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Sammanträdesdatum 

2018-11-21 

Sida 
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Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21november2018 kl 13.00 - 14.25. 

Göran Klang (S), l:e vice ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Marie-Louise Linden (M), tjg. ers. för Claes Sundin (-) 
Karin Schmidt (BP), tjg. ers. för Kjell Stridh (BP) 
Ingrid Nygren (L) 

LIA-praktikantAmra Caplja, del av mötet 
LIA-praktikant Christina Breili, del av mötet 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Mårten Sällberg, tf. miljöchef. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Ingrid Nygren. Ersättare: Marie-Louise Linden. 

K? : toce'J on,dagen den 28 novembe; 2018 kl. 10.00. 

~~~~---~-~---------------- Paragrafer 
Henrik Andersson 

Göran Klan'g 

I 
Ingrid Nygren 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2018-11-21 

Från och med 2018-11-29 till och med 2018-12-21 

Henrik Andersson 

§§ 110-120 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-11-21 3 av16 

Beslut 

MN § 110 Dnr MN 000002/2018 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Ingrid Nygren. 

2. Som ersättare för justeraren utses Marie-Louise Linden. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad onsdagen 
den 28 november 2018 kl. 10.00. 

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

Utdra sbes rkande 



Ll1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-11-21 

MN § 111 Dnr MN 000003/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändring: 

Sida 

4av 16 

Varan 8:56 - Tillsynsärende - utgår eftersom fastighetsägaren gjort rättelse. 

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. 

naturer Utdra sbes rkande 



ln:J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-11-21 

MN § 112 Dnr MN 000005/2018 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

Sida 

5av16 

a). Lägesrapport: Dispensansökan avseende miljötaxa för lantbrukare (Mårten) 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 113 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-21 

Dnr MN 000064/2018 - 800 

Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas 
från tillstånds- och anmälningsplikt 

Sida 

6av16 

Beslut Myndighetsnämnden har i nuläget inte några synpunkter på Naturvårdsverkets 
förslag till vägledning utan ser positivt på åtgärder som syftar till ökad 
återvinning och återanvändning av avfall. 

Beskrivning av ärendet Miljö- och energidepartementet vill ha synpunkter på förslagen eller materialet 
i Naturvårdsverkets promemoria "Verksamheter som kan undantas från 
tillstånds- och anmälningsplikt". Myndigheter under regeringen är skyldiga att 
svara på remissen. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att 
lämna synpunkter. Naturvårdsverket fick i oktober 2017 i uppdrag av 
regeringen att utreda undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för 
verksamheter som behandlar avfall. Naturvårdsverket har utrett vilka 
verksamheter som kan undantas från kraven på tillståndsprövning enligt 
artikel 24 i avfallsdirektivet. Bakgrunden till uppdraget är att bestämmelserna 
om behandling av avfall behöver ändras så att all behandling av avfall blir 
tillstånds- eller anmälningspliktig alternativt omfattas av allmänna regler som 
säkerställer att avfallet behandlas i enlighet med avfallsdirektivets krav på 
avfallshantering. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. miljöchef Mårten Sällberg, daterad 2018-11-13, med 
tillhörande bilaga. 

Föredragande Tf. miljöchef Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till m.remissvar@regeringskansliet.se (ange diarienummer M2018/01322/R 
och Myndighetsnämnden i Båstads kommun) 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-11-13 

Handläggare: Mårten Sällberg 

Dnr: M 2018-001272 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från 
tillstånds- och anmälningsplikt 

Förslag till yttrande 
Myndighetsnämnden föreslås yttra sig om att man i nuläget inte har några synpunkter på 
Naturvårdsverkets förslag till vägledning utan ser positivt på åtgärder som syftar till ökad 
återvinning och återanvändning av avfall. 

Bakgrund 

1 (2) 

Miljö- och energidepartementet vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
Naturvårdsverkets promemoria "Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och 
anmälningsplikt". Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra 
remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Naturvårdsverket fick i oktober 2017 i uppdrag av regeringen att utreda undantag 
från tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall. Naturvårdsverket 
har utrett vilka verksamheter som kan undantas från kraven på tillståndsprövning enligt 
artikel 24 i avfallsdirektivet. 
