rivning av 
befintlig byggnad med undantag av fasaden mot Storgatan som ska sparas i sin 
helhet. Förslaget innebär avvikelse från detaljplanen avseende del av 
byggnaden in mot gården hamnar på korsprickad mark avsedd endast för 
gårdsbyggnad. Omfattningen av avvikelsen bedöms som liten avvikelse. 

Byggnaden ingår i område i det kulturmiljöprogram som antagits av 
kommunstyrelsen aug 2000 samt i område klassat som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse BN 1988-01-25. Byggnaden är utpekad som byggnad vars 
nedrivande, förvanskning eller vanvård skulle innebära en oersättlig förlust för 
ortens kulturvärden. 

Fasaden mot Storgatan har tidigare inte genomgått avsevärda förändringar 
förutom att takpannor bytts ut till en icke tidsenlig typ. Mot gården (norr) har 
byggnaden tidigare byggts ut och byggts om vilket i det avseendet starkt 
förvanskat ursprungs byggnaden. Ansökt åtgärd avser att bredda byggnaden för 
en bättre anpassad funktion och planlösning efter dagens norm. Ny 
takkonstruktion med takvinkel lika bef. Fasaden mot Storgatan och 
takkonstruktionens anslutning (takfot) mot nämnda fasad ska sparas (endast 
renoveras) Yttertak ska förses med tidsenligt rött enkupigt lertegel. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Upplysningar 

2017-10-26 

Två mindre takkupor tillkommer mot Storgatan. Åtgärden bedöms vara 
förenlig med förvanskningsförbudet och varsamhetskraven i PBL 8 kap. 

20 av 32 

Då förslaget avviker från detaljplanens bestämmelser har berörda sakägare och 
myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ingen har 
inkommit med erinran. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2017, med tillhörande bilagor. 

Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagen, PBL, 9 kap. 30 och 31 b §§. 

Bygglov ges för om- och tillbyggnad av enbostadshus (återuppbyggnad efter 
rivning av befintlig byggnad) enligt föreliggande handlingar. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag,    

Avgiften för bygglovet är 30 184 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Installation av eldstad ska godkännas av skorstensfejarmästare. 

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

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

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- eller markarbeten 
(byggherren) ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och 
bygglagen och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
lagen. Byggherrens ska vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig 
omfattning (10 kap 5 § PBL). 

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden har lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Ombyggnadsarbetena påbörjas innan detta 
besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut en! PBL 11 kap och PBF 
9 kap. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas. 

Innan byggnaden, i de delar som omfattas i startbeskedet, får tas i bruk måste 
slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, tas byggnaden i bruk tidigare 
debiteras även här en sanktionsavgift ut en! PBL 11 kap och PBF 9 kap. 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § PBL) . 

Beslutet expedieras till   sökande. 
  kontrollansvarig. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2017-10-12 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2016-001020 

Myndighetsnämnden 

Bygglov en bostadshus Återuppbyggnad efter rivning av bef bygg
nad. SKEPPET 10 (STORGATAN 27), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagen, PBL, 9 kap. 30 och 31 b §§. 

Skäl till beslut 

Bygglov ges då avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med planens 
syfte. Åtgärden bedöms uppfylla kraven på byggnader i PBL 2 och 8 kap. och inte vara till 
någon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

Avgift 

Avgiften för bygglovet är 30184 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäk
tige 2011-04-27. Faktura skickas separat. 

Kontrollansvarig 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas bygg
herrens förslag till kontrollansvarig: 
Namn:  
Adress:  

Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 10 kap. 9 § 
PBL. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 

Ansökan 2017-08-22 
Situationsplan Rev D 2017-09-19 
Sitplan lantmäteriförrättning 2017-09-19 
Planritning Rev D 2017-09-19 
FasadritningRevD 2017-09-19 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016. 11.24 
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Ärendet och förutsättningar 

Ansökan avser bygglov för återuppbyggnad av fritidshus efter rivning av befintlig byggnad 
med undantag av fasaden mot Storgatan som skall sparas i sin helhet. Förslaget innebär 
avvikelse från detaljplanen avseende del av byggnaden in mot gården hamnar på kors
prickad mark avsedd endast för gårdsbyggnad. Omfattningen av avvikelsen bedöms som li
ten avvikelse. 

Byggnaden ingår i område i det kulturmiljöprogram som antagits av kommunstyrelsen aug 
2000 samt i område klassat som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse BN 1988-01-25. 
Byggnaden är utpekad som byggnad vars nedrivande, förvanskning eller vanvård skulle 
innebära en oersättlig förlust för ortens kulturvärden. 

