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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2023-01-20 till och med 2023-02-11 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 
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MN § 3 Dnr MN 000056/2022- 330 
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Tillsyn avseende tagit byggnad i bruk utan slutbesked, 
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Tillsyn avseende tagit byggnad i bruk u tan slutbesked, tillbyggnad 
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MN § 8 Dnr MN 000005/2023- 330 
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MN § 11 Dnr MN 000007 /2023- 330 
Tillsyn avseende nedskräpning av tomtmark - överlämnande 

av del av ärende från miljöavdelningen 

MN § 12 Dnr MN 000008/2023- 330 
Södra Karstorp 1:4 - Bygglov för ändrad användning till lokal 

MN § 13 Dnr MN 000009/2023- 330 
Troentorp 2:5 - Bygglov för ändrad användning från stall till två lägenheter 

MN § 14 Dnr MN 000010/2023- 330 
Öllöv 14:15 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 15 Dnr MN 000050/2022- 800 
Uppföljning av tillsynsplan för miljöavdelningen - tertial 3 och hela 2022 

MN § 16 Dnr MN 000011/2023- 800 
Tillsynsplan och behovsutredning för miljöavdelningen 2023 

MN § 17 Dnr MN 000012/2023- 906 
Nämndsplan och nämndsbudget 2023 för miljö- och byggnadsnämnden 
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MN§ 1 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Dnr MN 000077/2022- 900 

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

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Hans Grönqvist (SD). 

Protokoll 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad torsdagen den 19 januari 
2023 kl. 10.00. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en 
justerare. Justeringen ska ske samtidigt och på dag och tid som nämnden 
bestämmer vid varje sammanträde. 
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MN§ 2 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Dnr MN 000078/2022- 900 

Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente så åligger det ordföranden 
att ansvara för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. 
Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare och godkänns av 
ordföranden före utskick. Miljö- och byggnadsnämnden ska t a ställning till 
om dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 

Protokoll 
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MN§ 3 Dnr MN 000056/2022- 330 

Tillsyn avseende olovlig nybyggnad 
av glasparti i trapphus 

Beslut 
Rättelse görs i miljö- och byggnadsnämndens beslut MN § 114, fattat den 13 
oktober 2022 i ärende B 2020-001057. Rättelsen avser att beslutet upphävs i 
sin helhet. 

Skäl för beslut 
Beslut som innehåller uppenbara felaktigheter då det har riktats mot fel 
person, ska upphävas med stöd av förvaltningslagen (2017:900) FL. 

Beskrivning av ärendet 

Protokoll 

Efter att tagit del av nämndens beslut om sanktionsavgift skickar 
han ett mejl till kommunen den 31 oktober 2022 om att det inte är han som 
äger lägenheten på : och att han vill bli struken från alla 
protokoll. Efter samtal med : samma dag framkommer att han fått 
kommuniceringen av tjänsteskrivelsen men att han inte läst densamma och 
därför inte reagerat tidigare. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare lngegerd Persson 2022-12-28, med 
tillhörande bilagor. 

Upplysningar 
Överklagan 
Om ni är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga 
detta inom tre veckor från att ni fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
Länsstyrelsen men skickas skriftligen till samhal1sbyggnad@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 
Fastighetsägaren (beslut, bilaga) 
Klagande: Räddningstjänsten (beslut, bilaga) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhäl lsbyggnad 

Datum 
2022-12-28 

Handläggare 
Ingegerd Persson 

Dnr 
B 2020-001057 

1 (2) 

Tjänsteskrivelse 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Tillsyn olovlig nybyggnad av glasparti i trapphus 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

Rättelse görs i miljö- och byggnadsnämndens beslut MN § 114, fattat den 13 oktober 2022 
i ärende B 2020-10572. Rättelsen avser att beslutet upphävs i sin helhet. 

Skäl för beslut 
Beslut som innehåller uppenbara felaktigheter då det har riktats mot fel person, ska 
upphävas med stöd av förvaltningslagen (2017:900) FL. 

Sammanfattning 
Efter att tagit del av nämndens beslut om sanktionsavgift skickar han ett mejl 
till kommunen den 31 oktober 2022 om att det inte är han som äger lägenheten på 

. och att han vill bli struken från alla protokoll. Efter samtal med 
samma dag framkommer att han fått kommuniceringen av tjänsteskrivelsen men att han 
inte läst densamma och därför inte reagerat tidigare. 