Bakgrunden till uppdraget är att bestämmelserna om behandling av avfall behöver ändras så 
att all behandling av avfall blir tillstånds- eller anmälningspliktig alternativt omfattas av 
allmänna regler som säkerställer att avfallet behandlas i enlighet med avfallsdirektivets krav 
på avfallshantering. 
Syftet är att säkerställa att det inte införs en tillstånds- eller anmälningsplikt för de 
verksamheter där detta inte är motiverat med hänsyn till miljön eller människors hälsa samt 
att undersöka om det finns skäl att göra motsvarande undantag för verksamheter som idag är 
tillstånds- eller anmälningspliktiga. 

Sammanfattningsvis bedömer Naturvårdsverket att det kan vara lämpligt att följande 
verksamheter omfattas av allmänna regler istället för tillstånds- eller anmälningsplikt: 

mekanisk bearbetning och lagring av vissa avfallsslag inför återvinning 
användning av vissa avfallsslag för anläggningsändamål 
biologisk behandling av vissa avfallsslag 
förbränning av vissa avfallsslag. 

Mer exakt vilka typer av anläggningar, samt typer och mängder av avfall som bör omfattas av 
de allmänna reglerna, kommer att specificeras när reglerna utarbetas i ett senare skede. 
Förslaget på verksamheter som kan vara lämpliga för undantag innebär dels att alla de 
avfalls behandlande verksamheter för vilka det idag inte råder tillstånds- eller anmälningsplikt 
kommer att omfattas av allmänna regler, dels en regelförenkling för vissa avgränsade 
verksamheter. 
Flexibiliteten ökar för de verksamheter som berörs av undantaget och kan även innebära att 
miljö- och hälsomässigt önskvärd hantering av avfallet gynnas. Förslaget innebär kostnader 
framför allt för att utarbeta och regelbundet se över de allmänna reglerna. 
Att ersätta prövning i det enskilda fallet med allmänna regler skulle kunna innebära 
inskränkningar i miljöskyddet. Det gäller till följd av till exempel möjligheterna att pröva 



2 (2) 

lokaliseringen och möjligheten att besluta om föreläggande eller förbjuda verksamheter innan 
de påbörjas. 

Skäl till yttrande 
Avfall bör utnyttjas som den resurs det är och framtida avfallshantering bör omfatta ökad 
återvinning och återanvändning. Myndighetsnämnden har i nuläget inga synpunkter på 
Naturvårdsverkets förslag till vägledning utan ser positivt på åtgärder som syftar till ökad 
återvinning och återanvändning av avfall. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Mårten Sällberg 
tf Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har dä1för ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
m.remissvar@regeringskansliet.se (ange diarienummer M2018/01322/R och 
Myndighetsnämnden i Båstads kommun) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Remissmissiv 
2. PM: Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt- delredovisning 

av regeringsuppdraget att utreda undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för 
verksamheter som behandlar avfall (M2017 /02593 /R) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

Myndighetsnämnden 2018-11-21 

Beslut 

MN § 114 Dnr MN 000065/2018 - 800 

Årlig indexuppräkning av taxor inom miljöavdelningens 
områden 

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

- Livsmedelslagens område uppgår till 980 kr /timme. 

Sida 

7av16 

- Miljöbalkens- samt miljöavdelningens övriga tillsynsområden som nämnden 
ansvarar för uppgår till 930 kr/timme. 

De nya timtaxorna gäller från och med 1 januari 2019. 

Beskrivning av ärendet För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens 
kostnadsutveckling behöver en årlig indexuppräkning göras. 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. Sveriges kommuner och 
landsting (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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. miljöchefMårten Sällberg, daterad 2018-11-12, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Tf. miljöchef Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad/Miljöavdelningen. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-11-12 

Handläggare: Måiien Sällberg 

Dnr: M 2018-001478 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Årlig indexuppräkning av taxor inom miljöavdelningens områden 

Förslag till beslut 
Miljöavdelningens förslag är att myndighetsnämnden fastställer att timtaxan efter 
indexuppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) inom: 
- Livsmedelslagens område uppgår till 980 kr /timme. 