Fasaden mot Storgatan har tidigare inte genomgått avsevärda förändringar förutom att 
takpannor bytts ut till en icke tidsenlig typ. Mot gården (norr) har byggnaden tidigare 
byggts ut och byggts om vilket i det avseendet starkt förvanskat ursprungs byggnaden. An
sökt åtgärd avser att bredda byggnaden för en bättre anpassad funktion och planlösning 
efter dagens norm. Ny takkonstruktion med takvinkel lika bef. Fasaden mot Storgatan och 
takkonstruktionens anslutning (takfot) mot nämnda fasad skall sparas (endast renoveras) 
Yttertak skall förses med tidsenligt rött enkupigt lertegel. Två mindre takkupor tillkommer 
mot Storgatan. Åtgärden bedöms vara förenlig med förvanskningsförbudet och varsam
hetskraven i PBL 8 kap. 

Då förslaget avviker från detaljplanens bestämmelser har berörda sakägare och myndig
heter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ingen har inkommit med erin
ran. 

Upplysningar 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet: 

• Installation av eldstad ska godkännas av skorstensfejarmästare. Besiktningsbevis 
ska skickas till samhallsbyggnad@bastad.se. 

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

• Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Poit) och berörda gran
nar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga 
kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Poit, alternativt tre veckor efter 
delgivning via mottagnings bevis, om beslutet inte överklagas. Vid förenklad delgiv
ning tar det fem veckor efter att beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft. 

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- eller markarbeten (byggher
ren) ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och enligt 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherrens ska vidare se 
till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning (10 kap 5 § PBL). 

Atgärdenfår inte påbörjas förrän Samhällsbyggnad har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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3 § PBL. Om byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut 
en! PBL 2010:900 11 kap och PBF 2011:338 9 kap. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifo
gas. 

Innan byggnaden, i de delar som omfattas i starbeskedet,får tas i bruk måste slutbesked ha 
meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, tas byggnaden i bruk tidigare debiteras även här en sankt
ionsavgift ut en/ PBL 2010:900 11 kap och PBF 2011:338 9 kap. 

Giltighetstid 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från den dag som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § PBL) 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
  

Samhällsbyggnad 
Kontrollansvarig 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering (karta) 
Bilaga 1 Ansökan 
Bilaga 2 Situationsplan Rev D 
Bilaga 3 Sitplan Lantm 
Bilaga 4 Planritning Rev D 
Bilaga 5 Fasadritning Rev D 
Bilaga 6 bef. planritning 
Bilaga 7 Foto bef fasad mot Storg 

Bilagor som skall expedieras till sökande med beslutet: 
Bilaga 1-5 (enligt ovan) 
Kallelse till tekniskt samråd 
Information om utsättning och lägeskontroll 
Anmälan om färdigställande 
Hur man överklagar 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 20 16.11.24 



rJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Föredragande 

Sammanfattning 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

2017-10-26 21av32 

MN § 129 Dnr MN 000114/2017 - 330 

Eskilstorp 6:3 (Stationsterassen 22 ) - Bygglov för om/til !
byggnad av f.d. stationshus till korttidsuthyrningslägenheter, 
tillbyggnad med bostadsyta och skärmtak samt cafekök 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han 
sätter i sitt ställa att pröva bygglovet när ansökan är fullständig. 

Fastigheten Eskilstorp 6:3 är bebyggd med före detta Båstads station. Stationen 
är kulturhistoriskt värdefull. Om- och tillbyggnad av stationen bedöms vara av 
sådant allmänt intresse att ärendet ska hanteras i nämnden. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

 har ansökt om bygglov för om- och tillbyggnad av 
stationsbyggnaden. Åtgärden innebär att tre lägenheter för korttidsuthyrning 
inreds på entreplan och en lägenhet för korttidsuthyrning inreds på vindsplan. 
På plan 2 finns en befintlig hyreslägenhet. I magasins byggnaden inreds en 
mindre cafelokal med kök. Delar av skärmtaken invid stations byggnaden byggs 
in och blir bostadsyta. Området är inte detaljplanelagt. Åtgärden bedöms 
uppfylla kraven på varsamhet i plan- och bygglagen. 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2017, med tillhörande bilagor. 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han 
sätter i sitt ställa att pröva bygglovet när ansökan är fullständig. 

