
WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGS BEVIS 

2019-03-12 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 12 mars 2019 kl. 12.45 - 17.00. 

Carl Lilliehöök (M), Ordförande 
Ingrid Nygren (L), Vice ordförande 
Tony Ivarsson (M), Ledamot 
Ingvar Bengtsson (S), Ledamot 
Kenneth Larsson (C), Ledamot 
Kjell Stridh (BP), Ledamot§§ 24-34 
Haakon Böcker (BP), Ledamot, ej§ 33 
Ingrid Edgarsdotter (BP), Tjg. ers. för Kjell Stridh (BP) §§ 35-38 

Catarina Fryland (L), ej tjänstgörande ersättare. 
Viktor Törnqvist (M), ej tjänstgörande ersättare. 
Göran Klang (S), ej tjänstgörande ersättare. 
Anita Bäck (BP), ej tjänstgörande ersättare. 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ej tjänstgörande ersättare§§ 24-34. 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. Catharina Arehög, bygglovschef. 
Mårten Säll berg, tf. miljöchef. Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Ingrid Nygren. Ersättare: Ingvar Bengtsson. 

Kommunkontoret i Båstad, fredagen den 15 mars 2019 kl. 15.15. 

Carl Lilliehöök 

Ingrid Nygren 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2019-03-12 

Från och med 2019-03-18 till och med 2019-04-09 

Henrik Andersson 

Sida 

1av23 

§§ 24-38 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

In nehå I lsförteckn i ng 

Myndighetsnämnden 2019-03-12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-12 

MN § 24 Dnr MN 000007 /2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 25 Dnr MN 000008/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 26 Dnr MN 000019/2019 - 330 
 - Tagit byggnad i bruk utan slutbesked 

MN § 27 Dnr MN 000020/2019 - 330 
Krogstorp 1:31 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 28 Dnr MN 000021/2019 - 330 

Sida 

2 av 23 

 - Olovlig rivning samt uppförande av ny komplementbyggnad utan startbesked 

MN § 29 Dnr MN 000022/2019 - 330 
 - Tillsyn avseende nybyggnad av mur utan bygglov och startbesked 

MN § 30 Dnr MN 000023/2019 - 330 
Olstorp 2:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

MN § 31 Dnr MN 000024/2019 - 330 
Olstorp 1:11 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

MN § 32 Dnr MN 000017 /2019 - 603 
Tillsynsärende  

MN § 33 Dnr MN 000001/2015 - 901 
Delegationsordning för Myndighetsnämnden i Båstads kommun 

MN § 34 Dnr MN 000042/2016 - 800 
Uppdatering av riktlinjer för handläggning av ärenden gällande små enskilda avlopp 

MN § 35 Dnr MN 000025/2018 - 330 
Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande aktbilaga 1och5 i mål nr P 3288-18 gällande 
överklagan av Länsstyrelsens i Skåne län beslut angående negativt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Segeltorp 3:5, Båstads kommun 

MN § 36 Dnr MN 000074/2018 - 900 
Delgivningar 

MN § 37 Dnr MN 000075/2018 - 900 
Anmälan av delegations beslut 

MN § 38 Dnr MN 000009/2019 - 900 
Informationsärenden 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-03-12 3 av 23 

Beslut 

MN§24 Dnr MN 000007 /2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Ingrid Nygren. 

2. Som ersättare för justeraren utses Ingvar Bengtsson. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad fredagen 
den 15 mars 2019 kl. 15.15. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en justerare. 

C4J 

Justeringen ska ske samtidigt och på dag och tid som nämnden bestämmer vid 
varje sammanträde. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

<(!;( 



IJrl BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-03 -12 

MN § 25 Dnr MN 000008/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

- Påminnelse om inbjudan till utveckling av politikerrollen den 20 mars. 

- Utbildning för myndighetsnämnden - fortsättning, PBL mm, utgår idag. 

Sida 

4 av 23 

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. 

j usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

c ~ w 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-03-12 5 av 23 

Beslut 

MN § 26 Dnr MN 000019/2019 - 330 

Tagit byggnad i bruk utan slutbesked 

Med stöd av plan- och bygglagen, PBL, 11:51 §ta ut en byggsanktionsavgift 
om 4 004 kr av fastighetsägaren    med  

, för att utan slutbesked tagit del av en byggnad (ny 
tillkommande lägenhet) i bruk. 

Fastighetsägaren upplyses om att frågan om en ny avgift om dubbla beloppet 
kommer att aktualiseras om fastighetsägaren inte vidtar rättelse inom två 
månader från delfående av detta beslut. 

Rättelse kan vidtas genom att: 

alt 1. All lös inredning flyttas ur lägenheten och slutsamråd hålls tillsammans 
med fastighetsägaren, kontrollansvarig och bygglovshandläggaren på platsen, 

alt 2. Brister enligt utförandekontroll brand åtgärdas (bilaga 4) och verifieras i 
intyg från fackman samt att all dokumentation enligt startbesked som underlag 
för slutbesked inkommer till och kan godkännas av nämnden, så att slutbesked 
kan utfärdas. 

Skäl för beslutet En ny bostad (lägenhet) om 51,1 kvm är tagen i bruk före slutbesked getts. 
För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Det föreligger inga skäl 
att sätta ned avgiften. 

Beskrivning av ärendet Bygglov med startbesked gavs den 28 april 2016 för tillbyggnad av entre, ny 
takkupa och inredande av en lägenhet på våning två i befintlig ridhusbyggnad. 
I startbesked anges att ett antal dokument ska inkomma till och kunna 
godkännas av nämnden innan slutbesked kan ges så att lägenheten 
får tas i bruk. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2019-02-05, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~~ Y1H 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-12 

Sida 

6 av23 

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 (bilaga). 
Förenklad delgivning kommer att användas i ärendets fortsatta handläggning. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska delges med mottagnings bevis och besvärshänvisning till: 
    

Beslutet ska expedieras till: Samhällsbyggnad 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-02-05 
Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 
Dnr 
B 2019-000106 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Tagit byggnad i bruk utan slutbesked  Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta: 

att med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 §ta ut en byggsanktionsavgift om 
4004 kr av fastighetsägaren    med  för 
att utan slutbesked tagit del av en byggnad (ny tillkommande lägenhet) i bruk, 

att upplysa fastighetsägaren om att frågan om en ny avgift om dubbla beloppet kommer att ak
tualiseras om fastighetsägaren inte vidtar rättelse inom två månader från delfående av detta 
beslut. Rättelse kan vidtas genom att: 

alt 1. all lös inredning flyttas ur lägenheten och slutsamråd hålls tillsammans med fastighets 
ägaren, kontrollansvarig och bygglovshandläggaren på platsen, 
alt 2. brister enligt utförandekontroll brand åtgärdas (bilaga 4) och verifieras i intyg från 
fackman samt att all dokumentation enligt startbesked som underlag för slutbesked inkom
mer till och kan godkännas av samhällsbyggnad så slutbesked kan utfärdas 

att upplysa om att förenklad delgivning kan komma att användas 

Skäl för beslut 
En ny bostad (lägenhet) om 51,lkvm är tagen i bruk före slutbesked getts. 
För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Det föreligger inga skäl att sätta ned avgif
ten. 

Sammanfattning 
Bygglov med startbesked gavs den 28 april 2016 för tillbyggnad av entre, ny takkupa och inred
ande av en lägenhet på våning två i befintlig ridhusbyggnad. 

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 2016.11.09 
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Ärendebeskrivning 
Bygglov med startbesked gavs den 28 april 2016 för tillbyggnad av entre, ny takkupa och inred
ande av en lägenhet på våning två i befintlig ridhusbyggnad. 
I startbesked anges att följande dokument skall inkomma till och kunna godkännas av samhälls
byggnad innan slutbesked kan ges så att lägenheten får tas i bruk 

• Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap 11§punkt6 PBL. Av utlåtandet 
ska framgå om alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen 
och startbeskedet är uppfyllda. Kontrollansvarig ska i utlåtandet redogöra för 
att byggnadsåtgärden överensstämmer med brandskyddsdokumentation och 
beviljat lov. 

• Kontrollansvarigs dokumentation över sina arbetsplatsbesök. 

• Signerad kontrollplan 

• Protokoll från obligatorisk ventilationskontroll (OVK). 

• Intyg om godkänd VA-anläggning krävs. Erhålls från miljöavdelningen Sam
hällsskydd. 

• Reviderad brandskyddsdokumentation enligt BBR kap 5:12 

• Besiktningsprotokoll om täthetsprovning/brandskyddskontroll av imkanal 
(sotarintyg) inklusive tillträdesanordningar på tak. 