1 (1) 

- Miljöbalkens- samt miljöavdelningens övriga tillsynsområden som nämnden ansvarar för 
uppgår till 930 kr/timme. 

De nya timtaxorna gäller från och med 1 januari 2019. 

Aktuellt 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling behöver 
en årlig indexuppräkning göras. 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. 

Sveriges kommuner och landsting (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. 

Prisindex för kommunal verksamhet (PI<V) finns publicerad på Sveriges Kommuner och 
Landstings webbplats. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad så kommunens 
miljösida kan planera sin verksamhet för det kommande kalenderåret. PKV för oktober 2018 
är 2,4 %. Den nuvarande timtaxan uppgår till 960 kr /timme för tillsyn inom 
livsmedelslagstiftningens område och 910 kr/timme för tillsyn inom miljöbalkens samt 
miljöavdelningens övriga tillsynsområden som nämnden ansvarar för 

Av taxan framgår att det indexreglerade beloppet ska avrundas till närmast jämnt krontal. 
Detta innebär timtaxan uppgår till 980 kr /timme (983,04 kr) för tillsyn inom 
livsmedelslagstiftningens område och 930 kr/timme (931,84 kr)för tillsyn inom miljöbalkens 
samt miljöavdelningens övriga tillsynsområden som nämnden ansvarar för. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Mårten Sällberg 
tf Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har dä1för ingen underskrift. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-11-21 

MN § 115 Dnr MN 000066/2018 - 330 

 
-Tillsyn avseende olovlig rivning av del av byggnad 

8av16 

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

, 
solidariskt en byggsanktionsavgift på 11 284 kronor för att utan startbesked 
har rivit en del av en bostadshus med area på 63 kvadratmeter. 

Skäl för beslutet Rivning av en huvudbyggnad eller del av en huvudbyggnad utanför 
detaljplanerat område är anmälningspliktigt och före rivning ska startbesked 
finnas. Eftersom överträdelse avser en rivningsåtgärd kan inte rättelse göras 
för att undvika sanktionsavgift. Enligt plan- och byggförordningen är 
sanktionsavgifter för rivning av en del av en bostadshus på 63 kvadratmeter 
22 568 kronor. Avgiften står inte i proportion till överträdelsen som har begåtts 
eftersom startbesked för rivning av en del av bostadhuset (taket) redan fanns. 
Det som berörs av överträdelse är en mindre källare samt fyra väggar som i sin 
tur skapade en volym. Man borde notera att byggnaden vid tidpunkten när 
överträdelsen gjorts redan var halvriven. Då stöd i plan- och bygglagen, 11 kap 
53 §,finns sätts sanktionsavgiften ner till hälften av den summan som 
föreskrivs i plan- och byggförordningen. 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägarna till fastigheten  har utan startbesked 
rivit en del av enbostadshus. Då startbesked inte fanns när överträdelsen 
gjordes ska sanktionsavgift tas ut. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Upplysningar 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja, daterad 2018-10-26, 
med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

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 Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 
 

 
 

 
 

 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-10-26 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2018 - 000942 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

 
 

 

Tillsyn avseende: Olovlig rivning av del av byggnad på fastigheten 
 

Sammanfattning 
Fastighetsägarna till fastigheten   har utan startbesked rivit en del av 
enbostadshus. Då startbesked inte fanns när överträdelsen gjordes ska sanktionsavgift tas 
ut. 

Förslag till beslut 

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

 solidariskt en byggsanktionsavgift 
på 11 284 kronor för att utan startbesked har rivit en del av enbostadshus med area på 63 
kvadratmeter. 

Motivering 

Rivning av en huvudbyggnad eller del av en huvudbyggnad utanför detaljplanerat område 
är anmälningspliktigt och före rivning ska startbesked finnas. Eftersom överträdelse avser 
en rivningsåtgärd kan inte rättelse göras för att undvika sanktionsavgift. 