Samhällsbyggnad/bygglov. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam hä I Is byggnad 

Datum 
2017-10-16 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2017-728 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för om- och tillbyggnad av före detta stationshus till 
korttidsuthyrningslägenheter, tillbyggnad av bostadyta och skärmtak 
samt cafe/kök på fastigheten Eskilstorp 6:3 (Stationsterrassen 22), 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han sätter i sitt 
ställa att pröva bygglovet när ansökan är fullständig. 

Skäl för beslut 

Fastigheten Eskilstorp 6:3 är bebyggd med före detta Båstads station. Stationen är 
kulturhistoriskt värdefull. Om- och tillbyggnad av stationen bedöms vara av sådant allmänt 
intresse att ärendet ska hanteras i nämnden. 

Sammanfattning 

 har ansökt om bygglov för om- och tillbyggnad av stations byggnaden. 
Åtgärden innebär att tre lägenheter för korttidsuthyrning inreds på entreplan och en 
lägenhet för korttidsuthyrning inreds på vindsplan. På plan 2 finns en befintlig 
hyreslägenhet. I magasinsbyggnaden inreds en mindre cafelokal med kök. Delar av 
skärmtaken invid stationsbyggnaden byggs in och blir bostadsyta. Området är inte 
detaljplanelagt. Åtgärden bedöms uppfylla kraven på varsamhet i plan- och bygglagen. 

Beskrivning av ärendet 

Kungaväntsalen AB har ansökt om bygglov för om- och tillbyggnad av stationsbyggnaden. 
Åtgärden innebär att tre lägenheter för korttidsuthyrning inreds i entreplan och en 
lägenhet för korttidsuthyrning inreds på vindsplan. På plan 2 finns en befintlig 
hyreslägenhet. I magasinsbyggnaden inreds en mindre cafelokal med kök. Delar av 
skärmtaken invid stationsbyggnaden byggs in och blir bostadsyta. Området är inte 
detaljplanelagt. Åtgärden bedöms uppfylla kraven på varsamhet i plan- och bygglagen. 

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 20 16.11.24 



2 (2) 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Den före detta stations byggnaden ligger i skugga från Hallandsås norrsluttning under en stor 
del av året och det har i underhandsdiskussioner med olika intressenter inför försäljningen 
påtalats att området och byggnaden inte är långsiktigt lämplig för permanent boende och att 
en utveckling av byggnaden och fastigheten mot något som gynnar besöksnäringen eller annan 
verksamhet i Båstad vore önskvärd. 

Korttidsboende i lägenheter och cafärörelse bedöms vara lämpliga verksamheter på 
fastigheten. De föreslagna ändringarna av byggnadens exteriör bedöms vara varsamt utförda. 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att lämna synpunkter och har inte haft något att erinra 
mot förslaget. Miljöavdelningen har framfört synpunkter av upplysningskaraktär och teknisk 
art. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 

Stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: Shb/bygglov 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Ansökan 
Verksamhetsbeskrivning stationsbyggnad 
Verksamhetsbeskrivning cafä 
Mejl om cafäverksamheten 
Planritningar x 2 
Fasadritningar x 2 
Yttrande från miljöavdelningen 

2017-07-15 
2017-09-19 
2017-09-25 
2017-09-25 
2017-09-22 
2017-09-22 
2017-10-10 

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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Reservation 

Föredragande 

Sammanfattning 

2017-10-26 

MN § 130 Dnr MN 000071/2017 - 330 

Slammarp 2:83 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus 

22 av 32 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer kunna 
ges för nybyggnad av en bostadshus på del av fastigheten Slammarp 2:83. 

Föreslagen avstyckning om 1 900 kvadratmeter tillstyrks. 

Avgift 6 899 kronor enligt taxa. 

Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan. 

Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i PBL 2 kap samt 
miljöbalkens 3 och 4 kap. 

I avvägningen mellan det enskilda intresset av att bebygga platsen och det 
allmänna intresset av att inte bebygga platsen bedöms det enskilda intresset 
väga tyngst (PBL 2 kap 1§). 

Ingrid Nygren (L) och Göran Klang (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Haakon Böcker (BP), Rune Andersson (C), Ingemar Nilsson (SO) och Kenneth 
Larsson (C): Bifall till ansökan om förhandsbesked. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit Haakon Böckers m f1 förslag. 

Mot beslutet till förmån för det yrkande som avslogs reserverar sig Ingrid 
Nygren (L) och Göran Klang (S). 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

 har ansökt om förhandsbesked för att bygga ett en bostadshus 
på del av fastigheten Slammarp 2:83. Byggnaden som föreslås är ett en och ett 
halvt plans hus med H-formad planlösning som ger två markanta gavlar åt både 
öster och väster. Fasaderna är tänkta som putsade och taken avses täckas med 
betongpannor. Kulörer är inte angivna i ansökan. Byggnaden placeras strax 
norr om bostadshuset på grannfastigheten Slammarp 11:65. 