• Anmälan om färdigställande/ansökan om slutbesked 

Vid tjänsteärende vid en grannfastighet den 29 november 2017 noterades att byggnationen var 
färdigställd och lägenheten tagen i bruk (möblering synlig i fönster sett från   Kon
takt togs med kontrollansvarig i ärendet (se bilaga 5) som intygade att han skulle "ta tag i det 
direkt". Samma dag inkom ett intyg "utförandekontroll brandskydd" som påvisar allvarliga bris
ter samt att lägenheten inte får tas i bruk. Inga övriga handlingar eller förnyad kontakt av kon
trollansvarig har inkommit/skett. 
Förnyad kontakt via e-post togs, nu även med fastighetsägaren, den 30 januari 2019. 

Telefonkontakt med fastighetsägaren och handläggaren har skett den 4 februari 2019 där fas
tighetsägaren muntligt informerats om att för att sanktionsavgifter inte ska debiteras måste 
rättelse ske genom att all lös inredning flyttas ur lägenheten och slutsamråd på platsen hålls 
tillsammans med fastighetsägaren, kontrollansvarig och bygglovshandläggaren. Fastighetsäga
ren meddelade att hon inte avser att göra rättelse. 

Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor är kommunicerade med fastighetsägaren. Fastighetsägaren 
har inte inkommit med synpunkter på tjänsteskrivelsen. Rättelse har ej utförts. 

Tillämpliga bestämmelser 
Se bilaga 1 beräkning av sanktionsavgift. 

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. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2019.01.14 



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

Samhällsbyggnad 
Maria Axberg-Fagerlind 

Beslutet ska delges med besvärshänvisning till: 
    

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor 
Bilaga 1. Beräkning sanktionsavgift 
Bilaga 2. Planritning 
Bilaga 3. Fasadritning 
Bilaga 4. Utförandekontroll brand 
Bilaga 5. Kommunicering med kontrollansvarig 

3 (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 rev2019.0l.14 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-03-12 

MN § 27 Dnr MN 000020/2019 - 330 

Krogstorp 1:31- Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

7 av 23 

Beslut Ärendet återremitteras till förvaltningen för att i dialog med fastighetsägaren 
hitta en annan, lämpligare placering på fastigheten. 

Upplysningar Fastigheten inspekterades på plats av nämnden i samband med mötet. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av en ny huvudbyggnad i ett 
våningsplan med sadeltak. Föreslagen placering av en bostadshuset är på en 
platåhöjd ca 140-150 m norr om fastighetens brukscentra på, för brukscentrat, 
ej i anspråkstagen mark. Marken klassas som högvärdig jordbruksmark klass 7, 
(klass 10 är den högsta) och den högsta klassningen 
för jordbruksmark i kommunen är klass 8. Enligt 3 kap. 4 §miljöbalken får 
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 
Föreslagen tomtplats ligger i anslutning till, enligt översiktsplanen ÖPOB, så 
kallat LA-område (bäckravin) dvs område där i princip ingen ny bebyggelse 
bör tillkomma. Fastigheten saknar huvudbyggnad (bostadshus) och 
fastighetsägaren bedriver aktivt jordbruk med djurhållning och 
spannmålsodling. Föreslagen placering av nytt bostadshus strider mot 
riktlinjerna i översiktsplanen som anger att ny bostads bebyggelse ska vara 
placerad i direkt anslutning till befintligt brukscentra. Föreslagen placering 
bedöms inte vara i direkt anslutning till brukscentrat och någon alternativ 
placering har inte angetts i ansökan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2019-03-05, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Yrkande Haakon Böcker (BP), Ingrid Nygren (L), Tony Ivarsson (M), Ingvar 
Bengtsson (S) och Kenneth Larsson (C): Ärendet återremitteras till 
förvaltningen för att i dialog med fastighetsägaren hitta en annan, lämpligare 
placering på fastigheten. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

(h ~ 



rJil BÅSTADS 
M KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-12 

Dnr MN 000021/2019 - 330 

Olovlig rivning samt uppförande av 
ny komplementbyggnad utan startbesked 

Sida 

8 av 23 

Beslut 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§, 15 § 2 och 6 § 2 på 35 015 kronor 
för att ha rivit en komplementbyggnad samt startat nybyggnad av en 
komplementbyggnad utan startbesked. 

Skäl för beslutet Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, marklov eller rivningslov 
ska byggsanktionsavgift tas ut. Byggsanktionsavgift ska bestämmas enligt plan
och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338). Den tas 
ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägarna 
har upplysts om vad som gäller enligt PBL om olovligt byggande/rivning samt 
getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Beskrivning av ärendet Anmälan om olovlig byggnation inkom den 23 januari 2017. Plats besök gjordes 
den 20 februari 2017. På platsen träffar de en av fastighetsägarna samt en 
släkting till densamma som uppger att de rivit ett tillbyggt utedass och hela 
byggnaden som var i ett uselt skick. Fasigheten köptes 2016 via exekutiv 
auktion var med de enligt deras uppgift inte fick besiktiga byggnaderna. Ny 
byggnad har uppförts på samma plats och i direkt anslutning till grannfastighet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2019-02-27, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 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 (bilaga) . 
Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor är kommunicerade med fastighetsägarna. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska delges med mottagnings bevis och besvärshänvisning till: 
Fastighetsägarna 
Beslutet ska expedieras till: Samhällsbyggnad 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

UL w 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-02-27 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2017-000065 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Olovlig rivning samt uppförande av ny komplementbyggnad utan 
startbesked  Båstads kommun 

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

solida
riskt en byggsanktionssavgift enligt plan och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§, 15§ 2 
och 6§ 2 på 35 015 kronor för att ha rivit en komplementbyggnad samt startat nybyggnad 
av en komplementbyggnad utan startbesked. 

Skäl för beslut 
Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, marklov eller rivningslov ska 
byggsanktionsavgift tas ut. Byggsanktionsavgift ska bestämmas enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338). Den tas ut av myndighetsnämn
den i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Fastighetsägarna har upplysts om vad som gäller enligt PBL om olovligt byggande/rivning 
samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Beskrivning av ärendet 
Anmälan om olovlig byggnation inkom den 23 januari 2017. Plats besök gjordes av Maria 
Axberg-Fagerlind tillsammans med Leif Davidsson den 20 februari 2017 På platsen träffar 
de en av fastighetsägarna samt en släkting till densamma som uppger att de rivit ett till
byggt utedass och hela byggnaden som var i ett uselt skick Fasigheten köptes 2016 via ex
ekutiv auktion varmed de enligt deras uppgift inte fick besiktiga byggnaderna. Ny byggnad 
har uppförts på samma plats och i direkt anslutning till grannfastighet (på vilken nämnda 
utedass stod) Grunden har försetts med isolerade sockelelement och därmed har byggna
dens BY A ökat något. (I ett senare yttrande från fastighetsägaren hävdas att byggnaden 
inte ökat i sin storlek, se bilaga 5). Fastighetsägaren ombads att lämna in en utförlig redo
görelse av ärendet samt foton före och efter, se bilaga 7. 
I kommunens arkiv finns endast en situationsplan i ett anmälan om anslutning till kommu
nalt avlopp som redovisar en inte fullt lika stor komplementbyggnad som den enligt fastig
hetsägarnas skiss (Bilaga 3 resp. 6). Inga handlingar gällande tidigare beviljade bygglov 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 

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

Org.nummer: 212000-0944 

sam hal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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finns. Enligt fastighetsregistret skall huvudbyggnaden vara uppförd 1909 och komple
mentbyggnaden 1920. 

Fastigheten omfattas av bestämmelser inom detaljplan 797 och ligger i inom område som 
omfattas med kulturmiljövårdsprogram KF 2000, kulturmiljöstråk LST 2007 och kul
turmiljöprogran LST 2007. Området är klassat som kulturhistoriskt värde full miljö och 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Området utpekat enligt PBL 8 kap 13§ som bevaran
devärd i kommunens kulturmiljövårdsprogram. Själva byggnaden var dock inte utpekad 
som bevarandevärd byggnad. 

Särskilda skäl att sätta ned sanktionsavgifterna enligt PBL 10 kap 53a§ föreligger inte. 
Fastighetsägarna tycks ha varit medveten om att lov för åtgärderna krävs i och med de vid 
en beställning av en förenklad nybyggnadskarta uppgivit att de varit i kontakt med någon 
på bygglov och fått anvisning om att en förenklad nybyggnadskarta krävdes. Beställningen 
gjordes 21 juni 2016, ärende B2016-566. Fastighetsägarna avbokade dock beställningen 
den 4 juli 2016. Tjänsteskrivelsen har kommunicerats med fastighetsägarna som inkommit 
med synpunkter. Skrivelsen är dock inte undertecknad men inskickad av Martin Persson 
via epost (martin.persson@backahill.se). 

