
LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

2020-04-16 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 16 april 2020 kl. 13.00 - 14.45. 

Carl Lilliehöök (M), ordförande 
Ingrid Nygren (L), vice ordförande. Deltar på distans. 
Tony Ivarsson (M), ledamot 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot. Deltar på distans. 
Christer Paulsson (BP), tjg. ers. för Haakon Böcker (BP) 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot 

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

Ingrid Edgarsdotter. Ersättare: Christer Paulsson. 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 23 april 2020 kl. 11.00. 

Sida 

1av15 

Sekreterare 
~/ 
~~~~~_,_~~~~~~~-----------Paragrafer §§ 31-40 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2020-04-16 

Från och med 2020-04-24 till och med 2020-05-16 

Kommunkontoret i Båstad 

~~ 7 

Henrik Andersson 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2020-04-16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-16 

MN § 31 Dnr MN 000070/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 32 Dnr MN 000071/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 33 Dnr MN 000008/2020 - 330 
 - Tillsyn avseende nybyggnad av plank utan bygglov och startbesked 

MN § 34 Dnr MN 000009/2020 - 330 
 - Tillsyn avseende tillbyggnad av komplementbyggnad utan bygglov 

och startbesked 

MN § 35 Dnr MN 000010/2020 - 330 
Troentorp 1:40 - Bygglov i efterhand för nybyggnad av fritidshus, komplementbyggnader 
och plank 

MN § 36 Dnr MN 000011/2020 - 330 
 - Tillsyn avseende olovlig nybyggnad av plank 

MN § 37 Dnr MN 000012/2020 - 330 
Skeadal 1:15 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med vidbyggt förråd 

MN § 38 Dnr MN 000068/2019 - 900 
Delgivningar 

MN § 39 Dnr MN 000072/2019 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

MN § 40 Dnr MN 000069/2019 - 900 
Informationsärenden 

Sida 

2av15 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

(Jh 
( cl 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-04-16 

MN § 31 DnrMN 000070/2019- 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Ingrid Edgarsdotter. 

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Christer Paulsson. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad torsdagen den 
23 april 2020 kl. 11.00. 

3av15 

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

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-04-16 

MN §32 Dnr MN 000071/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Info - Tillsynsplan 2020 - utgår idag. 

Info - Bygglovsutbildning - utgår idag. 

Sida 

4av 15 

Info - Värdering av jordbruksmark: Vad innefattas i detta? - utgår idag. 

Väckt informationsärende - Torekovs varmbadhus. 

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. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-04-16 

MN § 33 Dnr MN 000008/2020 - 330 

-Tillsyn avseende nybyggnad av plank 
utan bygglov och startbesked 

5av15 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och 
bygglagen påföra fastighetsägaren  att 
betala en byggsanktionsavgift om totalt 7 426 kronor för att utan startbesked 
uppfört ett 13,2 meter långt plank på fastigheten. 

Om någon bryter mot bestämmelser i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i plan- och bygglagen 16 kap 2-10 §§eller mot en 
bestämmelse i EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild sanktionsavgift enligt föreskrifter som 
har meddelats med stöd av plan- och bygglagen. 

Uppförande av plank inom detaljplanerat område kräver bygglov och innan 
arbetena påbörjas ska startbesked erhållas. Då rättelsen genom rivning inte har 
skett dvs. att planket inte har tagits bort ska en sanktionsavgift tas ut. Inga skäl 
har framkommit att sätta ner sanktionsavgifter med stöd av plan- och 
bygglagen 11 kap§ 53 a. 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägaren till fastigheten  har någon gång under 2018 
byggt till ett plank med 13,2 meter. Eftersom bygglov för åtgärden inte har 
sökts samt att startbesked inte har meddelats ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-04-06, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

Upplysningar Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom tre veckor från att ni fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
Länsstyrelsen men skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller 
Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du 
överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets 
fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägare (med mottagningsbevis) 
Klagande 

fusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-04-06 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
8 2019 - 000549 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

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

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-och bygglagen 
påföra fastighetsägaren  att betala en byggsanktionsavgift 
om totalt 7 426 kronor för att utan startbesked uppfört en 13,2 meter långt plank på fastigheten. 

Motivering 
Om någon bryter mot bestämmelser i plan-och bygglagens 8-10 kap. eller i föreskrifter eller be
slut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i plan-och bygglagen 16 kap 2-10 
§ § eller mot en bestämmelse i EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska 
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild sanktionsavgift enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av plan-och bygglagen. 