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten upptäckte vid besök den 14 oktober 2020 att ett glasparti hade 
installerats i vilket innebär en väsentlig ändring av brandskyddet och är 
anmälningspliktigt till kommunen. Ändringen innebär även att Räddningstjänstens 
insatser försvåras då de använder terassdörren enligt brandskyddsbeskrivningen till 
brandgasventilation. 

Samhällsbyggnad skickade ut en begäran om förklaring till bostadsrättsföreningen 
• med information om att rättelse kan ske genom att ta bort den olovligt 

installerade dörren, alternativt att man ska lämna in en anmälan om väsentlig ändring av 
brandskyddet i efterhand och få startbesked och slutbesked för åtgärden. 

Båstads kommun 
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En anmälan om ändring i brandskyddet lämnades då in till samhällsbyggnad av 
. Samhällsbyggnad har förstått det som att anmälan om ändring av brandskyddet 

avsåg det olovligt uppförda glaspartiet och kommunikation i tillsynsärendet har sedan 
dess skett med 

Den 25 oktober 2022 skickades tjänsteskrivelsen ut till där det tydligt framgick att 
en byggsanktionsavgift skulle utgå, inför beslut i miljö- och byggnadsnämnden den 13 
oktober 2022. Något bemötande av tjänsteskrivelsen inkom inte från 

Efter att tagit del av nämndens beslut om sanktionsavgift skickar han ett mejl till 
kommunen den 31 oktober 2022 om att det inte är han som äger lägenheten på 

: och att han vill bli struken från alla protokoll. Efter samtal med 
samma dag framkommer att han fått kommuniceringen av tjänsteskrivelsen men att han 
inte läst densamma och därför inte reagerat t idigare. 

Eftersom beslutet MN § 114 fattat av miljö- och byggnadsnämnden den 13 oktober 2022 
riktats mot fel person ska det upphävas i sin helhet och sedan drivas mot rätt person som 
har uppgett att han kommer att vidta rättelse så att tillsynsärendet kan avslutas inom kort. 

Överklagan 
Om ni är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan ni 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, 2,69 
80 Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen 
och ärendets fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av så kallad förenklad delgivning. Informa
tion om detta hittar du på vår hemsida www.bastad.se. 

Samhällsbyggnad 
Ingegerd Persson 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren (beslut, bilaga) 
Klagande: Räddningstjänsten (beslut, bilaga) 

Bilaga 
Bilaga 1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut MN § 114 från den 13 oktober 2022. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000·0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2021.06.01 
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MN§4 Dnr MN 000001/2023- 330 

Fogdarp 1 :13 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av ekonomibyggnad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte 
kan ges för nybyggnad av byggnad enligt bilagda handlingar. 

Avgiften är 7 438 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgifts beräkning 
skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen samt 3 och 
4 kap. miljöbalken. Förslaget överensstämmer inte med gällande översiktsplan 
och bedöms inte vara förenligt med gällande riksintressen. Åtgärden bedöms 
ej heller vara lämplig utifrån platsens natur-, kulturvärden och landskaps bild 
Det enskilda intresset att bebygga platsen bedöms inte väga tyngre än det 
allmänna intresset. Tomtplatsen utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. 
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 åtgärd kan varken anses vara lämplig med hänsyn till 
landskaps bilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller intresset av en god 
helhetsverkan. Vid en bedömning av om byggnation kan tillåtas på platsen ska 
en avvägning göras mellan fastighetsägarens enskilda intresse att få bygga en 
ekonomibyggnad på föreslagen plats och de allmänna intressen som kan ta 
skada av byggnationen. Föreslagen lokalisering i landskapet strider mot 
intentionerna i översiktsplanen och medför negativ inverkan på landskapets 
öppenhet och särdrag. Fastigheten ligger inom, så kallat La-område, dvs 
område där i princip ingen ny bebyggelse ska tillkomma. Ny bebyggelse och 
anläggningar får endast tillkomma om de gynnar riksintressena i området eller 
utgör komplement till befintlig bebyggelse eller verksamhet. Detta är 
kommunens mest skyddsvärda områden. 