Fastighetsägarna har den 3 mars 2017 sökt rivningslov i efterhand och lov har lämnats den 
6 november 2018, ärende B2017-252. Även bygglov har sökts den 15 dec 2017 i efterhand 
enligt lovföreläggande. Beslut om bygglov i efterhand har givits den 21 jan 2019, ärende 
B2017-1341. 
Slutbesked har ännu ej lämnats. Byggnaden får ej tas i bruk 
Berörda grannar är hörda och några har lämnat in erinran. Hanteras i ärendet om bygglov. 

Enligt PBF 9 kap 16§ 1 är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §plan
och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan rivning av en del av en byggnad som kräver 
lov enligt 9 kap. 10 § plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 1 
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked när det gäller en komplementbyggnad, 
ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,07 pris basbelopp med ett till
lägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadsdelens sanktionsarea. 

Om en rivning avser en del av en sådan byggnad som enligt 9 kap. 34 § 2 plan- och byggla
gen bör bevaras, ska byggsanktionsavgiften räknas upp med 300 procent. Förordning 
(2014:471). 

Enligt PBF 9 kap 6§ 2 är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §plan- och 
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 §första 
stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan en
ligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
när det gäller en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten 
byggnad, 0,25 pris basbelopp med ett tillägg av 0,005 pris basbelopp per kvadratmeter av 
byggnadens sanktionsarea. 

Prisbasbeloppet för 2019 är 46500 kr. Byggnadens area uppges till 61 kvm. (riven bygg
nad) och har inmätts till 63,2 kvm enligt lägeskontroll, bilagor 9 och 10. Sanktionsarea 
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därmed 46 respektive 48,2 kvm. Beräknad sanktionsavgift för rivning blir då 12183 kr en
ligt bilaga 1 och för byggnation 22832 kr enligt bilaga 2. Bygglov och rivningslov var inte 
sökt och således inte beviljat. 
Särskilda skäl för att sätta ner byggsanktionsavgiften enligt PBL 11 kap 53a§ saknas. 

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 fastighetsägarna. 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska delges med besvärshänvisning till: 
Fastighetsägarna 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhälls byggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga 1, beräkning sanktioner rivning 
Bilaga 2, beräkning sanktioner nybyggnad 
Bilaga 3, planritning skiss riven bgd 
Bilaga 4, ritning ny byggnad 
Bilaga 5, yttrande avseende byggnadens storlek från fastighetsägare 
Bilaga 6, Situationsplan ur arkiv 
Bilaga 7, Fastighetsägarens förklaring 
Bilaga 8, Lovföreläggande 
Bilaga 9 Intyg Lägeskontroll 
Bilaga 10 Ritning lägeskontroll 
Bilaga 11 Synpunkter på tjänsteskrivelsen från fastighetsägarna 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2019-03-12 

MN §29 Dnr MN 000022/2019 - 330 

 - Tillsyn avseende nybyggnad av mur utan 
bygglov och startbesked 

9 av 23 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen påförs fastighetsägarna 
 en byggsanktionsavgift 

enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 3 §och 12 § 8p om 7 208 kronor 
för att utan bygglov och startbesked uppfört en 13 meter lång mur 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 Fastighetsägarna till ovanstående fastighet har i slutet av 2018 låtit bygga en 
mur i fastighetsgränsen utan att bygglov givits. Då varken bygglov eller 
startbesked fanns när stödmuren uppfördes ska sanktionsavgift tas ut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja, daterad 2019-02-04, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska delges med mottagnings bevis och besvärshänvisning till: 
Fastighetsägarna 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-02-04 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2019 - 000029 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende nybyggnad av mur utan bygglov och startbesked på 
fastigheten  Båstads kommun 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna till den ovanstående fastigheten har i slutet av 2018 låtit bygga en mur i 
fastighetsgränsen utan att bygglov har beviljats. Då varken bygglov eller startbesked fanns 
när stödmuren uppfördes ska sanktionsavgift tas ut. 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-och bygg
lagen påföra fastighetsägarna  en 
byggsanktionsavgift enligt plan-och byggförordningen (PBF) 9 kap 3 § och 12 § 8p om 
7 208 kronor för att utan bygglov och startbesked uppfört en 13 meter lång mur på fastig
heten. 

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 § (11 kap 41 §plan-och bygg
lagen). 

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

Då rättelsen genom rivning inte har skett dvs. att stödmuren inte har tagits bort ska en 
sanktionsavgift tas ut. 
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Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägare har den 10 januari 2019 inkommit med en bygglovsansökan för uppfö
rande av en mur. I ansökan redovisades att muren är redan uppförd samt att ansökan av
ser bygglov i efterhand. Ett tillsynsärende har därför upprättats. 

Den 15 januari 2019 har fastighetsägarna beretts möjligheten att förklara varför åtgärden 
genomfördes utan bygglov. 

Den 16 januari 2019 inkom en av fastighetsägarna med förklaring till det inträffade, se bi
laga 3. I sin förklaring anger fastighetsägaren det blev missförstånd mellan henne och ent
reprenören som fick tid över och utförde jobbet tidigare än planerat. Bygglov skulle sökas 
under december 2018 och arbetena skulle påbörjas någon gång mellan december 2018 och 
mars 2019, alltså efter att bygglov har erhållits. Med andra ord har överträdelsen begåtts 
oavsiktligt. 

Bygglov söktes den 10 januari 2019 och beviljades den 4 februari 2019 efter att lagstadgat 
grannehörande har genomförts. 

Samhälls byggnad 

Hajrudin Caplja, bygglovhandläggare 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Fastighetsägarna 

Bilagor till beslut: 
1. Kartutdrag ur FB-webb 
2. Redovisning av beräkning av sanktionsavgiften 
3. Byggherrens förklaring till det inträffade 
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ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum 

2019-03-12 

Dnr MN 000023/2019 - 330 

Olstorp 2:1- Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

Sida 

10 av 23 

Beslut Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer 
kunna ges för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Olstorp 2:1 enligt 
föreliggande handlingar. 

Skäl för beslutet 

Avgiften är 7 257 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
översänds separat. 

Åtgärden bedöms påverka det rörliga friluftslivet i området påtagligt och 
innebär en betydande olägenhet för närboende. Åtgärden bedöms inte medföra 
god hushållning med jordbruksmark (klass 5). 

I avvägning mellan den enskildes intressen av att bebygga platsen och det 
allmänna intresset av att det inte bebyggs bedöms det allmänna intresset 
väga tyngst. 

Beskrivning av ärendet Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus vid Hallandsås 
sydsluttning. Den aktuella platsen ligger på en norrsluttning som är 
svårbrukbar betesmark intill en bokskog inom utpekat Lb-område. De generella 
riktlinjerna bedöms uppfyllas för hur nya byggnader ska utformas och placeras 
i landskapet. Berörda sakägare har hörts och synpunkter har lämnats in. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovschef Catharina Arehög, daterad 2019-03-12, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovschef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Yrkande Kjell Stridh (BP), Tony Ivarsson (M), Ingvar Bengtsson (S), Ingrid Nygren (L) 
och Kenneth Larsson (C): Avslag. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Upplysningar Fastigheten inspekterades på plats av nämnden i samband med mötet. 

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

Beslutet expedieras till Sökande (delges med besvärshänvisning) 
Kopia för kännedom till: 
Ägare till  

 
 

Samhällsbyggnad 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2019-03-12 

MN §31 Dnr MN 000024/2019 - 330 

Olstorp 1:11- Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus 

11av23 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer 
kunna ges för nybyggnad av två en bostadshus på fastigheten Olstorp 1:11 
enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 417 kr enligt fastställd taxa. Faktura och 
avgifts beräkning översänds separat. 

Föreslagen bebyggelse bedöms inte vara förenlig med intentionerna i 
översiktsplanen (ÖP08)där nya byggnader ska undvika höjder och söka stöd i 
större vegetationspartier. De två nya tomterna med byggnader medför negativ 
inverkan på landskapets öppenhet och särdrag men bedömsinte hindra det 
rörliga friluftslivet nämnvärt. Intentionen är att Förslöv ska växa inifrån 
samhället, förslaget med dess omfattning innebär en spridd bebyggelse vilket 
inte är lämpligt på platsen utan planprövning då fastigheten även direkt 
ansluter till detaljplan 1182 i söder. Planavdelningen anser dock att andra 
platser i Förslöv är lämpligare att bebygga. 