Uppförande av plank inom detaljplanerat område kräver bygglov och innan arbetena påbörjas 
ska startbesked erhållas. Då rättelsen genom rivning inte har skett dvs. att planket inte har tagits 
bort ska en sanktionsavgift tas ut. Inga skäl har framkommit att sätta ner sanktionsavgifter med 
stöd av plan-och bygglagen 11 kap§ 53 a. 

Sammanfattning 
Fastighetsägaren till fastigheten  har någon gång under 2018 byggt till ett plank 
med 13,2 meter. Eftersom bygglov för åtgärden inte har sökts samt att startbesked inte har 
meddelats ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Beskrivning av ärendet 
Myndighetsnämnden har i juni 2019 fått en anmälan att ett plank har byggts på fastigheten utan 
att bygglov har sökts. Efter genomgång av arkivet kunde man konstatera att bygglov för en mur 
har beviljats 2011. Något plank fanns inte redovisat med i bygglovshandlingar. 
I juni 2019 har fastighetsägaren beretts möjligheten att förklara varför åtgärden genomfördes 
utan att bygglov och startbesked. 
Av fastighetsägarens brev samt uppgifter som uppkom i samband med plats besök den 16 okto
ber 2019 framgår det att stora delar av planket uppfördes redan 2011 (samtidigt som muren) 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samha llsbyggnad@bastad.se 



2 (2) 

samt att vissa delar tillkom senare. Delen som tillkom 2018 syns tydligt på foton från plats besö
ket och är 13,2 meter lång. 
Byggherren har inkommit med bygglov i efterhand för hela planket i februari 2020. Bygglov i 
efterhand har beviljats den 6 mars 2020 efter att grannarna har hörts. 
Preskriptionstiden för sanktionsavgiften enligt plan-och bygglagen 11 kap 58 §är fem år. Med 
andra ord kan sanktionsavgifter utfärdas endast för del av planket som byggdes till 2018. 

Upplysningar 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att ni fick beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen men skickas skriftligen till 
samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Ange vil
ket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets fastighets
beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhällsbyggnad 

Hajrudin Caplja 
Bygglovhandläggare 

Beslutet ska expedieras till: 
Fastighetsägare (med mottagningsbevis) 
Klagande 

Bilagor 
1. Redovisning av beräkning av sanktionsavgiften 
2. Byggherrens förklaring till det inträffade 
3. Foto från platsbesök 
4. Byggherrens redovisning när planket uppfördes 
5. Anmälan 
6. Redovisning av plankets längd 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2019.10.17 



lflJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-04-16 

MN§34 Dnr MN 000009/2020 - 330 

 - Tillsyn avseende tillbyggnad av 
komplementbyggnad utan bygglov och startbesked 

6av15 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och 
bygglagen påföra fastighetsägaren  
att betala en byggsanktionsavgift om 8 136 kronor för att utan bygglov och 
startbesked byggt till en komplementbyggnad med 33,4 kvadratmeter. 

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 produkter, 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12 §och 11kap41 § 
plan- och bygglagen). 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men ingår i område med 
sammanhållen bebyggelse. Tillbyggnad av komplementbyggnader inom 
område med sammanhållen bebyggelse är bygglovspliktigt. Inga skäl har 
framkommit som föranleder att sanktionsavgiften ska reduceras. 

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

Beskrivning av ärendet Fastighetsägare till fastigheten  har någon gång mellan maj 
2019 och januari 2020 byggt till en komplementbyggnad med ett garage. 
Eftersom bygglov för åtgärden inte har sökts samt att startbesked inte har 
meddelats ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-04-06, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

Upplysningar Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom tre veckor från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
länsstyrelsen i Skåne men skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se 
eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du 
överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets 
fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägare (med mottagningsbevis) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-04-06 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2020 - 000027 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende tillbyggnad av komplementbyggnad utan 
bygglov och startbesked på fastigheten  

 Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan-och bygglagen 
påföra fastighetsägaren att betala en byggsanktions
avgift om 8 136 kronor för att utan bygglov och startbesked byggt till en komplementbyggnad 
med 33,4 kvadratmeter. 

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 bygglagens 16 kap 
2-10 §§eller mot en bestämmelse i EU-förordning om krav på byggnadsverk eller produkter, 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap 12 §och 11kap41 §plan-och bygglagen). 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men ingår i område med sammanhållen be
byggelse. Tillbyggnad av komplementbyggnader inom område med sammanhållen bebyggelse är 
bygglovspliktigt. Inga skäl har framkommit som föranleder att sanktionsavgiften ska reduceras. 

Då rättelsen genom rivning inte har skett dvs. att tillbyggnaden inte har tagits bort ska en sankt
ionsavgift tas ut. 