Enligt plan-och byggförordningen är sanktionsavgifter för rivning av en del av enbostads
hus på 63 kvadratmeter 22 568 kronor. Enligt min bedömning står inte avgiften i proport
ion till överträdelsen som har begåtts eftersom startbesked för rivning av en del av bo
stadhuset (taket) redan fanns. Det som berörs av överträdelse är en mindre källare samt 
fyra väggar som i sin tur skapade en volym. Man borde notera att byggnaden vid tidpunk
ten när överträdelsen gjorts redan var halvriven. 
Då stöd i plan-och bygglagen, 11 kap 53 §,finns borde sanktionsavgiften sättas ner till hälf
ten av den summan som föreskrivs i plan-och byggförordningen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Fastighetsägarna har den 6 juni 2018 inkommit med ansökan om bygglov för om-och till
byggnad av befintligt enbostadshus. Enligt ansökan skulle del av huvudbyggnad med platt 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
sam hal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.09 
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tak rivas och ersättas med en annan tillbyggnad. Del av byggnad med sadeltak skulle bygg
gas om invändigt och utrustas med ett nytt tak med samma utformning. 

Byggherren har även inkommit med en anmälan för rivning den 25 juli 2018. Startbesked 
för rivning avsåg rivning av del av bostadshuset med platt tak samt taket på del av byggna
den som var utrustad med sadeltak. Väggarna på den delen av byggnaden vars tak skulle 
rivas skulle stå kvar och användas vid ombyggnationen. 

Den 1oktober2018 har undertecknad tillsammans med en annan bygglovhandläggare be
sökt fastigheten. 
Vid plats besöket kunde man konstatera att hela byggnaden är riven trots att startbesked 
avsåg endast delar av byggnaden. Foto från plats besöket finns som bilaga 2. 
Den 8 oktober 2018 har fastighetsägarna beretts möjlighet att förklara varför hela byggna
den har rivits utan anmälan. 

Den 19 oktober 2018 inkom fastighetsägaren med förklaring till det inträffade, se bilaga 3. 
Enligt fastighetsägaren har byggnaden varit i så pass dåligt skick att det inte gick att be
hålla väggarna trots att det var planerat så från början. 

Byggherren har den 19 oktober 2018 inkommit med reviderade handlingar så att nytt 
bygglovs beslut kan fattas. 

 

 
 

 
  

 
 

Samhällsbyggnad 

Hajrudin Caplja, bygglovhandläggare 

Bilagor till beslut 
1. Redovisning av beräkning av byggsanktionsavgiften 
2. Foto från platsbesök 
3. Byggherrens förklaring till det inträffade 
4. Foto på byggnaden innan arbetena påbötjades 
5. Situationsplan som stmibesked för rivning grundades på 
6. Planritning som visar del av byggnaden som revs 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.04.18 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2018-11-21 

MN § 116 Dnr MN 000067 /2018 - 330 

Tillsyn avseende 
nybyggnad av stödmur utan bygglov och startbesked 

9av16 

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 3 §och 12 § 8p om 6 643 kronor för att utan 
bygglov och startbesked uppfört en 12,1 meter 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 EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
förskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12 § (11kap41 §plan
och bygglagen). 

Uppförande av murar inom detaljplanerat område kräver bygglov. Inga skäl 
har framkommit som föranleder att sätta ned avgiften. 

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

Beskrivning av ärendet Fastighetsägare till fastigheten har någon gång mellan 2014 
och 2017 byggt en stödmur i fastighetsgränsen utan att bygglov har beviljats. 
Då varken bygglov eller startbesked fanns när stödmuren uppfördes ska 
sanktionsavgift tas ut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja, daterad 2018-11-05, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

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

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 
(fastighetsägare) 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2018-11-05 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2017 - 000692 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende nybyggnad av stödmur utan bygglov och startbe
sked på fastigheten Bå
stads kommun 

Sammanfattning 

Fastighetsägare till fastigheten har någon gång mellan 2014 och 2017 
byggt en stödmur i fastighetsgränsen utan att bygglov har beviljats. Då varken bygglov el
ler startbesked fanns när stödmuren uppfördes ska sanktionsavgift tas ut. 