Vid avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda intresset av att få 
bygga på platsen som ska göras bedöms det allmänna intresset med vyn över 
Förslövs entre från Bokesliden och god hushållning av åkermark (klass 5) väga 
tyngst. Aktuell lokalisering bedöms därmed vara olämplig enligt plan- och 
bygglagen, PBL, 2 kap och miljöbalken, MB, kap 3 och 4. Omfattningen av 
föreslagen åtgärd bedöms delvis vara en olägenhet för berörd granne då 
åtgärden lokaliseras i direkt anslutning med insyn mot grannen. Presenterat 
typhus bedöms inte heller smälta in väl i kultur- och naturmiljön. 

Beskrivning av ärendet Två enbostadshus önskas byggas utanför detaljplanelagt område norr om 
Förslöv uppe på en höjd på befintlig parkering och betesmark. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovschef Catharina Arehög, daterad 2019-03-01, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovschef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

(;it_ <h 



[i}] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-12 

Sida 

12 av 23 

Yrkande Kjell Stridh (BP), Tony lvarsson (M), Ingvar Bengtsson (S), Ingrid Nygren (L) 
och Kenneth Larsson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Upplysningar 

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

Fastigheten inspekterades på plats av nämnden i samband med mötet. 

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

Beslutet expedieras till Sökande (delges med besvärshänvisning) 
Kopia för kännedom till ägare   

 
 

Samhällsbyggnad 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

t~ 9rY 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-03-01 

Handläggare 
Catharina Arehög 

Dnr 
B 2019-000105 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av två en bostadshus på fastigheten 
OLSTORP 1:11(Prästgårdsvägen6), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kan ges för nybyggnad av två 
enbostadshus på fastigheten Olstorp 1:11 enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 417 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgifts beräkning 
översänds separat. 

Skäl för beslut 

Föreslagen bebyggelse bedöms inte vara förenlig med intentionerna i översiktsplanen (ÖPOB) 
där nya byggnader ska undvika höjder och söka stöd i större vegetationspartier. De två nya tom
terna med byggnader medför negativ inverkan på landskapets öppenhet och särdrag men be
döms inte hindra det rörliga friluftslivet nämnvärt. Intentionen är att Förslöv ska växa inifrån 
samhället, förslaget med dess omfattning innebär en spridd bebyggelse vilket inte är lämpligt på 
platsen utan plan prövning då fastigheten även direkt ansluter till detaljplan 1182 i söder. Plan
avdelningen anser dock att andra platser i Förslöv är lämpligare att bebygga. 

Vid avvägning mellan allmänna intressen och det enskilda intresset av att få bygga på platsen 
som ska göras bedöms det allmänna intresset med vyn över Förslövs entre från Bokesliden och 
god hushållning av åkermark (klass 5) väga tyngst. Aktuell lokalisering bedöms därmed vara 
olämplig enligt plan- och bygglagen, PBL, 2 kap och miljöbalken, MB, kap 3 och 4. Omfattningen 
av föreslagen åtgärd bedöms delvis vara en olägenhet för berörd granne då åtgärden lokaliseras 
i direkt anslutning med insyn mot grannen. Presenterat typhus bedöms inte heller smälta in väl i 
kultur- och naturmiljön. 

Sammanfattning 

Två enbostadshus önskas byggas utanför detaljplanelagt område norr om Förslöv uppe 
på en höjd på befintlig parkering och betesmark. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



2 (3) 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för bygglov av två en bostadshus utanför planlagt område. 
Fastigheten omfattas av följande skydd eller riksintressen: 

• Område av riksintresse 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 Halland
sås med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 

• Område av intresse för naturvården (Hallandsås) enligt 3 kap 6 §miljöbalken. 

Den 11 november 2018 ansöktes om förhandsbesked för att bygga fyra nya enbostadshus. 
Stadsarkitekten och bygglovschefen besökte platsen, bedömde inte åtgärden som lämplig och 
förmedlade att eventuellt ett enbostadshus på befintlig parkering kunde prövas. De sökande 
drog tillbaka sin ansökan och inkom den 3 februari 2019 med en ny om förhandsbesked för 
två tomter med enbostadshus lokaliserade delvis på befintlig parkering och mestadels på be
tesmark. De nya fastigheterna är tänkta att kopplas på det kommunala VA-nätet och tillfa11s
väg finns redan. 

Föreslagen åtgärd ligger enligt översiktsplanen inom LB-område där ny bebyggelse inte ska 
placeras på höjder. I inriktningsdokumentet för Förslöv finns riktlinjer för placering och höjd 
samt att stora tomter inte ska styckas om det påverkar kulturmiljön negativt. Kullen ovanför 
Prästgårdsområdet omnämns som särskilt intressant naturmiljö. 

Samtliga rågrannar är hörda i ärendet.   ägare till fastigheten  
benämns grannen, yrkar avslag för all ytterligare byggnation på rubricerad fastighet (bilaga 
5). Grannen trycker på att huset som byggdes 2004 och de föreslagna två husen inte passar in 
i området, begränsar det rörliga friluftslivet, ökar trafiken, inte följer översiktsplanen och att 
det finns färdiga tomter i andra delar av Förslöv som är lämpligare att bebygga. Det finns 
även ett yttrande från en förslövsbo och en namninsamling från 124 personer som värnar om 
naturen och promenadstråken i området och motsätter sig byggnationen. 

Samhällsbyggnad, 
Catharina Arehög 

Upplysningar 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påböijas. Den får påböijas först när myndighets
nämnden har lämnat bygglov och startbesked. Om byggnadsarbetena påböijas innan detta 
besked lämnas tas en byggsanktionsavgift ut. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för 
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked fått laga kraft. 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PoIT) och berörda grannar 

kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet får laga kraft fyra veckor 
efter att det kungj011s i PoIT, om beslutet inte överklagas. 

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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Beslutet ska expedieras till: 
Sökande 
Klagande ägare till  

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 
Bilaga 6 

Orienteringskarta 
Ansökan om förhandsbesked 
Situationsplan 
Typhus 
Grannyttrande med erinran 
Förklaring från sökande 

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 

Myndighetsnämnden 

MN§ 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-12 

Dnr MN 000017 /2019 - 603 

Tillsynsärende  

Sida 

13 av 23 

Beslut Enligt alkohollagens 9 kapitel 17 § 2 punkt meddela 
en erinran för brott mot alkohollagens bestämmelser i 

3 kapitel 5 §, 8 kapitel 20 §och 7 kapitel 1 §,med krav på att åtgärdsplanen 
ska följas upp. 

Beskrivning av ärendet Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd 
till sådan servering måste sökanden uppfylla högt ställda krav på lämplighet. 
Av central betydelse i alkohollagen är att ordning och nykterhet ska råda på 
serveringsstället och att alkoholserveringen sköts på ett ansvarsfullt sätt. Det 
får inte finnas några som helst tvivel på tillståndshavarens omdömesförmåga. 
Det kan även ifrågasättas om man uppfyller kraven i alkohollagens 3 kapitel 5 § 
och 8 kapitel 20 §. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Ildik6 Lundberg, daterad 2019-02-27, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Enligt alkohollagens 9 kapitel 17 § 2 punkt meddela  
en varning för brott mot alkohollagens bestämmelser 

i 3 kapitel 5 §, 8 kapitel 20 § och 7 kapitel 1 §. 

Föredragande Utvecklingschef/fd. alkoholhandläggare Per-Martin Boklund föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L), Tony Ivarsson (M) och Haakon Böcker (BP): Enligt 
alkohollagens 9 kapitel 17 § 2 punkt meddela  

en erinran för brott mot alkohollagens bestämmelser i 
3 kapitel 5 §, 8 kapitel 20 §och 7 kapitel 1 §,med krav på att 
åtgärdsplanen ska följas upp. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Beslutet expedieras till Alkoholhandläggaren 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN§33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-12 

Dnr MN 000001/2015 - 901 

Delegationsordning för Myndighetsnämnden 
i Båstads kommun 

Beslut Myndighetsnämnden fastställer den reviderade delegationsordningen. 

Sida 

14 av 23 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har ändrat och flyttat ansvarsområdet gällande tillsyn av 
alkohollagstiftningen från kommunstyrelsen till samhällsbyggnad. (Dnr KS 
001633/2014- 901). Till följd av den nya förändringen krävs också vissa 
förändringar i den nuvarande delegationsordningen. Ändringarna som föreslås 
ger förutsättningar för en effektiverare handläggning och beslutsfattande i 
ärenden. Delegationsordningen är ett av nämndens främsta verktyg för att 
uppnå förvaltningslagens allmänna krav på myndigheter om att handlägga 
ärenden så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
rättssäkerheten eftersätts (förvaltningslagen 9 §) . Delegation bygger på ett 
ömsesidigt förtroende och tillit mellan politik och förvaltning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Ildik6 Lundberg, daterad 
2019-02-28, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Tf. miljöchef Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 
Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ 9ry 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-28 

Handläggare: lldik6 Lundberg 

Dnr: MN 000001/2015-901 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Myndighetsnämnden 

Tjänsteskrivelse avseende delegationer rörande verksamhet enligt 
alkohollagen 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden fastställer den reviderade delegationsordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har ändrat och flyttat ansvarsområdet gällande tillsyn av alkohollagstiftningen 
från kommunstyrelsen till samhällsbyggnad. (Dnr KS 001633/2014 - 901). Till följd av den nya 
förändringen krävs också vissa förändringar i den nuvarande delegationsordningen. 
Ändringarna som föreslås ger förutsättningar för en effektiverare handläggning och beslutsfattande 
i ärenden där huvudbeslutet tagits på delegation. 