Sammanfattning 
Fastighetsägare till fastigheten har någon gång mellan maj 2019 och januari 
2020 byggt till en komplementbyggnad med ett garage. Eftersom bygglov för åtgärden inte har 
sökts samt att startbesked inte har meddelats ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

()j~ '~""·"·" ~ 



2 (2) 

Beskrivning av ärendet 
I januari 2020 har myndighetsnämnden fått in en anmälan om att ett garage har uppförts på 
fastigheten  utan bygglov. 

Den 22 januari 2020 har undertecknad tillsammans med en annan inspektör gjort ett platsbesök 
varvid det kunde konstaterats att det inte handlar om en fristående byggnad utan att befintlig 
komplementbyggnad har byggts till med ett garage på 33,4 kvadratmeter byggnadsarea (BYA). 

Senare i januari har fastighetsägare beretts möjlighet att inkomma med förklaring varför bygg
lov för åtgärden inte har sökts. I ett telefonsamtal den 27 januari 2020 har fastighetsägare med
delat att hon inte visste att bygglov för åtgärden krävs samt att bygglov i efterhand kommer sö
kas. 
Bygglov har sökts den 12 februari 2020 och har beviljats efter att den närmsta grannen har 
hörts. Grannen har inte inkommit med några synpunkter på åtgärden. 

Eftersom rättelse genom rivning inte har gjorts ska sanktionsavgifter tas ut. Något skäl att sätta 
ner sanktionsavgifter enligt plan-och bygglagen 11 kap 53 §bedöms inte finnas. 

I november 2019 har bygglov i efterhand sökts för komplementbyggnaden. Bygglov i efterhand 
gavs den 29 november 2019. 

Upplysningar 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till länsstyrelsen i Skåne men skickas skriftlig
en till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. 
Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets 
fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhälls byggnad 

Hajrudin Caplja 
Bygglov handläggare 

Beslutet ska expedieras till: 
Fastighetsägare (mottagningsbevis) 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 

Foto från platsbesök 
Redovisning av beräkning av sanktionsavgifter 
Redovisning av arean som berörs av ärendet 

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 2019.10.17 



G1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-04-16 

MN § 35 Dnr MN 000010/2020 - 330 

Troentorp 1:40 - Bygglov i efterhand för nybyggnad 
av fritidshus, komplementbyggnader och plank 

7av15 

Myndighetsnämnden beslutar att ge bygglov i efterhand för fritidshus, 
komplementbyggnader samt plank på fastigheten Troentorp 1:40 med stöd 
av plan- och bygglagen 9 kap. 31 §enligt föreliggande handlingar. 

Avgift: 18 511 kronor. Faktura skickas separat. 

Som kontrollansvarig för projektet utses: 
Jonas Karlsson (behörighet K). 

Skäl för beslut Förslaget strider inte mot gällande översiktsplan då fastigheten betraktas som 
en lucktomt. Förslaget anses uppfylla kraven i 2 och 8 kap PBL, och inte strida 
mot gällande riksintressen. Förslaget bedöms vara lämplig utifrån platsens 
förutsättningar. Förslaget bedöms uppfylla PBLs krav på byggnader och 
bedöms inte medföra betydande olägenhet för grannar eller omgivning. 

Beskrivning av ärendet Ärendet avser bygglov i efterhand av tidigare uppförda fritidshus, 
komplementbyggnader och plank. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja 2020-04-06, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

Yrkande Tony Ivarsson (M): Bifall med följande tillägg: Avgiften för tekniskt samråd 
tillkommer. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag samt tilläggsyrkandet 
ovan och finner att nämnden bifallit detta förslag. 

Upplysningar Tillstånd från Länsstyrelsen i Skåne län för landskapsbildsskydd enligt 19 § 
naturvårdslagen krävs för byggnader på fastigheten. Länsstyrelsen har tidigare 
informerats att byggnader saknar tillstånd. 

Beslutet får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar, alternativt tre veckor efter delgivning via mottagnings bevis eller fem 
veckor vid förenklad delgivning under förutsättning att ingen överklagar. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-04-16 8av15 

Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts. 
Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft. Lovet upphör att gälla om 
åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 
då beslutet fick laga kraft (PBL 9:43). 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom fem veckor från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
länsstyrelsen i Skåne men skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se 
eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du 
överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets 
fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Sökande 
Fastighetsägare 
Miljöavdelningen 
Fastighetsägare till fastigheten (mottagningsbevis) 
Fastighetsägare till fastigheten (mottagningsbevis) 
Fastighetsägare till fastigheten  (mottagningsbevis) 

(mottagningsbevis) 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-04-06 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2020 - 000138 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov i efterhand för nybyggnad av fritidshus, komplement
byggnader och plank på fastigheten TROENTORP 1:40, 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås ge bygglov i efterhand för fritidshus, komplementbyggnader samt 
plank på fastigheten Troentorp 1:40 med stöd av plan-och bygglagen 9 kap. 31 §enligt förelig
gande handlingar. 