Den ansökta byggnaden på 150 kvm bedöms inte vara en sådan 
ekonomibyggnad som är till för jord- och skogsbrukets behov och därmed är 
undantagen från bygglovsplikt då den brukade arealen enbart är på 36 669 
kvm. Jordbruket är inte sökandens huvudsakliga inkomstkälla. 

Såvitt framgår av ansökan är byggnaden inte omedelbart avsedd att tillgodose 
behov i någon på fastigheten idag pågående verksamhet. Sökanden har gjort 
gällande att han avser bedriva verksamhet på fastigheten i form av odling 
och/eller ett mindre antal betesdjur. Den beskrivning han gett av den 
planerade verksamheten är emellertid mycket allmänt hållen och medger 
ingen närmare bedömning av arten och omfattningen av den tilltänkta 
verksamheten. Större delen av fastigheten ligger inom strandskyddat område. 
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Beskrivning av ärendet 
Förslaget överensstämmerinte med översiktsplanen och bedöms inte vara 
förenlig med gällande riksintressen. Fastigheten ligger inom så kallat 
La-område där i princip ingen ny bebyggelse ska tillkomma enligt 
översiktsplanen. Någon pågående verksamhet finns inte på fastigheten och 
beskrivningen av den tilltänkta verksamheten är allmänt hållen och någon 
bedömning kan inte ske av omfattningen av den nya verksamheten. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare lngegerd Persson 2022-12-28, med 
tillhörande bilagor. 

Upplysningar 
Om du är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du 
överklaga detta inom tre veckor från att du fick del av beslutet. Överklagandet 
ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län 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 
Sökande och fastighetsägare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2022-12-28 

Handläggare 
lngegerd Persson 

Dnr 
B 2022-001058 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Förhandsbesked nybyggnad av ekonomibyggnad FOGDARP 
1:13 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kan ges för nybygg
nad av ekonomibyggnad enligt bilagda handlingar. 

Avgiften är 7 438 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgifts beräkning skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap. miljöbal
ken. Förslaget överensstämmer inte med gällande översiktsplan och bedöms inte vara förenligt 
med gällande riksintressen. Åtgärden bedöms ej heller vara lämplig utifrån platsens natur-, kul
turvärden och landskapsbild Det enskilda intresset att bebygga platsen bedöms inte väga tyngre 
än det allmänna intresset. Tomtplatsen utgörs av brukningsvärd jordbruksmark 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 åtgärd kan varken anses vara lämplig med hänsyn till landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen eller intresset av en god helhetsverkan. Vid en bedömning av om 
byggnation kan tillåtas på platsen ska en awägning göras mellan fastighetsägarens ensl<ilda in
tresse att få bygga en ekonomibyggnad på föreslagen plats och de allmänna intressen som kan ta 
skada av byggnationen. Föreslagen lokalisering i landskapet strider mot intentionerna i över
siktsplanen och medför negativ inverkan på landskapets öppenhet och särdrag. Fastigheten tig
ger inom, så ka1lat La-område, dvs område där i princip ingen ny bebyggelse ska tillkomma. Ny 
bebyggelse och anläggningar får endast tillkomma om de gynnar riksintressena i området eller 
utgör komplement till befintlig bebyggelse eller verksamhet. Detta är kommunens mest skydds
värda områden. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2022.0(,.16 



2 (4) 

Den ansökta byggnaden på 150 m2 bedöms inte vara en sådan ekonomibyggnad som är till för 
jord- och skogsbrukets behov och därmed är undantagen från bygglovsplikt då den brukade 
arealen enbart är på 36 669 m2• Jordbruket är inte sökandens huvudsakliga inkomstkälla. 

Såvitt framgår av ansökan är byggnaden inte omedelbart avsedd att tillgodose behov i någon på 
fastigheten idag pågående verksamhet. Sökanden har gjort gällande att han avser bedriva verk
samhet på fastigheten i form av odling och/eller ett mindre antal betesdjur. Den beskrivning han 
gett av den planerade verksamheten är emellertid mycket allmänt hållen och medger ingen 
närmare bedömning av arten och omfattningen av den tilltänkta verksamheten. Större delen av 
fastigheten ligger inom strandskyddat område. 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov för nybyggnad av ekono
mibyggnad inte kan ges. rörslaget överensstämmer inte med översiktsplanen och bedöms inte 
vara förenlig med gällande riksintressen. Fastigheten ligger inom så kallat La-område där i prin
cip ingen ny bebyggelse ska tillkomma enligt översiktsplanen. 