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 3 § och 12 § 8p om 6 643 kronor för att utan bygglov och startbesked uppfört 
en 12,1 meter lång stödmur på fastigheten  

Motivering 
Om någon bryter mot en bestämmelse i plan-och bygglagens 8-10 kap. eller i föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i plan-och byggla
gens 16 kap 2-10 §§eller mot en bestämmelse i EU-förordning om krav på byggnadsverk 
eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) 
enligt förskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12 § (11kap41 §plan-och bygg
lagen). 

Uppförande av murar inom detaljplanerat område kräver bygglov. Inga skäl har fram
kommit som föranleder att sätta ned avgiften. 

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

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016. 11.24 
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Bakgrund och ärendebeskrivning 

Vid plats besök i juli 2017 upptäcktes att en stödmur har byggts på fastigheten  
utan att bygglov och startbesked har erhållits. 

Enligt ortofoto har stödmuren u förts någon gång mellan april 2014 och maj 2017. 

Den 6 juli 2017 har fastighetsägaren beretts möjligheten att förklara varför åtgärden ge
nomfördes utan bygglov. 

Den 8 augusti 2017 inkom fastighetsägaren med förklaring till det inträffade, se bilaga 2. 
I sin förklaring anger fastighetsägaren endast att markförhållanden på tomten är sådana 
att stödmuren krävdes för att massor inte ska glida iväg på grannfastigheten samt att den 
ger bättre möjligheter att sköta trädgården. 

Fastighetsägaren har därefter sökt bygglov i efterhand för stödmuren som beviljades den 
29 oktober 2018. Murens höjd kommer sänkas med cirka 0,15 meter med hänsyn till 
stadsbilden. 

Samhällsbyggnad 

Hajrudin Caplja, bygglovhandläggare 

Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 

 (fastighetsägare) 

Bilagor till beslut: 
1. Redovisning av beräkning av sanktionsavgiften 
2. Byggherrens förklaring till det inträffade 
3. Foto från platsbesök 

Båstads kommun 

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



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Myndighetsnämnden 2018-11-21 10av16 

Beslut 

MN § 117 Dnr MN 000068/2018 - 330 

Viarp 4:25 (Nedre Viarpsvägen 95) - Bygglov för 
nybyggnad av maskinhall 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen (PBL). 

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

Avgiften för bygglovet är 21 774 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas 
separat. 

Skäl för beslutet Bygglov ges då ansökan får anses uppfylla kraven i 2, 3 kap 2, 5 §§ PBL, och kan 
varken anses strida mot gällande riksintressen eller mot översiktsplanen. På 
fastigheten finns idag en huvudbyggnad och en komplementbyggnad och den 
nytillkomna maskinhallen är placerad i anslutning till befintliga byggnader och 
dess placering bedöms vara lämplig utifrån platsens natur-/kulturvärden och 
landskaps bild. Tillfartsvägen är befintlig. Förslaget uppfyller plan- och 
bygglagens krav på byggnader och bedöms inte medföra någon betydande 
olägenhet för omgivningarna. Berörda sakägare är hörda och har inte inkommit 
med någon erinran. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser bygglov för uppförande av en maskinhall på fastigheten Viarp 
4:25 som ligger utanför detaljplanerat område. Byggnaden ska tillgodose 
behovet av förvaring av maskiner. Området är inte utpekat i gällande 
översiktsplan som olämplig för byggnation. Bygglov bedöms kunna ges då den 
enskildes intresse av att bebygga platsen och det allmänna intresset av att den 
inte bebyggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte 
heller medföra någon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Leif Davidsson, daterad 2018-10-23, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Leif Davidsson föredrar ärendet. 