Åtgärden innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på åkermark. I 
kommunens översiktsplan från 2008 görs ställningstagandet att ny eller utökad 
sammanhållen bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Upplysningar 

2017-10-26 23 av 32 

Detta för att dels långsiktigt trygga de värden som riksintressena pekat ut, dels 
för att långsiktigt behålla landskapsbilden samt även trygga jordbruksnäringen 
från konflikter med nya bostäder. 

Myndighetsnämnden beslöt den 22 juni 2017 att återremittera ansökan till 
förvaltningen för att höra berörda sakägare och myndigheter. Inga negativa 
synpunkter har lämnats in. 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2017, med tillhörande bilagor. 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
ges för nybyggnad av en bostadshus på del av fastigheten Slammarp 2:83. 

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

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Ett beslut om förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 

De villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de 
förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen. 
(PBL kap. 9 § 39). Byggnadernas utformning och placering kommer att prövas 
mer i detalj i bygglovprövningen. 

Avloppet ska anslutas till en av miljöavdelningen godkänd enskild anläggning. 

Beslutet expedieras till , sökande. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

o/k ;133 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkande 

Föredragande 

Sammanfattning 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

2017-10-26 24 av 32 

MN § 131 Dnr MN 000115/2017 - 330 

Hallavara 4:23 (Skallahögsvägen 32) - Förhandsbesked för 
avstyckning samt nybyggnad av två en bostadshus 

Återremiss mot bakgrund av att nämnden inför nästa tillfälle som ärendet 
kommer upp för behandling ska ha hunnit besöka fastigheten på plats. 

Rune Andersson (C): Återremiss mot bakgrund av att nämnden inför nästa 
tillfälle som ärendet kommer upp för behandling ska ha hunnit besöka 
fastigheten på plats. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Fastighetsägaren har ansökt om förhandsbesked för att stycka av två tomter 
och bebygga dem med en bostadshus på delar av fastigheten Hallavara 4:23. 
Byggnaderna som föreslås är en och ett halvplanshus av villatyp. Enligt 
illustrationen är de tänkta som putsade och taken täckta med betongpannor. 
Kulörer är inte angivna i ansökan men illustrationen har vitputsade fasader och 
mörkgrått takmaterial. Byggnaderna är tänkta att dels placeras mellan 
bostadshusen på fastigheterna Hallavara 5:15 och Hallavara 25:1, dels strax 
söder om bostadshuset på fastigheten Hallavara 25:1. 

Åtgärden innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på åkermark. I 
kommunens översiktsplan från 2008 är området utpekat som ett så kallat La
område där nya bostäder endast i undantagsfall ska kunna tillåtas och att ny 
eller utökad sammanhållen bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. Detta 
för att dels långsiktigt trygga de värden som landskapsbildsskyddet och 
riksintressena pekat ut, dels för att långsiktigt behålla landskaps bilden samt 
även trygga jordbruksnäringen från konflikter med nya bostäder. 

Berörda sakägare och myndigheter har hörts i ärendet och negativa synpunkter 
har lämnats in. 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2017, med tillhörande bilagor. 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
ges för nybyggnad av två enbostadshus på delar av fastigheten Hallavara 4:23. 
Avgift: 10 842 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. Myndighetsnämnden 
tillstyrker inte föreslagna avstyckningar. 

Samhällsbyggnad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkande 

Föredragande 

Sammanfattning 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

2017-10-26 25 av 32 

MN § 132 Dnr MN 000116/2017 - 330 

Vasalt 3:15 (Vasaltsvägen 58)- Förhandsbesked nybyggnad 
av fritidshus 

Återremiss mot bakgrund av att nämnden inför nästa tillfälle som ärendet 
kommer upp för behandling ska ha hunnit besöka fastigheten på plats. 

Haakon Böcker (BP) och Rune Andersson (C): Återremiss mot bakgrund av 
att nämnden inför nästa tillfälle som ärendet kommer upp för behandling 
ska ha hunnit besöka fastigheten på plats. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

 har ansökt om förhandsbesked för 
att bygga ett fritidshus på del av fastigheten Vasalt 3:15. Byggnaden som 
föreslås är en låg enplans stuga med låglutande svart papptak och svarttjärade 
träfasader. Byggnaden är tänkt att placeras nordost om fritidshuset på Vasalt 
3:11. 