Avgiften för beslutet är 15 389 kronor enligt fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Som kontrollansvarig för projektet utses: 
Namn: Jonas Karlsson (behörighet K). 

Skäl för beslut 
Förslaget strider inte mot gällande översiktsplan då fastigheten betraktas som en lucktomt. För
slaget anses uppfylla kraven i 2 och 8 kap PBL, och inte strida mot gällande riksintressen. För
slaget bedöms vara lämplig utifrån platsens förutsättningar. Förslaget bedöms uppfylla PBLs 
krav på byggnader och bedöms inte medföra betydande olägenhet för grannar eller omgivning. 

Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov i efterhand av tidigare uppförda fritidshus, komplementbyggnader och 
plank. 

Handlingar som ska komma in före tekniskt samråd (startbesked): 
Förslag på kontrollplan 
Brandskyddsdokumentation 

Vi ser gärna att efterfrågade handlingar skickas till samhallsbyggnad@bastad.se. I samband med 
tekniskt samråd kan ärendet behöva kompletteras. 
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Beskrivning av ärendet 
Fastighetsägare har genom ombud sökt bygglov i efterhand för samtliga byggnader på fastighet
en Troentorp 1:40. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men ingår i område med 
sammanhållen bebyggelse och omfattas av följande regleringar och riksintressen: 

• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, s.k. land
skapsbildsskydd. 

• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Halland
såsen med angränsade kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 

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

• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 4 §miljöbal
ken. 

Förhandsbesked för uppförande av byggnader på fastigheten har sökts i två omgångar, 2003 
samt 2013. I bägge ärenden har nämnden avslagit ansökan. 

I början på 2000-talet har fastigheten börjat förses med byggnader. Ett tillsynsärende från 2013 
har avskrivits efter plats besök på fastigheten varvid det konstaterades att åtgärden inte krävde 
bygglov. 2016 inkom en ny anmälan om olovliga byggnader på fastigheten. 2019 gjorde under
tecknad plats besök på fastigheten. Vid plats besöket kunde man konstatera att fastigheten är 
bebyggd med ett bostadshus med flera tillhörande komplementbyggnader och plank. 
Verksamhetens bedömning var att bygglov i efterhand kan ges och fastighetsägarna har uppma
nats att inkomma med ansökan för prövning. 

I samband med bygglovsprövning har de berörda sakägarna och myndigheter getts möjlighet att 
yttra sig över förslaget. Synpunkterna från grannarna samt vägsamfällighet som inkom i sam
band med grannehörandet har skickats till fastighetsägarna som har valt att få sin ansökan prö
vad i befintligt skick. 

En av synpunkterna inkom från fastighetsägare till fastigheten  och avser att 
nämnden ska avslå bygglov och förelägga om rivning av byggnader. I dokumentet ställs även 
frågor om husets utformning samt diverse andra frågor som berörs Kattviksområde. P.g.a. topo
grafiska förhållanden i området samt avstånd mellan den i prövningen aktuella fastigheten och 
fastigheten  bedöms fastighetsägare till fastigheten inte vara be
rörda av åtgärden. 

Frågor om utformningen inkom även från fastighetsägarna till fastigheten  som 
undrade om takutformningen dvs. hur platta tak kan tillåtas i Kattviksområdet. Man bör notera 
att flera andra byggnader i området har platta tak (antigen på sin huvuddel eller på diverse till
byggnader). Att byggnaden ska utföras i "Kattviksstil" innebär inte totalförbud av platta tak utan 
snarare att byggnader inte ska ge modern intryck. Om något modernare material eller glaspar
tier används kan det moderna intrycket kompenseras med exempelvis sadeltak. 

Synpunkter från vägsamfälligheten avser framförallt byggnaders utformning samt oron över risk 
att flera ska försöka få genom åtgärder genom att söka bygglov i efterhand istället för att följa 
den vanliga bygglovsprocessen. Synpunkter från fastighetsägaren av fastigheten  
avser också protest mot att bevilja åtgärden i efterhand samt oron att bygglov i efterhand kom-
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mer skapa prejudicerande fall att fler kommer agera på samma sätt. 

Inget som grannarna angav i sina yttranden bedöms vara av sådan vikt att bygglov av den an
ledningen ska nekas. Som man poängterade tidigare ska faktum att bygglov söks i efterhand inte 
påverka bedömningen utan prövning sker på samma sätt som vid obebyggda tomter. Varje an
sökan prövas individuellt och därför är inte detta ärende prejudicerande för området. När det 
kommer till vatten-och avlopp har kommunens miljöavdelning informerats och den frågan han
teras separat. 