Upplysningar 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. Byggherren ska vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig 
omfattning (10 kap 5 § PBL). 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-11-21 11av16 

Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigast fyra 
veckor efter det att beslutet har kungjorts. Detta gäller även om beslutet inte 
har vunnit laga kraft. 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 enligt PBL 11 kap 
och PBF 9 kap. 

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

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. 

Tekniskt samråd och arbetsplatsbesök krävs inte detta ärende. Däremot ska 
slutsamråd hållas på plats innan slutbesked kan lämnas. Den kontrollansvarige 
kallar till slutsamråd. 

Nedanstående handlingar ska inlämnas till nämnden före det att startbesked 
kan ges och arbetena får påbörjas: 
• Förslag på kontrollplan 
• Brandskyddsbeskrivning 
• Konstruktionsritningar 

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 enligt PBL 2010:900 11 kap och PBF 
2011:338 9 kap. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat av den 
som utför mätningen. 

Beslutet expedieras till Sökande/fastighetsägare 
Kontrollansvarig 

[usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-10-23 

Handläggare 
Leif Davidsson 

Dnr 
B 2018-000632 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av maskinhall på fastigheten VIARP 4:25 
(Nedre Viarpsvägen 95), Båstads kommun 

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

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas bygg
herrens förslag till kontrollansvarig, Marcus Andäng, Lund. 

Avgiften för bygglovet är 21 774 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslut 
Bygglov tillstyrks då ansökan får anses uppfylla kraven i 2, 3 kap 2, 5 §§ PBL, och kan var
ken anses strida mot gällande riksintressen eller mot översiktsplanen. På fastigheten finns 
idag en huvudbyggnad och en komplementbyggnad och den nytillkomna maskinhallen är 
placerad i anslutning till befintliga byggnader och dess placering bedöms vara lämplig uti
från platsens natur-/kulturvärden och landskapsbild. Tillfartsvägen är befintlig. Förslaget 
uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och bedöms inte medföra någon bety
dande olägenhet för omgivningarna. Berörda sakägare är hörda och har inte inkommit 
med någon erinran. 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för uppförande av en maskinhall på fastigheten Viarp 4:25 somlig
ger utanför detaljplanerat område. Byggnaden ska tillgodose behovet av förvaring av ma
skiner. Området är inte utpekat i gällande översiktsplan som olämplig för byggnation. 
Bygglov bedöms kunna ges då den enskildes intresse av att bebygga platsen och det all
männa intresset av att den inte bebyggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Försla
get bedöms inte heller medföra någon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

Båstads kommun 

Samhäl Is byggnad 

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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Beskrivning av ärendet 

Ärendet avser bygglovsansökan för uppförande av en maskinhall på fastigheten Viarp 
4:25 som ligger utanför detaljplanerat område och ingår inte i sammanhållen bebyggelse. 
Byggnaden ska tillgodose behovet av förvaring av maskiner. Fastigheten omfattas inte av 
områdes bestämmelser men omfattas av följande regleringar: 

• Stopp för höga objekt 5 km 

• Influensområde väderradar, 20 km, FM 2015 

• Jord -skogsklassificering, Lst 1974 

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
enligt 9 kap. 25 § PBL. Samtliga ägare på fastigheterna Viarp 4:12 och Viarp 4:13 har be
dömts vara berörda. Ingen invändning har inkommit. 

Samhällsbyggnads bedömning 

Enligt kommunens översiktsplan från 2008 bedöms de generella riktlinjerna för hur nya 
byggnader ska utformas och placeras i landskapet uppfyllas. Fastigheten ligger inte inom 
ett område som är olämpligt för byggnation. Den föreslagna byggnaden och dess placering 
bedöms inte äventyra platsens karaktär och användning. I avvägningen mellan den enskil
des intresse av att bebygga platsen och det allmänna intresset av att den inte bebyggs be
döms det enskilda intresset väga tyngst. Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktspla
nen och bedöms inte heller medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. 

Upplysningar 

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. Byggherren ska vidare se till 
att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning (10 kap 5 § PBL). 