Åtgärden innebär ny och utökad sammanhållen bebyggelse på betesmark. I 
kommunens översiktsplan från 2008 anges att nya bostäder endast i 
undantagsfall ska kunna tillåtas och att ny eller utökad sammanhållen 
bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. Detta för att dels långsiktigt trygga 
de värden som landskapsbildsskyddet och riksintressena pekat ut, dels för att 
långsiktigt behålla landskaps bilden samt även trygga jordbruksnäringen från 
konflikter med nya bostäder. 

Med hänsyn till beslutsförslaget har platsen lämplighet vad avser bland annat 
vatten och avlopp inte utretts. Grannar och myndigheter har inte heller beretts 
tillfälle att yttra sig över åtgärden. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2017, med tillhörande bilagor. 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Vasalt 3:15. 

Avgift: 4 928 kronor enligt kommunfullmäktiges taxa. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Föredragande 

Sammanfattning 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Upplysningar 

2017-10-26 

MN § 133 Dnr MN 000119/2017 - 330 

Elestorp 6:6 (Kattviksvägen 233) - Bygglov för nybyggnad 
av ekonomibyggnad 

26 av 32 

Bygglov ges för nybyggnad av ekonomibyggnad enligt inlämnade handlingar. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig,   

 

Avgift 16 509 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Bygglov ges då förslaget överensstämmer med gällande detaljplans syften samt 
bedöms vara lämpligt utifrån platsens natur- och kulturvärden samt 
landskapsbild. Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och 
bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

har ansökt om bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad på 
del av fastigheten Elestorp 6:6 (Norrvikens trädgårdar). Aktuell del av området 
är detaljplanelagd och är placerad i utkanten av en rektangulär avgrusad yta 
som tidigare varit bebyggd med bland annat utescen. Åtgärden bedöms vara 
förenlig med detaljplanens syften om bevarande av stilträdgårdarna och 
utveckling av trädgårdarna som besöksmål. 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2017, med tillhörande bilagor. 

Bygglov ges för nybyggnad av ekonomibyggnad enligt inlämnade handlingar. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 
kap. 3 § PBL. Ombyggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas, tas en 
sanktionsavgift ut enligt plan- och bygglagen, PBL 11 kap och plan- och 
byggförordningen, PBF 9 kap. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas. 

Innan byggnaden, i de delar som omfattas i startbeskedet, får tas i bruk måste 
slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

1tc ffo 



fj1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-10-26 27 av 32 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 

Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat av den som 
utför mätningen. 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § PBL). 

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

Beslutet expedieras till  

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2017-10-16 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2017-856 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad på fastigheten Elestorp 
6:6 (Kattviksvägen 233), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad enligt inlämnade handlingar ges. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag till kontrollansvarig,   

Avgift 16 509 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 

Bygglov ges då förslaget överensstämmer med gällande detaljplans syften samt bedöms 
vara lämpligt utifrån platsens natur- och kulturvärden samt landskaps bild. Förslaget 
uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och bedöms inte medföra någon 
betydande olägenhet för omgivningarna. 

Sammanfattning 

har ansökt om bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad på del av 
fastigheten Elestorp 6:6 (Norrvikens trädgårdar). Aktuell del av området är detaljplanelagd 
och är placerad i utkanten av en rektangulär avgrusad yta som tidigare varit bebyggd med 
bland annat utescen. Åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanens syften om 
bevarande av stilträdgårdarna och utveckling av trädgårdarna som besöksmål. 

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 rev2016.11.24 



2 (3) 

Beskrivning av ärendet 

 ansökt om bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad på del av 
fastigheten Elestorp 6:6 (Norrvikens trädgårdar). Ekonomibyggnaden utgörs av ett lågt hus 
placerat parallellt med det växthus som det tidigare lämnats bygglov för. Huset placeras 
söder om växthuset och kommer att grävas in i slänten. Utformningen av ekonomibyggnaden 
är historiserande och anknyter till ekonomidelarna av Villa Abelin. Byggnaden kommer 
innehålla ett uppläggningskök, teknik- och förrådsutrymmen samt toaletter för besökare. 

Aktuell del av området är detaljplanelagd och placeras intill en rektangulär avgrusad yta som 
tidigare varit bebyggd med bland annat utescen. Gällande detaljplan anger inte en 
ekonomibyggnad på sökt plats utan enbart befintliga byggnader. I planbeskrivningen (sid 
14 och 22) finns mer beskrivet om tanken med planbestämmelsen "Q". Aktuellt område 
omfattas inte av strandskydd. 