Någon pågående verksamhet finns inte på fastigheten och beskrivningen av den tilltänkta verk
samheten är allmänt hållen och någon bedömning kan inte ske av omfattningen av den nya verk
samheten. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser uppförande av en ekonomibyggnad om 150 m2 för att underlätta odling och sköt
sel av marken och /eller djuren. Byggnaden är avsedd för maskinhall samt del för lagring kopp
lat till odling och eventuell djurhållning. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse och 
omfattas av följande skydd eller riksintressen: 

• Strandskydd 
• La-område enligt ÖP 2030 
• I nära anslutning till fornlämningar 

• 
Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Syn-
punkter har lämnats av ägarna till fastigheten Fogdarp 3:36. 
Ägarna anser att ekonomibyggnaden är mycket felplacerad, tar bort utsikten och stör densamma p 
g a ingen döljande vegetation finns, passar ej in i landskapsbilden. Passagen fungerar ej då en stor 
ny vägtrumma är anlagd där, ej farbar. Hur skall materialet forslas ... ? Vildsvin samt en mångfald 
av vilda djur passerar dagligen över fältet - om djurhushållning skall bedrivas, måste marken häg
nas in - vilket innebär olägenheter för många markägare. Skall djur hållas måste nya byggnader 
uppföras, vattens samt plats för gödslet som blir. Undertecknad motsäger sig därför att ekonomi
byggnader uppföras, då markförvärvet ej förklarats på ett rimligt sätt och utnyttjande av den 
samma. 

Sökande har bemött synpunkterna. "Syftet med att fortsatt bruka jorden på fastigheten är att inte 
förändra landskapets l<araktär, och för att lwnna göra det behövs en mindre ekonomibyggnad. 
Placeringen av denna är vald för att inte ligga inom varken strandsi<ydd eller la-område. Jag är 
öppen för en placering närmre vägen om nämnden skulle anse detta lämpligare och föreslår då att 
en dialog tas med mig innan beslut fattas så jag får en chans att justera min ansökan. Ekonomi
byggnaden kommer att ha stöd i landskapets befintliga vegetationsridåer. Enligt Plan- och bygg/a
gen är ekonomibyggnader för jordbrukets behov bygg lovsbefriade utanför detaljpfan och områ-

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbvggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2022.06. 16 
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desbestämmelser. Kommunen har inte i om rådesbestämmelser för området beslutat att ekonomi
byggnader kräver bygglov. Se PBL 9 §2 ovan. Jag har bett om en förl<laring med stöd i gällande 
lagstiftning eller prejudicerande domar till varför detta inte gäller i mitt fall utan att få någon be
griplig förklaring. Vem avgör behovet av en ekonomibyggnad för jordbrukets behov? Att jag som 
markägare och sökande har en annan huvudsysselsättning innebär ju inte att jag inte kan arren
dera ut marken eller låta någon annan sköta den cit mig. Man !<an ha mer än en sysselsättning och 
driva mer än en verksamhet! Det är därför märkligt att ett av motiven för avstyrkan är att jord
bruk inte är min huvudsakliga inkomstkälla. Hur mycket mark måste ett jordbruk ha för att få vara 
berättigad till att uppföra en bygg lovsbefriad ekonomibyggnad? Hur omfattande och detaljerad 
beskrivning av verksamheten krävs för kommunens bedömning eftersom det jag anfört anses allt
för allmänt hållet? Min avsikt är att marken ska fortsätta brukas för spannmål alternativt betes
djur. Att ha betesdjur kräver inte gödsel hantering under förutsättning att de vintertid befinner sig i 
stall på annan fastighet och vatten lwnforslas till hagen i tank. 
Jag utgår från att alla, ur ett likställighetsperspel<tiv, ifrågasätts på samma sätt som jag när det 
gäller bygg lovsbefriade ekonomibyggnader. 
Fornlämningen, som nämns i yttrandet finns inte inom min fastighet och inte i närheten av 
placeringen av den byggnad jag avser i ansökan. Grannars synpunkter avseende störd utsikt är inte 
relevant eftersom utsikten endast påverkas i mycket begränsad omfattning och inte kan vara en 
betydande olägenhet för grannen. Att bedriva jordbruksnäring kan inte anses begränsa djurlivet 
inom omr6det mer än idag oavsett om det är betesdjur eller odling. Vad gäller tillfarten är det enda 
sättat att nå min fastighet- det finns ingen annan möjlighet. Förre ägaren har kört traktor in den 
vägen och han har odlat marken fram till idag. Om åtgärder krävs i framtiden för att förändra eller 
förbättra åtkomsten ti/1 min mark kommer jag att kontakta miljöhandläggare för att utreda om dis
pens skulle krävas. Det finns dessutom prejudicerande domar som pekar på att enkel markväg inte 
kräver strandskyddsdispens om den inte hindrar allmänhetens tillträde eller påverkar växt- och djurli
vet på ett negativt sätt, vilket innebär att det inte går att generellt säga att strandskyddsdispens 
skulle erfordras för markväg. Jag delar alltså inte tjänstemännens uppfattning varken om att bygg
naden är bygglovspliktig eller att den skulle strida mot gällande riksintressen och översiktsplan. 
Ska jag kunna fortsätta att bedriva jordbruksverksamhet på fastigheten behöver jag en 
ekonomibyggnad." 