Önskad ändring i delegationsordningen 

- MN/1300 (stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet eller slutna sällskap), 
- MN/1305 (serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme) 
- MN /1318 (tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe) får fattas av samhällsbyggnadschef. 
- MN/1321-MN/1323 ska läggas till i delegationsordningen. 

Skäl till beslut 
Delegationsordningen är ett av nämndens främsta verktyg för att uppnå förvaltningslagens 
allmänna krav på myndigheter om att handlägga ärenden så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt 
som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (förvaltningslagen 9 §). Delegation bygger på ett 
ömsesidigt förtroende och tillit mellan politik och förvaltning. 

Handläggning av ärenden 
En utredning om serveringstillstånd är omfattande. Det är många uppgifter som företagaren ska 
inkomma med. Det görs en prövning av krögarens personliga och ekonomisk lämplighet och 
lokalen ska vara lämplig för ändamålet. Remissförfaranden äger rum till räddningstjänsten, 
polismyndigheten och skatteverket. 
När en ansökan kommer in till ansvariga handläggare startas handläggningen per omgående. 
Remisser skickas och en första granskning av inkomna handlingar görs. Ofta måste ansökan 
kompletteras med olika uppgifter och sökanden måste göra kunskapsprov. När utredningen är klar 
med förslag till beslut är alla kontroller genomförda och sökanden har bedömts som lämplig för att 
inneha ett serveringstillstånd. Givetvis kan utredningen också utmynna i att sökanden bedöms som 
olämplig, men det är ovanligt. Om någon skulle var olämplig så dras sig vederbörande ofta ur 
processen i ett tidigare skede. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

2 (2) 

Hur lång tid en utredning tar beror i allra högsta grad på hur väl förberedd krögaren är, det vill säga 
om vederbörande redan vid ansökningstillfället bifogar alla nödvändiga uppgifter och om 
kunskaper i alkohollagen finns. Kunskapsprovet genomförs hos ansvarig handläggare och sökanden 
har rätt att få göra det tre gånger om det är svårt få godkänt resultat på det. Många behöver göra 
provet minst två gånger. Sökanden har även rätt att få tolkservice vid provtillfället. 
Handläggningstiden varierar därmed, ett genomsnitt är cirka två månader. 

När utredningen är klar kommuniceras den med sökanden. I detta läge är sökanden otålig. Allt är 
utrett och ändå uppstår en väntetid för att få beslutet. I samband med att ärendet lyfts upp till 
myndighetsnämnden så måste utredningen lämnas till nämndsekreterare minst en och en halv 
vecka innan sammanträdet. Detta är en nödvändighet för att nämnden ska hinna sätta sig in i 
ärendet. Ibland är det också så att ett ärende är klart och att första nästkommande sammanträde 
ligger ett par veckor framåt i tiden. När beslut fattas ska även ärendet justeras innan expediering 
kan ske. All denna väntetid för att få ett beslut fattat är ofta förenat med stor frustration från 
krögarnas sida. 
Efter ett köp av en verksamhet så är varje dag utan servering kostsam för en företagare. Utifrån att 
krögaren ska få komma igång med sin verksamhet så fort som möjligt föreslås en delegering till 
miljö- och byggchef i de fall det är beslut i okomplicerade ärenden. Med okomplicerade ärenden 
avses de där handläggarna konstaterar i utredningen att alla ställda krav är uppfyllda. Likaså 
ärenden som hanteras inom ramen för antagna riktlinjer. I vissa ärenden är det alkoholpolitiska 
bedömningar som måste göras, exempelvis serveringstillstånd vid idrottsanläggningar. Dessa 
ärenden bör alltid lyftas upp på politisk nivå. Likaså bör avslags beslut och de högre formerna av 
sanktioner, varningar och återkallelser, fattas av myndighetsnämnden. 

Slutsats 
Bedömningen är att rättssäkerheten inte blir svagare i och med denna förslagna delegationsordning 
snarare starkare. Utredningarna som görs är noggranna och följer gällande lagstiftning. Givetvis 
kommer alla beslut fattade på tjänstemannanivå att anmälas till myndighetsnämnden, vilket ger 
insyn för politiken. 

Det är oerhört viktigt i Båstads kommun att medborgarservice är i fokus och då kan inte beslut 
fördröjas i onödan eftersom rättssäkerheten ändå är säkerställd. Detta måste genomsyra 
ärendehanteringen. Utifrån detta perspektiv läggs detta förslag på justerade delegationer utifrån 
alkohollagen. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Ildik6 Lundberg 
Alkoholhandläggare 

Denna handling har hanterats digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: Handläggare, kansliet, samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till reviderad delegationsordning (ändring i rött). 



rJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl till beslutet 

2019-03-12 

MN§34 Dnr MN 000042/2016 - 800 

Uppdatering av riktlinjer för handläggning av ärenden 
gällande små enskilda avlopp 

15 av 23 

Myndighetsnämnden fastställer föreslagen revidering av riktlinjerna för 
handläggning av ärenden gällande små enskilda avlopp i Båstads kommun. 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun beslutade den 13 september 2018 att 
förbjuda fastighetsägarna på en fastighet att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanordning. Beslutet överklagades till länsstyrelsen där 
fastighetsägarna bland annat anförde hög ålder som ett skäl för dispens. 
Länsstyrelsen avslog överklagandet, se bilaga 1, och anförde bland annat att 
fastighetsägarnas ålder inte medförde något skäl för ändring av beslutet. Vid 
beslutet refererade länsstyrelsen till en dom i mark- och miljödomstolen (mål 
nr. M 3318) där det framgår att hög ålder i sig inte kan ge dispens men att hög 
ålder tillsammans med övriga omständigheter i det enskilda fallet kan medföra 
viss dispens. 

Havs- och vattenmyndighetens (Ha V) uppgift är att ge vägledning till 
länsstyrelser och kommuner vid handläggning av enskilda avlopp. Ha V har 
skrivit ett referat till ovanstående domstolsbeslut, se bilaga 2. I referatet, som 
även hänvisar till en annan dom i mark-och miljödomstolen (mål nr M 1582-
12), anger Ha V i likhet med länsstyrelsen att hög ålder inte är ett tillräckligt 
skäl för dispens utan även andra omständigheter måste vägas in. 

Miljöavdelningen bedömer att det inte är möjligt ur juridisk synpunkt att ge 
dispens utifrån enbart ålder vid våra bedömningar och krav på enskilda avlopp. 
Miljöavdelningen bedömer dock att det fortfarande finns dispensmöjligheter 
för bland annat ålder tillsammans med andra omständigheter men att vi då 
måste utgå från dels ovanstående domslut och riktlinjer och dels miljöbalkens 
hänsynregler som enligt HaVs vägledning tolkas enligt nedan: 

"Tillsynsmyndighetens krav får inte vara orimliga när det gäller krav enligt 2 
kap miljöbalken och får heller inte vara mer ingripande än vad som krävs i det 
enskilda fallet. Nyttan av försiktighetsåtgärder ska, enligt 2 kap 7 §miljöbalken, 
särskilt vägas mot kostnader för att vidta dem. Risken för att det uppkommer 
olägenheter för människors hälsa eller miljön är också olika stor och ska 
bedömas i det enskilda fallet. Myndighetens beslut ska alltid motiveras och i 
skälen ska alla omständigheter finnas med som varit avgörande för varför 
anläggningen bedömts vara bristfällig och måste åtgärdas." 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

!/k ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-03-12 16 av 23 

"Förvaltningens beslut får inte vara mer ingripande än vad som behövs och det 
måste vara faktiskt och rättsligt möjligt för adressaten att göra det som krävs. 
Ett föreläggande om åtgärder ska vara möjligt att realisera till en rimlig kostnad 
i förhållande till den miljönytta som uppnås. Motiveringen och vilken avvägning 
som gjorts måste redovisas i beslutet för att adressaten ska förstå och själv 
kunna värdera förvaltningens argument." 