Fastigheten ligger inom området som enligt gällande detaljplanen betecknas som LA-område 
(Hallandsåsens norrsluttning). Enligt översiktsplanens riktlinjer ska ingen ny bebyggelse till
komma inom dessa områden. Samtidigt ger planen möjliget att pröva nya bostadshus om de 
placeras i anslutning till befintliga hus och husgrupper, företrädevis på s.k. lucktomter. 

Översiktsplanen är inget bindande dokument men används som inriktningsdokument vid pröv
ning av bygglov samt förhandsbesked utanför detaljplanerat område. Plan-och bygglagen defini
erar inte processen kring legalisering av olovliga byggnader. Med andra ord ska prövningen ske 
på liknande sett som vid nybyggnad dvs. som om fastigheten inte är bebyggd. 

Fastigheten Troentorp 1:40 utgör en s.k. lucktomt och är inklämd mellan två bebyggda fastig
heter vilket gör att byggnader på den här fastigheten utgör ett naturligt komplement till områ
det. Fastigheten utgör inte någon brukningsbar jordbruksmark samt bedöms vara lämplig för 
förtätning av området. Åtgärden bedöms således inte strida mot översiktsplanen. 

Vid avvägning mellan de allmänna intressena att behålla fastigheten obebyggd samt enskilda 
intresset att legalisera byggnaderna på fastigheten dvs. bevilja bygglov bedöms det enskilda 
intresset väga tyngst. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet mot de berörda grannarna eller 
medföra påtaglig skada för riksintressen i området att bygglov av den anledningen ska nekas. 

Upplysningar 
Tillstånd från Länsstyrelsen i Skåne län för landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen 
krävs för byggnader på fastigheten. Länsstyrelsen har tidigare informerats att byggnader saknar 
tillstånd. 

Beslutet får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, alter
nativt tre veckor efter delgivning via mottagnings bevis eller fem veckor vid förenklad delgivning 
under förutsättning att ingen överklagar. 
Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts. Detta gäller även 
om beslutet inte har fått laga kraft. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft (PBL 9:43). 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till länsstyrelsen i Skåne men skickas skriftlig
en till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. 
Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets 
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fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhällsbyggnad 

Hajrudin Caplja 
Bygglovhandläggare 

Beslutet ska expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Miljöavdelningen 
Fastighetsägare till fastigheten (mottagningsbevis) 
Fastighetsägare till fastigheten (mottagningsbevis) 
Fastighetsägare till fastigheten  (mottagningsbevis) 

 (mottagningsbevis) 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 
Bilaga 6 
Bilaga 7 
Bilaga 8 
Bilaga 9 
Bilaga 10 
Bilaga 11 

Orienteringskarta 
Ansökan om bygglov 
Situationsplan 
Plan-och sektionsritning 
Fasadritning 
Synpunkter från  
Synpunkter från  
Synpunkter från  
Synpunkter från  
Synpunkter från  
Fastighetsägarens bemötande av grannarnas synpunkter 
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lliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2020-04-16 9av15 

MN § 36 Dnr MN 000011/2020 - 330 

-Tillsyn avseende olovlig nybyggnad av plank 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och 
bygglagen(PBL) påföra fastighetsägaren en 
byggsanktionsavgift om 10 737 kronor för att utan bygglov och startbesked 
uppfört ett 20,24 meter långt plank på fastigheten  

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

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Fastighetsägarna har upplysts om vad som gäller enligt PBL 
om att utföra anmälningspliktiga eller bygglovpliktiga åtgärder innan 
startbesked utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 
Inga skäl har framkommit som föranleder att sätta ned avgiften. 

Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnad har efter en anmälan om nyuppfört plank informerat 
fastighetsägaren om att det krävs bygglov för att få uppföra plank. Den 2 
oktober 2018 gjordes första platsbesöket på fastigheten där det kunde 
konstateras att ett 24,24 meter långt plank uppförts efter rivning av ett tidigare 
plank som var lägre än det nu uppförda. Fastighetsägaren har blivit upplyst om 
att rättelse kan ske och att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse 
sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits 
upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 
kap 54 §.Att göra rättelse innebär att riva det nyuppförda planket. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Leif Davidsson 2020-03-26, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovschef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-16 

Sida 

10 av 15 

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

Beslutet expedieras till Klagande 
Beslutet ska expedieras med besvärhänvisning till: 

 
 

 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 
Datum 
2020-03-26 

Handläggare 
Leif Davidsson 

Dnr 
B 2018-000918 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Olovlig nybyggnad av plank 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen 
(PBL) påföra fastighetsägaren  en byggsanktionsavgift enligt 
plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p om 10 737 kronor för att utan bygglov 
och startbesked uppfört ett 20,24 meter långt plank på fastigheten  

Skäl för beslutet 

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

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Fastighetsägarna har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att utföra anmälningsplik
tiga eller bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts möjlighet att 
lämna in en skriftlig förklaring. Inga skäl har framkommit som föranleder att sätta ned av
giften. 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 ~ 

samhallsbyggnad@bastad.se 
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Bakgrund 

Samhällsbyggnad har efter en anmälan om nyuppfört plank informerat fastighetsägaren 
om att det krävs bygglov för att få uppföra plank. Den 2 oktober 2018 gjordes första plats
besöket på fastigheten där det kunde konstateras att ett 24,24 meter långt plank uppförts 
efter rivning av ett tidigare plank som var lägre än det nu uppförda. Fastighetsägaren har 
blivit upplyst om att rättelse kan ske och att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rät
telse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 54 §.Att göra 
rättelse innebär att riva det nyuppförda planket. 