Då det inte finns en tydlig byggrätt för ekonomibyggnad på aktuell plats utpekad i 
detaljplanen har berörda grannar och myndigheter getts möjligheter att lämna synpunkter 
på ansökan. Inga negativa synpunkter har lämnats in. Miljöavdelningen har framfört 
synpunkter av upplysningskaraktär. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Då åtgärden avser ett nytt komplement de ursprungliga stilträdgårdarna och som anläggs 
på en yta som vid detaljplanens tillkomst var bebyggd och i anslutning till en avgrusad yta 
bedöms åtgärden vara förenlig med detaljplanens syften om bevarande av 
stilträdgårdarna och utveckling av trädgårdarna som besöksmål. 

Den valda utformningen i en historiserande stil bedöms komplettera anläggningen på ett 
sätt som bibehåller området kulturhistoriska värden. Förslaget uppfyller plan- och 
bygglagens krav på byggnader och bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för 
omgivningarna. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 
PBL. Om byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas, tas en sanktionsavgift 
ut enligt plan- och bygglagen, PBL 11 kap och plan- och byggförordningen, PBF 9 kap. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas. 

Innan byggnaden, i de delar som omfattas i startbeskedet, får tas i bruk måste slutbesked 
ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för 
utstakning och lägeskontroll debiteras separat av den som utför mätningen. 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från den dag som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 § PBL). 

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

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Ansökan 2017-08-25 
Situationsplan 2017-08-25 
Markplaneringsritning 2017-08-25 
Plan- och fasadritning 2017-08-25 
Yttrande miljöavdelningen 2017-09-27 

Beslutet ska expedieras till: 

 

Kopia för kännedom: 

 

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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Föredragande 

Sammanfattning 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

2017-10-26 

MN § 134 Dnr MN 000120/2017 - 330 

Hjorten 21- Bygglov för ombyggnad av bostadshus och 
nybyggnad av bostad 

28 av 32 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han 
sätter i sitt ställe att pröva bygglov när berörda sakägare och myndigheter 
hörts i ärendet. 

Fastigheterna Hjorten 11, 21och17 är bebyggda med en byggnad som 
innehåller bostad och före detta kvarn/magasin. Byggnaden är kulturhistoriskt 
värdefull och ändring av byggnaden är av sådant allmänt intresse att ärendet 
ska hanteras i nämnden. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

har ansökt om bygglov för om- och nybyggnad av 
byggnaden på fastigheterna Hjorten 11, 21och17 till tre radhus. Nämnden har 
tidigare ställt sig negativ till en rivning av byggnaden och till nybyggnad av 
parhus på platsen. Åtgärden strider mot gällande detaljplan, men bedöms 
kunna hanteras inom ramen för avvikelser för att tillgodose att allmänt intresse 
av bevarande av gårdens karaktär. Viss bearbetning av fasadernas utformning 
behövs samt berörda sakägare och myndigheter är inte hörda i ärendet. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2017, med tillhörande bilagor. 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han 
sätter i sitt ställe att pröva bygglov när berörda sakägare och myndigheter 
hörts i ärendet. 

Samhällsbyggnad/bygglov. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-10-18 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2017-863 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av bostad på 
fastigheten Hjorten 21, Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han sätter i sitt ställe 
att pröva bygglov när berörda sakägare och myndigheter hörts i ärendet. 

Skäl för beslut 
Fastigheterna Hjorten 11, 21och17 är bebyggda med en byggnad som innehåller bostad 
och före detta kvarn/magasin. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och ändring av 
byggnaden är av sådant allmänt intresse att ärendet ska hanteras i nämnden. 

Sammanfattning 
har ansökt om bygglov för om- och nybyggnad av byggnaden på 

fastigheterna Hjorten 11, 21och17 till tre radhus. Nämnden har tidigare ställt sig negativ till 
en rivning av byggnaden och till nybyggnad av parhus på platsen. Åtgärden strider mot 
gällande detaljplan, men bedöms kunna hanteras inom ramen för avvikelser för att tillgodose 
att allmänt intresse av bevarande av gårdens karaktär. Viss bearbetning av fasadernas 
utformning behövs samt berörda sakägare och myndigheter är inte hörda i ärendet. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 

stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

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

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Ansökan 
Situationsplan 
Planritning 
Fasadritning 

2017-08-28 
2017-08-28 
2017-08-28 
2017-08-28 

Beslutet ska expedieras till: 

Bygglovavdelningen 

Kopia för kännedom: 

 

2 (2) 

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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Föredragande 

Sammanfattning 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

2017-10-26 

MN § 135 Dnr MN 000121/2017 - 330 

Hjorten 11- Bygglov för ombyggnad av bostadshus och 
nybyggnad av bostad 

29 av 32 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han 
sätter i sitt ställe att pröva bygglov när berörda sakägare och myndigheter 
hörts i ärendet. 