Av förarbetena till miljöbalken (se prop 1997 /98 :45, del I, sid 209 f) framgår 
att en riskbedömning ska göras med utgångspunkt från omständigheterna i det 
enskilda fallet. Till sådana enskilda faktorer får, när det gäller 
avloppsanläggningar, sägas höra anläggningens ålder, skick och tekniska 
beskaffenhet liksom de fysiska förutsättningarna på platsen. 

Det är verksamhetsutövaren, i detta fall fastighetsägarna, som har bevisbördan 
för att avloppsanläggningen når upp till nutida miljökrav (se Mark- och 
miljödomstolen vid Växjö tingsrätts dom den 18 september 2013, M 2893-13 
och den 27 maj 2014, M 4372-13 samt Mark- och miljööverdomstolen vid Svea 
Hovrätts dom den 25 september 2014 i mål nr M 1959-14). 

Med bakgrund av ovanstående så föreslår miljöavdelningen nedanstående 
ändring av nuvarande riktlinjer där föreslagen revidering ersätter nuvarande 
text: 

Nuvarande riktlinjer: 
Dispens 
Dispens från krav på åtgärd kan ges vid särskilda skäl så som åldersskäl, där 
fastighetsägaren/fastighetsägarna överstigit en ålder på 75 år eller då 
fastigheten är till salu. Kraven på åtgärd ska inskrivas i fastighetsregistret. 
Dispensen upphör omedelbart att gälla vid uthyrning av fastigheten eller vid 
ägarbyte. Dispensen ska även gälla inom verksamhetsområde för kommunalt 
avlopp. 

Skälighetsavvägning 
I varje enskilt fall ska en skälighetsavvägning, enligt 2 kap. 7 §miljöbalken, 
göras. Nyttan av skyddsåtgärderna ska vägas mot kostnaderna för dessa. 

Föreslagen revidering av nuvarande riktlinjer: 
Dispens 
Myndighetsnämnden kan om särskilda skäl föreligger medge dispens från krav 
på åtgärder. I varje enskilt fall ska en skälighetsavvägning, enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken, göras utifrån de lokala förutsättningarna. Nyttan av 
skyddsåtgärderna ska vägas mot kostnaderna för dessa. Kraven på åtgärd ska 
inskrivas i fastighetsregistret. Dispensen upphör omedelbart att gälla vid 
uthyrning av fastigheten eller vid ägarbyte. Dispensen ska även gälla inom 
verksamhetsområde för kommunalt avlopp. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-03-12 17 av 23 

Sammantaget bedömer miljöavdelningen att föreslagen revidering medför en 
mer rättsäker handläggning av myndighetsnämndens handläggning av ärenden. 
Miljöavdelningen bedömer även att revideringen ligger i linje med nuvarande 
riktlinjer. Dels genom att riktlinjerna är ett levande dokument som ska 
revideras i takt med utveckling och förändringar och dels genom att man 
uppfyller riktlinjernas syfte och mål genom att underlätta för handläggaren att 
fatta likvärdiga och rättvisa beslut samt underlätta bedömningen så att alla 
avloppsansökningar bedöms utifrån samma grunder. 

Beskrivning av ärendet Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att säkerställa att EU:s 
ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) genomförs i Sverige. 
Vattenmyndigheten har gett kommunerna i uppdrag att ställa krav på hög 
skyddsnivå för enskilda avlopp, som bidrar till att en vattenförekomst inte 
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. I Båstads kommun 
behövs åtgärder vidtas för att förbättra statusen hos flera av kommunens 
vattenförekomster. Båstads kommun har en stor andel enskilda avlopp. Idag 
finns det uppskattningsvis 2 700 hushåll med enskilda avloppsanläggningar i 
Båstads kommun. Miljöavdelningen handlägger cirka 200 avloppsärenden 
årligen. I kommunen bedöms cirka 80 % av de enskilda avloppen vara 
undermåliga. 

Miljöavdelningen har sedan slutet av 2012 systematiskt arbetat med att 
inventera och åtgärda enskilda och samfällda avloppsanläggningar så att de på 
sikt ska uppfylla miljöbalkens grundläggande krav på godtagbar avloppsrening. 
Under 2016 antog myndighetsnämnden (2016, § 92, Dnr: MN 
000042/2016?800) riktlinjer för miljöavdelningens handläggning av enskilda 
avlopp. Gällande riktlinjer, se bilaga 1, som reviderades under 2017 är 
framtagna för att visa vilka riktlinjer och mål Båstads kommun har i frågan om 
enskilda avlopp, underlätta för handläggaren att fatta likvärdiga och rättvisa 
beslut, samt att användas som ett verktyg för att uppnå god ekologisk status på 
alla våra vattenförekomster. Riktlinjerna syftar till att handläggningen av 
avloppsärenden så långt som möjligt ska vara enhetlig och vägledande för 
nämndbeslut och i det delegerade beslutsfattandet samt öka förutsägbarheten i 
myndighetsutövandet. De syftar även till att underlätta handläggningen av 
ärenden, vid tillståndsgivning och vid yttrande till bygglovsavdelningen vid 
nybyggnation samt vara vägledande för handläggare, privatpersoner, 
entreprenörer och projektörer. 

Enligt gällande riktlinjer kan dispens från krav på åtgärd ges vid särskilda skäl 
så som åldersskäl, där fastighetsägaren/fastighetsägarna överstigit en ålder på 
75 år eller då fastigheten är till salu. Riktlinjerna anger även att det är av stor 
vikt att riktlinjerna blir ett levande dokument som revideras i takt med 
utveckling och förändringar inom området. Revidering av riktlinjerna ska ske 
vid behov och godkännas av myndighetsnämnden. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sida 

18 av 23 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare tf. miljöchef Mårten Sällberg, daterad 
2019-03-01, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Tf. miljöchef Mårten Säll berg föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Notering Tony Ivarsson (M) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkanden Kjell Stridh (BP) och Haakon Böcker (BP): Avslag till förvaltningens förslag. 

Ingrid Nygren (L) och Carl Lilliehöök (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit förvaltningens förslag. 

Reservation Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslogs, reserverar sig 
Kjell Stridh (BP) och Haakon Böcker (BP). 

Beslutet expedieras till Miljöavdelningen 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

c (L 9r; 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-03-01 

Handläggare: Måtten Sällberg 

Dnr: M 2019-000271 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Förslag till revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden 
gällande små enskilda avlopp i Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden fastställer föreslagen revidering av riktlinjerna för handläggning av 
ärenden gällande små enskilda avlopp i Båstads kommun. 

Bakgrund 
Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att säkerställa att EU:s ramdirektiv 

1 (3) 

för vatten (vattendirektivet) genomförs i Sverige. Vattenmyndigheten har gett kommunerna i 
uppdrag att ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp, som bidrar till att en 
vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 
I Båstads kommun behövs åtgärder vidtas för att förbättra statusen hos flera av kommunens 
vattenförekomster. Båstads kommun har en stor andel enskilda avlopp. Idag finns det 
uppskattningsvis 2 700 hushåll med enskilda avloppsanläggningar i Båstads kommun. 
Miljöavdelningen handlägger cirka 200 avloppsärenden årligen. I kommunen bedöms cirka 80 
% av de enskilda avloppen vara undermåliga. 

Miljöavdelningen har sedan slutet av 2012 systematiskt arbetat med att inventera och åtgärda 
enskilda och samfällda avloppsanläggningar så att de på sikt ska uppfylla miljöbalkens 
grundläggande krav på godtagbar avloppsrening. 
Under 2016 antog myndighetsnämnden (2016, § 92, Dnr: MN 000042/2016-800) riktlinjer för 
miljöavdelningens handläggning av enskilda avlopp. Gällande riktlinjer, se bilaga 1, som 
reviderades under 2017 är framtagna för att visa vilka riktlinjer och mål Båstads kommun har i 
frågan om enskilda avlopp, underlätta för handläggaren att fatta likvärdiga och rättvisa beslut, 
samt att användas som ett verktyg för att uppnå god ekologisk status på alla våra 
vattenförekomster. Riktlinjerna syftar till att handläggningen av avloppsärenden så långt som 
möjligt ska vara enhetlig och vägledande för nämndbeslut och i det delegerade 
beslutsfattandet samt öka förutsägbarheten i myndighetsutövandet. De syftar även till att 
underlätta handläggningen av ärenden, vid tillståndsgivning och vid yttrande till 
bygglovsavdelningen vid nybyggnation samt vara vägledande för handläggare, privatpersoner, 
entreprenörer och projektörer. 