Upplysningar 

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

Samhälls byggnad 

Leif Davidsson 
Bygglovhandläggare 
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Beslutet ska expedieras med besvärhänvisning till: 
 

 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
10_Bilaga 1,  
11_Foto på nyuppfört plank 
12_Mått på nytt plank 
13_Foto tidigare plank  Skärmklipp Google 
14_Begäran om förklaring 
15_Förklaring från fastighetsägaren 
16_Ny kommunicering med fastighetsägaren 2020-01-03 
17 _Kommunicering med fastighetsägaren 2020-01-24 
18_Kommunicering med fastighethesägaren 2020-02-06 
19 _Hur man överklagar 

3 (3) 

Båstads kommun 

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

wwwcz '"'°""'" &0 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2020-04-16 

MN § 37 Dnr MN 000012/2020 - 330 

Skeadal 1:15 - Bygglov för nybyggnad av en bostadshus 
med vid byggt förråd 

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

11av15 

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

Avgiften för bygglovet är 28 903 kronor i enlighet med taxa. Faktura översänds 
separat. 

Den aktuella platsen ligger delvis på ängsmark och mark som är bevuxen med 
trivial lövskog på en relativt undanskymd plats. Föreslagen byggnation kommer 
delvis att kunna ses från allmän väg, dock beläget långt borta. Åtgärden bedöms 
vara förenlig med kommunens översiktsplan och bedöms ur allmän synpunkt 
medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och uppfylla 
lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 
och 4 kap. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressena i 
området. I avvägningen mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen 
och det allmänna intresset av att platsen inte bebyggs bedöms det enskilda 
intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte heller medföra någon betydande 
olägenhet för berörda sakägare. 

Beskrivning av ärendet En ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med vid byggt förråd 
på fastigheten Skeadal 1:15 har lämnats in till nämnden. Fastigheten saknar i 
dagsläget byggnader. Fastigheten ligger inom ett så kallat Lb-område där stor 
restriktivitet mot nya bostäder ska råda. Viss komplettering av hus kan ske i väl 
utvalda lägen. Den föreslagna byggnaden är anpassad till platsens 
förutsättningar. Föreslagen plats är relativt avskild och kommer bara delvis att 
kunna ses från allmän väg, dock beläget långt borta. Åtgärden bedöms vara 
förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller medföra någon påtaglig 
skada på riksintressena i området. I avvägningen mellan den enskildes intresse 
av att bebygga platsen och det allmänna intresset av att den inte bebyggs 
bedöms det enskilda intresset väga tyngst. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Leif Davidsson 2020-03-18, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovschef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2020-04-16 12 av 15 

Observera att åtgärden inte får påbörjas före nämnden har utfärdat startbesked 
eller börja användas före utfärdat slutbesked (PBL 10:4). Följs inte detta ska 
sanktionsavgift tas ut (PBL 11:20). 

Vatten ska anslutas till allmänna ledningar och spillvatten till godkänd enskild 
anläggning. 

Åtgärden kräver tillstånd från länsstyrelsen gällande landskapsbildsskyddet. 

Beslutet får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar, alternativt tre veckor efter delgivning via mottagningsbevis eller fem 
veckor vid förenklad delgivning under förutsättning att ingen överklagar. 

Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts. 
Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft. Lovet upphör att gälla om 
åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 
då beslutet fick laga kraft (PBL 9:43). 