Fastigheterna Hjorten 11, 21 och 17 är bebyggda med en byggnad som 
innehåller bostad och före detta kvarn/magasin. Byggnaden är kulturhistoriskt 
värdefull och ändring av byggnaden är av sådant allmänt intresse att ärendet 
ska hanteras i nämnden. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

har ansökt om bygglov för om- och nybyggnad av 
byggnaden på fastigheterna Hjorten 11, 21och17 till tre radhus. Nämnden har 
tidigare ställt sig negativ till en rivning av byggnaden och till nybyggnad av 
parhus på platsen. Åtgärden strider mot gällande detaljplan, men bedöms 
kunna hanteras inom ramen för avvikelser för att tillgodose att allmänt intresse 
av bevarande av gårdens karaktär. Viss bearbetning av fasadernas utformning 
behövs samt berörda sakägare och myndigheter är inte hörda i ärendet. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2017, med tillhörande bilagor. 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han 
sätter i sitt ställe att pröva bygglov när berörda sakägare och myndigheter 
hörts i ärendet. 

Samhällsbyggnad/bygglov. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

1 l?. fo 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-10-18 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2017-864 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av bostad på 
fastigheten Hjorten 11 (Åhusvägen 70), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han sätter i sitt ställe 
att pröva bygglov när berörda sakägare och myndigheter hörts i ärendet. 

Skäl för beslut 
Fastigheterna Hjorten 11, 21 och 17 är bebyggda med en byggnad som innehåller bostad 
och före detta kvarn/magasin. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och ändring av 
byggnaden är av sådant allmänt intresse att ärendet ska hanteras i nämnden. 

Sammanfattning 
har ansökt om bygglov för om- och nybyggnad av byggnaden på 

fastigheterna Hjorten 11, 21 och 17 till tre radhus. Nämnden har tidigare ställt sig negativ till 
en rivning av byggnaden och till nybyggnad av parhus på platsen. Åtgärden strider mot 
gällande detaljplan, men bedöms kunna hanteras inom ramen för avvikelser för att tillgodose 
att allmänt intresse av bevarande av gårdens karaktär. Viss bearbetning av fasadernas 
utformning behövs samt berörda sakägare och myndigheter är inte hörda i ärendet. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 

stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhäl Is byggnad 

26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

sam ha I lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Ansökan 
Situationsplan 
Planritning 
Fasadritning 

2017-08-28 
2017-08-28 
2017-08-28 
2017-08-28 

Beslutet ska expedieras till: 

Bygglovavdelningen 

Kopia för kännedom: 

2 (2) 

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 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Föredragande 

Sammanfattning 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

2017-10-26 30 av 32 

MN § 136 Dnr MN 000122/2017 - 330 

Hjorten 17- Bygglov för nybyggnad av bostadshus (radhus) 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han 
sätter i sitt ställe att pröva bygglov när berörda sakägare och myndigheter 
hörts i ärendet. 

Fastigheterna Hjorten 11, 21 och 17 är bebyggda med en byggnad som 
innehåller bostad och före detta kvarn/magasin. Byggnaden är kulturhistoriskt 
värdefull och ändring av byggnaden är av sådant allmänt intresse att ärendet 
ska hanteras i nämnden. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

har ansökt om bygglov för om- och nybyggnad av 
byggnaden på fastigheterna Hjorten 11, 21 och 17 till tre radhus. Nämnden har 
tidigare ställt sig negativ till en rivning av byggnaden och till nybyggnad av 
parhus på platsen. Åtgärden strider mot gällande detaljplan, men bedöms 
kunna hanteras inom ramen för avvikelser för att tillgodose att allmänt intresse 
av bevarande av gårdens karaktär. Viss bearbetning av fasadernas utformning 
behövs samt berörda sakägare och myndigheter är inte hörda i ärendet. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2017, med tillhörande bilagor. 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han 
sätter i sitt ställe att pröva bygglov när berörda sakägare och myndigheter 
hörts i ärendet. 