Enligt gällande riktlinjer kan dispens från krav på åtgärd ges vid särskilda skäl så som 
åldersskäl, där fastighetsägaren/fastighetsägarna överstigit en ålder på 75 år eller då 
fastigheten är till salu. 
Riktlinjerna anger även att det är av stor vikt att riktlinjerna blir ett levande dokument som 
revideras i takt med utveckling och förändringar inom området. Revidering av riktlinjerna ska 
ske vid behov och godkännas av Myndighetsnämnden. 

Aktuellt 
Föreslagen revidering av gällande riktlinjer har föranletts av en överprövning av ett av 
miljöavdelningens beslut om utsläppsförbud för ett enskilt avlopp. Resultat från 
överprövningen gällande bland annat prövning av dispens för hög ålder har medfört att 
miljöavdelningen informerat myndighetsnämnden vid nämndsammanträdet under januari 
månad samt vid presidiet inför kommande sammanträde i mars månad. 
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Skäl till beslut 
Myndighetsnämnden i Båstads kommun beslutade den 13 september 20181 att förbjuda 
fastighetsägarna på en fastighet att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanordning. 
Beslutet överklagades till länsstyrelsen där fastighetsägarna bland annat anförde hög ålder 
som ett skäl för dispens. 
Länsstyrelsen avslog överklagandet, se bilaga 1, och anförde bland annat att fastighetsägarnas 
ålder inte medförde något skäl för ändring av beslutet. Vid beslutet refererade länsstyrelsen till 
en dom i mark- och miljödomstolen (mål nr. M 3318) där det framgår att hög ålder i sig inte 
kan ge dispens men att hög ålder tillsammans med övriga omständigheter i det enskilda fallet 
kan medföra viss dispens. 

Havs- och vattenmyndighetens (Ha V) uppgift är att ge vägledning till länsstyrelser och 
kommuner vid handläggning av enskilda avlopp. Ha V har skrivit ett referat till ovanstående 
domstols beslut, se bilaga 2. I referatet, som även hänvisar till en annan dom i mark-och 
miljödomstolen (mål nr M 1582-12), anger Ha V i likhet med länsstyrelsen att hög ålder inte är 
ett tillräckligt skäl för dispens utan även andra omständigheter måste vägas in. 

Miljöavdelningen bedömer att det inte är möjligt ur juridisk synpunkt att ge dispens utifrån 
enbart ålder vid våra bedömningar och krav på enskilda avlopp. Miljöavdelningen bedömer 
dock att det fortfarande finns dispensmöjligheter för bland annat ålder tillsammans med andra 
omständigheter men att vi då måste utgå från dels ovanstående domslut och riktlinjer och dels 
miljöbalkens hänsynregler som enligt HaVs vägledning tolkas enligt nedan: 

"Tillsynsmyndighetens krav får inte vara orimliga när detgäller krav enligt 2 kap miljöbalken 
och får heller inte vara mer ingripande än vad som krävs i det enskilda fallet. Nyttan av 
försiktighetsåtgärder ska, enligt 2 kap 7 §miljöbalken, särskilt vägas mot kostnader för att vidta 
dem. Risken för att det uppkommer olägenheter för människors hälsa eller miljön är också olika 
stor och ska bedömas i det enskilda fallet. Myndighetens beslut ska alltid motiveras och i skälen 
ska alla omständigheter finnas med som varit avgörande för varför anläggningen bedömts vara 
bristfällig och måste åtgärdas.,, 

"Förvaltningens beslut får inte vara mer ingripande än vad som behövs och det måste vara 
faktiskt och rättsligt möjligt för adressaten att göra det som krävs. Ett föreläggande om åtgärder 
ska vara möjligt att realisera till en rimlig kostnad i förhållande till den miljönytta som uppnås. 
Motiveringen och vilken avvägning som gjorts måste redovisas i beslutet för att adressaten ska 
förstå och själv kunna värdera förvaltningens argument.,, 

Av förarbetena till miljöbalken (se prop 1997 /98:45, del I, sid 209 f) framgår att en 
riskbedömning ska göras med utgångspunkt från omständigheterna i det enskilda fallet. Till 
sådana enskilda faktorer får, när det gäller avloppsanläggningar, sägas höra anläggningens 
ålder, skick och tekniska beskaffenhet liksom de fysiska förutsättningarna på platsen. 

Det är verksamhetsutövaren, i detta fall fastighetsägarna, som har bevisbördan för att 
avloppsanläggningen når upp till nutida miljökrav (se Mark- och miljödomstolen vid Växjö 
tingsrätts dom den 18 september 2013, M 2893-13 och den 27 maj 2014, M 4372-13 samt 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätts dom den 25 september 2014 i mål nr M 
1959-14). 

'DB Myndighotsnämnd § 478/MI03, dm' M13/1047 Ut. »Y 



Med bakgrund av ovanstående så föreslår miljöavdelningen nedanstående ändring av 
nuvarande riktlinjer där föreslagen revidering ersätter nuvarande text: 

Nuvarande riktlinjer: 

Dispens 

3 (3) 

Dispens från krav på åtgärd kan ges vid särskilda skäl så som åldersskäl, där 
fastighetsägaren/fastighetsägarna överstigit en ålder på 75 år eller då fastigheten 
är till salu. Kraven på åtgärd ska inskrivas i fastighetsregistret. Dispensen upphör 
omedelbart att gälla vid uthyrning av fastigheten eller vid ägarbyte. Dispensen ska 
även gälla inom verksamhetsområde för kommunalt avlopp. 

Skälighetsavvägning 
I varje enskilt fall ska en skälighetsavvägning, enligt 2 kap. 7 §miljöbalken, göras. 
Nyttan av skyddsåtgärderna ska vägas mot kostnaderna för dessa. 

Föreslagen revidering av nuvarande riktlinjer: 

Dispens 
Myndighetsnämnden kan om särskilda skäl föreligger medge dispens från krav på 
åtgärder. I varje enskilt fall ska en skälighetsavvägning, enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken, göras utifrån de lokala förutsättningarna. Nyttan av 
skyddsåtgärderna ska vägas mot kostnaderna för dessa. Kraven på åtgärd ska 
inskrivas i fastighetsregistret. Dispensen upphör omedelbart att gälla vid uthyrning 
av fastigheten eller vid ägarbyte. Dispensen ska även gälla inom 
verksamhetsområde för kommunalt avlopp. 

Sammantaget bedömer miljöavdelningen att föreslagen revidering medför en mer rättsäker 
handläggning av myndighetsnämndens handläggning av ärenden. Miljöavdelningen bedömer 
även att revideringen ligger i linje med nuvarande riktlinjer. Dels genom att riktlinjerna är ett 
levande dokument som ska revideras i takt med utveckling och förändringar och dels genom 
att man uppfyller riktlinjernas syfte och mål genom att underlätta för handläggaren att fatta 
likvärdiga och rättvisa beslut samt underlätta bedömningen så att alla avloppsansökningar 
bedöms utifrån samma grunder. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Mårten Sällberg 
tf Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har dätför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Miljöavdelningen 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande små enskilda avlopp i Båstads 
kommun (reviderad 2017-04-27). 
Bilaga 2: Länsstyrelsens beslut (dnr 505-29887-2018), Överklagande av beslut om förbud att 
släppa ut spillvatten till avloppsanläggning på fastigheten Påarp 4:27, Båstads kommun. 
Bilaga 3: Havs- och vattenmyndighetens referat av Mark- och miljödomstolens dom mål nr M 
3318-11. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för yrkandet 

2019-03-12 19 av 23 

MN§ 35 Dnr MN 000025/2018 - 330 

Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande aktbilaga 1 och 
5 i mål nr P 3288-18 gällande överklagan av Länsstyrelsens i 
Skåne län beslut angående negativt förhandsbesked för 
nybyggnad av en bostadshus på fastigheten Segeltorp 3:5, 
Båstads kommun 

Myndighetsnämnden motsätter sig den klagandes yrkande om ändring och 
yrkar att länsstyrelsens beslut fastställs. 

Aktbilaga 1 är en formell överklagan utan någon utvecklan av talan. I aktbilaga 
5 utvecklas talan och den klagande åberopar sin skrivelse till länsstyrelsen den 
25 maj 2018. Denna skrivelse har nämnden inte fått som underlag och kan 
därför inte bemöta. För övrigt anför den klagande i huvudsak sin personliga 
bindning till marken och att intrånget i hans äganderätt enligt 
Europakonventionen inte står i rimlig proportion till påverkan på de allmänna 
intressena i form av riksintressen med mera samt att fastigheten är taxerad 
som obebyggd tomt för småhus. Vare sig den personliga bindningen till marken 
eller vad den är taxerad som är enligt nämndens bedömning relevant i en 
prövning av förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus. Det är 
lämpligheten av den ändrade användningen marken som prövas. Marken utgör 
idag jordbruksmark/betesmark. När det gäller avvägningen mellan enskilda 
och allmänna intressen enligt Europakonventionen, den så kallade 
proportionalitetsprincipen, är den sedan 2011 införd i plan- och bygglagen och 
nämnden har gjort bedömningen att det allmänna intresset av att marken 
lämnas obebyggd väger tyngre än den klagandes intresse av att bebygga 
marken. 