Digitala handlingar 
Vi ser gärna att efterfrågade handlingar mejlas till samhallsbyggnad@bastad.se 

Överklagan 
Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom fem veckor från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
Länsstyrelsen men skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller 
Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du 
överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets 
fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Sökande, kontrollansvarig 
Samhällsbyggnad 
Post- och Inrikes Tidningar samt berörda grannar (information om beslutet) 
Länsstyrelsen i Skåne Län 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 
Datum 
2020-03-18 

Handläggare 
Leif Davidsson 

Dnr 
B 2019-001044 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med vid byggt förråd 
Skeadal 1:15 (Killeröds Byaväg 119), 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 byggherrens 
förslag till kontrollansvarig, Tommy Olsson. 

Avgiften för bygglovet är 28 903 kronor i enlighet med taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Den aktuella platsen ligger delvis på ängsmark och mark som är bevuxen med trivial lövskog på 
en relativt undanskymd plats. Föreslagen byggnation kommer delvis att kunna ses från allmän 
väg, dock beläget långt borta. Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan 
och bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och 
uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. I avvägningen 
mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen och det allmänna intresset av att platsen 
inte bebyggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte heller medföra 
någon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

Sammanfattning 
En ansökan om bygglov för nybyggnad av en bostadshus med vidbyggt förråd på fastigheten 
Skeadal 1:15 har lämnats in till nämnden. Fastigheten saknar i dagsläget byggnader. 
Fastigheten ligger inom ett så kallat Lb-område där stor restriktivitet mot nya bostäder ska råda. 
Viss komplettering av hus kan ske i väl utvalda lägen. Den föreslagna byggnaden är anpassad till 
platsens förutsättningar. Föreslagen plats är relativt avskild och kommer bara delvis att kunna 
ses från allmän väg, dock beläget långt borta. 
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Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller medföra någon på
taglig skada på riksintressena i området. I avvägningen mellan den enskildes intresse av att be
bygga platsen och det allmänna intresset av att den inte bebyggs bedöms det enskilda intresset 
väga tyngst. 

Beskrivning av ärendet 

En ansökan om bygglov för nybyggnad av en bostadshus med vidbyggt förråd på fastigheten 
Skeadal 1:15 har lämnats in till nämnden. Fastigheten saknar i dagsläget byggnader. Byggnat
ionen är tänkt att byggas med ett bostadshus som samman byggs med ett förråd, vilket då klassas 
som en enda huvudbyggnad. Platsen är relativt undanskymd och ligger i en sluttning med delvis 
ängsmark och mark som är bevuxen med lövskog av mer trivial art. Området är klassat som Lb
område i översiktsplanen (Hallandsås sydsluttning). 

Fastigheten omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd och gränsar till verksamhetsom
råde för dricksvatten. Några övriga skydd finns inte för fastigheten. 

Fastigheten ingår i riksintresseområde för: 

• Tunnelns influensområde WSP 2008 
• Stopp för höga objekt, 5 km, FM 2015 
• Influensområde väderradar, 20 km, FM 2015 
• Naturvård, 3 kap 6 §miljöbalken, 2016-11-26 
• Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2 §miljöbalken 
• Friluftliv, 3 kap 6 §miljöbalken, 2017-10-19 

Åtgärden är sådan att berörda grannar och myndigheter har underrättats om ansökan och getts 
tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Samtliga ägare på fastigheterna Killeröd 11:31, 
Skeadal 1:14, Skeadal 1:6, Skeadal 1:17 har bedömts vara berörda. Ingen invändning har in
kommit mot förslaget. Även miljö, NSVA, NSR och räddningstjänst har underrättats om ansökan. 
Miljöavdelningen har upplyst om att man måste ansöka om tillstånd för anläggande av enskild 
avloppsanläggning och eventuell installation av värmepump, deras yttrande bifogas och ska be
aktas. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Enligt kommunens översiktsplan från 2008 (sid 153-158) bedöms de generella riktlinjerna 
för hur nya byggnader ska utformas och placeras i landskapet vara uppfyllda. Fastigheten ligger 
inom ett så kallat Lb-område där stor restriktivitet mot nya bostäder ska råda. Viss komplette
ring av hus kan ske i väl utvalda lägen. Den föreslagna byggnationen är anpassad till platsens 
förutsättningar och minimerar påverkan på omgivningarna genom att vara placerad i en slutt
ning på ängsmark och mark som är bevuxen med trivial lövskog i kanten av öppen åkermark. 

Platsen är relativt undanskymd och ligger ca 1000 meter från allmän väg och kommer bara del
vis att kunna ses från vägen. I avvägningen mellan den enskildes intresse av att bebygga platsen 
och det allmänna intresset av att den inte bebyggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. 
Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen och bedöms inte heller medföra någon på
taglig skada på riksintressena i området. 
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Kontrollansvarig och tekniskt samråd 
Certifierad kontrollansvarig är Tommy Olsson (PBL 10:9). 

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges och arbetena får påbörjas. 