Samhällsbyggnad/bygglov. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-10-18 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2017-866 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av bostadshus (radhus) på fastigheten 
Hjorten 17 (Stationsterrassen 4 A), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han sätter i sitt ställe 
att pröva bygglov när berörda sakägare och myndigheter hörts i ärendet. 

Skäl för beslut 
Fastigheterna Hjorten 11, 21 och 17 är bebyggda med en byggnad som innehåller bostad 
och före detta kvarn/magasin. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och ändring av 
byggnaden är av sådant allmänt intresse att ärendet ska hanteras i nämnden. 

Sammanfattning 
har ansökt om bygglov för om- och nybyggnad av byggnaden på 

fastigheterna Hjorten 11, 21och17 till tre radhus. Nämnden har tidigare ställt sig negativ till 
en rivning av byggnaden och till nybyggnad av parhus på platsen. Åtgärden strider mot 
gällande detaljplan, men bedöms kunna hanteras inom ramen för avvikelser för att tillgodose 
att allmänt intresse av bevarande av gårdens karaktär. Viss bearbetning av fasadernas 
utformning behövs samt berörda sakägare och myndigheter är inte hörda i ärendet. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 

stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

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

sam hal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Ansökan 
Situationsplan 
Planritning 
Fasadritning 

2017-08-28 
2017-08-28 
2017-08-28 
2017-08-28 

Beslutet ska expedieras till: 

Bygglovavdelningen 

Kopia för kännedom: 

 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 

2 (2) 

Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 



U1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-10-26 31av32 

MN § 137 Dnr MN 000142/2016 - 903 

Delgivningar 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Följande delgivningar redovisas: 

1. Länsstyrelsen Skåne - Gunnaröd 1: 19 - Tillstånd från reservatsföreskrifterna 
för naturreservatet Hallandsåsens nordsluttning för tillbyggnad av befintligt 
bostadshus. 

2. Mark- och miljödomstolen - Öllöv 16:23 - Överklagande av Länsstyrelsens 
beslut 2016-09-09 ang. byggsanktionsavgift. 

3. Samhällsbyggnad - Detaljplan Hålarp 4:212 - underrättelse om granskning. 

4. Mark- och miljödomstolen - Gården 8 - Dom från mark- och miljödomstolen, 
överklagandet avslås. 

5. Mark- och miljödomstolen - Krabban 13-15 - Dom från mark- och 
miljödomstolen, överklagandet avslås. 

6. Mark- och miljööverdomstolen - Mäsinge 9:22 - Dom från mark- och 
miljööverdomstolen - prövningstillstånd ges ej. 

7. Länsstyrelsen Skåne - Norra Bläsinge 6 - Överklagande av kommunens beslut 
om bygglov, länsstyrelsen avvisar överklagandet. 

8. Länsstyrelsen Skåne - Ljungby 5:32 - Beslut om tillstånd föruppförande av 
växthus inom landskapsbildsskydd. 

9. Länsstyrelsen Skåne - Möllhult 1:33 - Beslut om tillstånd för gästhus inom 
landskapsbildsskydd. 

10. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen - Vitlingen 23 - Överklagande av 
Länsstyrelsens beslut 170120 ärendenr. 403-33203-16. Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandet. 

11. Länsstyrelsen Skåne - Hemmeslöv 11:167 - Länsstyrelsen avslår 
överklagandet. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-10-26 32 av 32 

12. Länsstyrelsen Skåne - Beslut om tillstånd enligt Kulturmiljölagen 
(1988:950) för uppställning av prefabricerad nätstation, schakt av el-kablar, 
bortplockning av trästolpar med tillhörande luftledning 0,4kv. inom fastigheten 
Sinarp 3:26, 3:27 och 3:9. 

13. Länsstyrelsen Skåne - Önnarp 1:28 - Beslut om tillstånd till ingrepp i 
fornlämning enligt Kulturmiljölagen (1988:950) för grävning av 
infiltrationsanläggning. 

14. Länsstyrelsen Skåne - Storahult 6:36 och S:l -Anmälan om 
vattenverksamhet för rensning av bäck samt ansökan om strandskyddsdispens 
för samma verksamhet. 

15. Länsstyrelsen Skåne - Båstad 109:2 - Anmälan om vattenverksamhet för 
schaktning av Hyllebäcken. 

16. Växjö Tingsrätt- Varan 9:41- Föreläggande att inkomma med yttrande. 

17. Länsstyrelsen Skåne - Småryd 11:1 - Beslut, överklagande av beslut om 
negativt förhandsbesked för nybyggnad av radhus på del av fastigheten. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 