Ett beslut om bygglov, rivnings/av eller marklov får verkställas tidigast fyra veckor efter det 
att beslutet har kungjorts. Detta gäller även om beslutet inte har vunnit laga kraft. Ätgärden 
får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 
PBL. Ombyggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut 
enligt PBL 11 kap och PBF 9 kap. 

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, alternativt tre veckor efter delgivning via 
mottagnings bevis, om beslutet inte överklagas. Vid förenklad delgivning tar det fem veckor 
efter att beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft. 

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). 

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

Tekniskt samråd och arbetsplatsbesök krävs inte detta ärende. Däremot ska slutsamråd 
hållas på plats innan slutbesked kan lämnas. Den kontrollansvarige kallar till slutsamråd. 

Nedanstående handlingar ska inlämnas till Samhällsbyggnad före det att startbesked kan 
ges och arbetena får påbörjas: 

• Förslag på kontrollplan 

• Brandskyddsbeskrivning 

• Konstruktionsritningar 

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 2010:900 11 kap och PBF 2011:338 9 kap. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för ut
stakning och lägeskontroll debiteras separat av den som utför mätningen. 

Samhällsbyggnad 

Leif Davidsson 
Bygglovshandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 

Sökande/fastighetsägare 
Kontrollansvarig 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Handlingar som ingår i beslutet (enligt nedan) 
2. Foton på fastigheten/tomten Viarp 4:25 (3 st) 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Ansökan -
Situationsplan -
Planritning -
Fasadritning -
Sektionsritning -

2018-06-19 
2018-09-04 
2018-09-04 
2018-09-04 
2018-06-04 

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 



Handlingar som ska expedieras till sökande: 

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

4 (4) 

Båstads kommun 

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



fnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-11-21 

MN § 118 Dnr MN 000069/2018 - 330 

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

12av16 

Bygglov ges för nybyggnad av ekonomibyggnad enligt föreliggande handlingar. 

Avgift: 8 018 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslutet Bygglov ges då förslaget bedöms vara en sådan åtgärd som behövs för att 
området kan skötas och användas på ett ändamålsenligt sätt samt utgör ett 
lämpligt komplement till anläggningen. Behovet av ekonomibyggnader 
förutsågs inte när planen gjordes och åtgärden bedöms vara förenligt med 
gällande detaljplanens syften (plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 31 b och c §§). 
Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och bedöms inte 
medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Beskrivning av 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 på en avgrusad yta som används som 
materialupplag och parkering för personal. Åtgärden bedöms vara förenlig med 
detaljplanens syften om bevarande av stilträdgårdarna och dess skötsel. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2018-11-13, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Upplysningar 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 och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Startbesked 
med villkor lämnas i ett separat beslut. 

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

I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för 
utstakning och lägeskontroll debiteras separat av den som utför mätningen. 

Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-11-21 13av16 

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). 

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter bygglovs beslutet kungjorts 
i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller även om beslutet överklagas. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beslutet expedieras till  

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-11-13 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2018-829 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

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

Förslag till beslut 

Bygglov ges för nybyggnad av ekonomibyggnad enligt föreliggande handlingar. 

Avgift 8 018 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Bygglov ges då förslaget bedöms vara en sådan åtgärd som behövs för att området kan skötas 
och användas på ett ändamålsenligt sätt samt utgör ett lämpligt komplement till anläggningen. 
Behovet av ekonomibyggnader förutsågs inte när planen gjordes och åtgärden bedöms vara 
förenligt med gällande detaljplanens syften (plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 31 b och c §§). 
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 på en avgrusad yta som används som materialupplag och parkering för 
personal. Åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanens syften om bevarande av 
stilträdgårdarna och dess skötsel. 
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Beskrivning av ärendet 

har ansökt om bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad på del av 
fastigheten Elestorp 6:6 (Norrvikens trädgårdar). Ekonomibyggnaden utgörs av en enkel 
hallbyggnad (maskinhall). Huset placeras längst i nordväst på fastigheten på en avgrusad 
yta som används som materialupplag och personalparkering. 