Nedanstående handlingar ska inlämnas till Samhällsbyggnad inför tekniskt samråd: 

Förslag på kontrollplan 
Sektionsritning konstruktion/teknisk beskrivning 
Brandskydds beskrivning 
Fuktsäkerhetsprojektering (Hela projektet) 
Separat fuktsäkerhetsprojektering för krypgrund enligt BBR-kraven. Är 
krypgrunden redan typgodkänd kan intyg om detta skickas in istället. 
Energiberäkning 
Färdigställandeskydd 
Utformningen av bilvägen fram till byggnaden och möjlighet för fordon att 
vända ska redovisas 
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp ska vara inskickat till miljöavdelningen 
Anmälan om anslutning till kommunalt tappvatten ska anmälas till NSVA 
och ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd 
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I samband med tekniskt samråd kan ärendet behöva kompletteras med ytterligare handlingar. 

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

Upplysningar 
Observera att åtgärden inte får påbörjas före nämnden har utfärdat startbesked eller börja an
vändas före utfärdat slutbesked (PBL 10:4 ). Följs inte detta ska sanktionsavgift tas ut (PBL 
11:20). 

Vatten ska anslutas till allmänna ledningar och spillvatten till godkänd enskild anläggning. 

Åtgärden kräver tillstånd från länsstyrelsen gällande landskapsbildsskyddet. 

Beslutet får laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, alter
nativt tre veckor efter delgivning via mottagnings bevis eller fem veckor vid förenklad delgivning 
under förutsättning att ingen överklagar. 

Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts. Detta gäller även 
om beslutet inte har fått laga kraft. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft (PBL 9:43). 
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Digitala handlingar 

Vi ser gärna att efterfrågade handlingar mejlas till samhallsbyggnad@bastad.se 

Överklagan 
Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen men skickas skriftligen till 
samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Ange vil
ket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets fastighets 
beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhällsbyggnad 
Leif Davidsson 

Beslutet ska expedieras till: 
Sökande, kontrollansvarig, Samhällsbyggnad 
Post- och Inrikes Tidningar samt berörda grannar (information om beslutet) 
Länsstyrelsen i Skåne Län 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1 O _Si tuati onsplan 
20_Planritning, plan och sektion 
30_Fasadritning 
40_Marksektion, sydväst och nordost 
SO_Marksektion, nordväst och sydost 
60_yttrande från miljöavdelningen 
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WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-04-16 13av15 

MN § 38 Dnr MN 000068/2019 - 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). Ejdern 11 - Protokoll från Svea Hovrätt - Beslut om bygglov i efterhand för 
nybyggnad av komplementbyggnad; nu fråga om prövningstillstånd. Mark- och 
miljööverdomstolen ger prövningstillstånd. Beslutet får inte överklagas. 

b). Vistorp 7:90 - Protokoll från Svea Hovrätt- Bygglov för nybyggnad av 42 m 
hög telekommunikationsmast samt teknikbod på del av fastigheten. Mark- och 
miljööverdomstolen återställer den försuttna tiden för överklagande av 
myndighetsnämndens beslut om bygglov. Detta innebär att det överklagande 
som lämnats in ska behandlas som om det har kommit in i rätt tid. 
Överklagandet överlämnas till länsstyrelsen. 

c). Varan 8:51 - Bygglov för nybyggnad av monopolemast och två teknikbodar. 
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står därför fast. 

d). Ekonomirapport för Båstads kommun januari-februari 2020. 

e). Protokollsutdrag från krisledningsnämnden 2020-03-25 - Beslut om 
insatser till det lokala näringslivet. 

f). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-03-25 - Sammanträden 
på distans för 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-04-16 

MN §39 Dnr MN 000072/2019 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

Sida 

14av15 

a). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag - 2020-03-01 - 2020-03-31. 

b). Delegationslista - Räddningstjänsten - 2020-03-01 - 2020-03-31. 

c) . Delegationslista - Bygglov och strandskyddsdispens - 2020-03-01 -
2020-03-31. 

d). Delegationslista - Miljö - 2020-03-01 - 2020-03-31. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-04-16 

MN§40 Dnr MN 000069 /2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a). Tillsynsärende: Torekov Pizzeria - serveringstillstånd (Michaela). 

b). Hjorten 10: Höjd riskklass - förorenad mark (Michaela). 

c). Stora Middelgrund vindkraftspark: Samråd (Michaela/Roger). 

d). Pandemi planering på Samhällsbyggnad (Roger) . 

e ). Budgetuppföljning januari-mars 2020 (Roger). 

Sida 

15av15 

f). Väckt informationsärende: Torekovs varmbadhus. Ingrid Nygren (L) väcker 
frågan och samhällsbyggnadschef Roger Larsson hanterar frågan vidare. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