Nämnden vill framhålla att efterfrågan på mark för bostadsändamål är hög i 
området. Under de två senaste åren har nämnden lämnat negativt 
förhandsbesked för fyra en bostadshus enbart utmed vägen mellan Hov och 
Hallavara. För tre av husen har nämndens beslut vunnit laga kraft efter 
överprövning. Det fjärde ärendet är fortfarande under överprövning. 

När det gäller påverkan på riksintressena är det den kumulativa effekten av 
många nya bostads byggnader utspridda i landskapet som ger en negativ 
påverkan på riksintressena, även om det i det enskilda ärendet är svårt att 
påvisa någon direkt påtaglig påverkan. Hur riksintressena ska kunna 
tillgodoses beskrivs i kommunens översiktsplan och där görs 
ställningstagandet att ny eller utökad sammanhållen bebyggelse på 
jordbruksmark ska undvikas. 

[usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Denna vägledning syftar dels för att långsiktigt trygga de värden som 
riksintressena pekat ut, dels långsiktigt behålla landskaps bilden samt även 
trygga jordbruksnäringen från konflikter med nya bostäder. 

Aktuellt ärende är inte på något sätt unikt utan kan få stor prejudicerande 
effekt på liknande ansökningar i området. 

Beskrivning av ärendet Mark- och miljödomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads kommun 
att yttra sig över aktbilaga 1 och 5 senast den 14 mars 2019. Anstånd med 
yttrandet har lämnats till den 22 mars. Domstolen kommer ha syn på plats och 
sammanträde med partsförhör onsdagen den 27 mars 2019. 

Myndighetsnämnden lämnade den 22 mars 2018 som förhandsbesked att 
bygglov inte skulle kunna lämnas för nybyggnad av en bostadshus på 
fastigheten Segeltorp 3:5. Nämndens beslut överklagades och Länsstyrelsen i 
Skåne län avslog överklagandet den 5 juni 2018. Länsstyrelsens beslut har 
överklagats och nämnden ska yttra sig över vad den klagande anfört i ärendet. 
Nämnden motsätter sig den klagandes yrkanden och yrkar att länsstyrelsens 
beslut fastställs . 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-03-06, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande Haakon Böcker (BP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit förvaltningens förslag. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen (mejl) 

Utdra sbes rkande 
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Myndighetsnämnden 

Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande aktbilaga 1 och 5 i 
mål nr P 3288-18 gällande överklagan av Länsstyrelsens i Skåne län 
beslut angående negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbo
stadshus på fastigheten Segeltorp 3:5, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden motsätter sig den klagandes yrkande om ändring och yrkar 
att länsstyrelsens beslut fastställs. 

Skäl för yrkandet 

Aktbilaga 1 är en formell överklagan utan någon utvecklan av talan. I aktbilaga 5 
utvecklas talan och den klagande åberopar sin skrivelse till länsstyrelsen den 25 
maj 2018. Denna skrivelse har nämnden inte fått som underlag och kan därför inte 
bemöta. För övrigt anför den klagande i huvudsak sin personliga bindning till mar
ken och att intrånget i hans äganderätt enligt Europakonventionen inte står i rimlig 
proportion till påverkan på de allmänna intressena i form av riksintressen med 
mera samt att fastigheten är taxerad som obebyggd tomt för småhus. Vare sig den 
personliga bindningen till marken eller vad den är taxerad som är enligt nämndens 
bedömning relevant i en prövning av förhandsbesked för nybyggnad av en bostads
hus. Det är lämpligheten av den ändrade användningen marken som prövas. Mar
ken utgör idag jordbruksmark/betesmark. När det gäller avvägningen mellan en
skilda och allmänna intressen enligt Europakonventionen, den så kallade proport
ionalitetsprincipen, är den sedan 2011 införd i plan- och bygglagen och nämnden 
har gjort bedömningen att det allmänna intresset av att marken lämnas obebyggd 
väger tyngre än den klagandes intresse av att bebygga marken. 

Nämnden vill framhålla att efterfrågan på mark för bostadsändamål är hög i områ
det. Under de två senaste åren har nämnden lämnat negativt förhandsbesked för 
fyra enbostadshus enbart utmed vägen mellan Hov och Hallavara. För tre av husen 

CL 
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har nämndens beslut vunnit laga kraft efter överprövning. Det fjärde ärendet är 
fortfarande under överprövning. 

När det gäller påverkan på riksintressena är det den kumulativa effekten av många 
nya bostads byggnader utspridda i landskapet som ger en negativ påverkan på riks
intressena, även om det i det enskilda ärendet är svårt att påvisa någon direkt på
taglig påverkan. Hur riksintressena ska kunna tillgodoses beskrivs i kommunens 
översiktsplan och där görs ställningstagandet att ny eller utökad sammanhållen 
bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. Denna vägledning syftar dels för att 
långsiktigt trygga de värden som riksintressena pekat ut, dels långsiktigt behålla 
landskaps bilden samt även trygga jordbruksnäringen från konflikter med nya bo
städer. 

Aktuellt ärende är inte på något sätt unikt utan kan få stor prejudicerande effekt på 
liknande ansökningar i området. 

Sammanfattning 
Mark- och miljödomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads kommun att 
yttra sig över aktbilaga 1 och 5 senast den 14 mars 2019. Anstånd med yttrandet 
har lämnats till den 22 mars. Domstolen kommer ha syn på plats och sammanträde 
med partsförhör onsdagen den 27 mars 2019. 

Myndighetsnämnden lämnade den 22 mars 2018 som förhandsbesked att bygglov 
inte skulle kunna lämnas för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Segeltorp 
3:5. Nämndens beslut överklagades och Länsstyrelsen i Skåne län avslog 
överklagandet den 5 juni 2018. Länsstyrelsens beslut har överklagats och nämnden 
ska yttra sig över vad den klagande anfört i ärendet. Nämnden motsätter sig den 
klagandes yrkanden och yrkar att länsstyrelsens beslut fastställs. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnads chef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Mark- och miljödomstolen (mejl) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Föreläggande från MMD med aktbilagor 1 och 5 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
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MN § 36 Dnr MN 000074/2018 - 900 

Delgivningar 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Detaljplan för Tunet 1 i Båstad - Underrättelse om granskning. 

b). Månadsrapportjanuari 2019 från Nordvästskånes kustvattenkommitte. 

c). Båstad 109:578 - Överklagande av kommunens beslut om bygglov. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

d). Uppdaterat reglemente för Myndighetsnämnden i Båstads kommun (miljö, 
bygg, säkerhet). 

e). Slammarp 1:91 - Dom från Mark- och miljödomstolen - Nekat bygglov för 
nybyggnad av mur samt om- och tillbyggnad av orangeri/garage och 
terrass/pool. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

f). Vistorp 7:111 - Överklagande av beslut att bevilja bygglov för 
återvinningscentral. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 

g). Hemmeslöv 10:152 - Överklagande av kommunens beslut om bygglov. 
Länsstyrelsen avvisar överklagandet. 

h). Södra Karstorp 10:30 - Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift 
avseende rivning av del av byggnad utan startbesked. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet. 

i). Troentorp 2:41 (f.d. 2:29) - Beslut om ändring av tillstånd för nybyggnad 
av bostadshus inom område med förordnande om landskapsbildsskydd. 
Tillstånd för ändring av placering av bostadshuset enligt situationsplanen 
beviljas. I övrigt gäller beslutet från den 7 december 2017. 

j). Verksamhetsförändring vid Lindab Ventilation AB. Redovisad anmälan om 
flytt av Lindab Götene AB till Grevie föranleder ingen ytterligare åtgärd från 
länsstyrelsen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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MN § 37 Dnr MN 000075/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut anmälda till nämnden. 
Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

a). Bostadsanpassningsbidrag- 2019-01-01- 2019-02-28. 

b). Bygglovsavdelningen - 2019-01-01- 2019-02-28. 

c) . Miljöavdelningen - 2019-01-01 - 2019-02-28. 

)usterandes signaturer 

(~10 9rf 
L/ L--

Sida 

22 av 23 

Utdragsbestyrkande 
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lnformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a). Internbudget 2019 (Roger Larsson). 

b ). Personalförändringar inom Samhällsbyggnads verksamhetsområde. 

c). Påminnelse om inbjudan till utveckling av politikerrollen den 20 mars. 

Sida 

23 av 23 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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