Aktuell del av området är detaljplanelagd och gällande detaljplan anger inte någon byggrätt 
för ekonomibyggnader på sökt plats. 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. Möjlighet finns i dagens plan- och 
bygglag att lämna bygglov för åtgärder som är planstridiga om de är förenliga med 
detaljplanens syften och bland annat behövs för att området kan användas på ett 
ändamålsenligt sätt eller utgör ett lämpligt komplement till befintlig användning. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Då åtgärden avser en enkel ekonomibyggnad som behövs för uppställning av maskiner och 
fordon som används i trädgårdsanläggningens skötsel och placeras på en undanskymd och 
avgrusad yta som idag används som upplag och personalparkering bedöms åtgärden vara 
förenlig med detaljplanens syften om bevarande av stilträdgårdarna och utgör ett sådant 
komplement som bygglov får ges till trots att det strider mot detaljplanen. 

Den valda utformningen är enkel med en fasad i grå plåt. 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. 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 och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Startbesked med villkor 
lämnas i ett separat beslut 

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

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter bygglovsbeslutet kungjorts i Post- och 
Inrikes Tidningar. Detta gäller även om beslutet överklagas. 

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

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Ansökan 
Orienteringsplan 
Situationsplan 
Planritning Al 
Fasadritning A2 
Fasadritning A3 

Beslutet ska expedieras till: 

 

2018-09-02 
2018-09-02 
2018-10-19 
2018-09-02 
2018-09-02 
2018-09-02 
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Myndighetsnämnden 2018-11-21 14av16 

MN § 119 Dnr MN 000006/2018 - 903 

Delgivningar 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a) . Torekov 98:103 - Överklagande av beslut om rättelseföreläggande. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 

b). Perstorp 3:28 (Torekovs Golfbana) - Beslut från länsstyrelsen om avvisning 
av anmälan om samråd enligt 12 kap 6 §miljöbalken för ombyggnationer av två 
hål, nyanläggning av utslagsplats, flytt av stenmurar mm. 

c). Hemmeslöv 45:1- Överklagat beslut om nekat bygglov för telemast med 
teknikbod - Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

d). Månadsrapport oktober 2018 från Nordvästskånes kustvattenkommitte. 

e). Ingelstorp 8:18 - Överklagande av beslut enligt miljöbalken. Länsstyrelsen 
upphäver det överklagade beslutet. 

f). Småryd 1:26 - Beslut från Förvaltningsrätten. Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, nu fråga om överklagbarhet enligt kommunallagens 
bestämmelser. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet. 

g). Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 - Underrättelse om samråd. 

h). Småryd 1:26 - Överklagande av beslut om bygglov. Länsstyrelsen avvisar 
överklagandet. 

i). Finnsbo 1:10 - Dom från Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen 
- Med ändring av mark- och miljödomstolens dom - fastställer Mark- och 
miljööverdomstolen länsstyrelsens beslut 2017-03-22 att avslå ansökan om 
tillstånd för nybyggnad av bostadshus. 

i). Lya 2:13 - Överklagande av beslut om förbud att släppa ut spillvatten till 
avloppsanläggning. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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k). Finnsbo 1:30 - Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för uppförande 
av ett bostadshus med stall och förråd inom naturreservat. 

1). Malen 1:230 - Överklagat beslut avseende förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. Med ändring av länsstyrelsens beslut bifaller mark- och 
miljödomstolen överklagandet och fastställer myndighetsnämndens 
beslut om positivt förhandsbesked. 

m). Östra Karup 5:4 - Överklagande av beslut om att avslå bygglov för 
mur i efterhand. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Utdra sbes rkande 
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MN § 120 Dnr MN 000004/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegations beslut: 

Sida 

16av16 

a). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag- 2018-10-01- 2018-10-31 

b). Delegationslista - Bygglovsavdelningen - 2018-10-01 - 2018-10-31 

c). Delegationslista - Miljöavdelningen - 2018-10-01- 2018-10-31 

d). Delegationslista - Räddningstjänsten - 2018-10-07 - 2018-11-06 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 