Vidare citerar sökanden utdrag från Boverket. Se bilaga. 

Upplysningar 
Om du är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre 
veckor från att du fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län 
men skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kom
mun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din 
egen och ärendets fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhällsbyggnad 
Ingegerd Persson 

Beslutet expedieras till: 
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 2022.06.16 



Sökande och fastighetsägare 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 

Orienteringskarta 
Ansökan 
Situationsplan 
Grannyttrande med erinran 
Bemötande från sökande 
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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 2022.06.16 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 12januari 2023 

MN§ 5 Dnr MN 000002/2023- 330 

Tillsyn avseende·startat utan startbesked, 
tillbyggnad av enbostadshus 

Beslut 
Med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 § tas en 
byggsanktionsavgift ut om 4 226 kr av fastighetsägaren 
med personnummer i, för att utan startbesked ha påböiiat 
rivning av eternitfasad på fastigheten. 

Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Fastighetsägaren har påbörjat rivning av fasadmaterial om 72 kvm fasadarea 
utan att invänta startbesked i ärendet. 

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 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av plan
och bygglagen. 

En byggsanktionsavgift får, i ett enskilt fall, sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
skett. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan 
anses vara av mindre allvarlig art. 

För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Inga skäl har 
framkommit att sätta ner sanktionsavgiften med stöd av plan- och bygglagen 
11 kap§ 53 a. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsägarna till den ovanstående fastigheten har påbörjat rivning av 
fasadmaterial utan att invänta startbesked. Då startbesked inte fanns när 
rivningen påbörjades ska en byggsanktionsavgift om 4 226 kr uttas. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Ingegerd Persson 2023-01-04, 
med tillhörande bilagor. 

Yrkanden 
Ingrid Nygren (L): Bifall till förvaltningens förslag. 
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uil BÅSTADS 
~ KOMMUN Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 12 Januari 2023 

Behandling av yrkanden 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Upplysningar 
Överklagan 
Om ni är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan ni 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 
Fastighetsägaren (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhäl lsbyggnad 

Datum 
2023-01-04 

Handläggare 
Ingegerd Persson 

Dnr 
B 2022-000837 

l (2) 

Tjänsteskrivelse 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Tillsyn startat utan startbesked tillbyggnad enbostadshus 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 § ta ut en byggsanktionsavgift 
om 4 226 kr av fastighetsägaren med personnummer 
för att utan startbesked ha påbörjat r ivning av eternitfasad på fastigheten. 

Skäl för beslut 
Fastighetsägaren har påbörjat rivning av fasadmaterial om 72 kvm fasadarea utan att 
invänta startbesked i ärendet. 

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 (byggsanktionsavgift) enligt föresl<rifter som har meddelats med stöd av 
plan-och bygglagen. 

En byggsanktionsavgift får, i ett enskilt fall, sättas ned till hälften eller en fjärdedel om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har skett. Vid prövningen 
ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet 
eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Inga skäl har framkommit att sätta 
ner sanktionsavgiften med stöd av plan-och bygglagen 11 kap§ 53 a. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2021.03.2~ 



2 (2) 

Sammanfattning 
Fastighetsägarna till den ovanstående fastigheten har påbörjat rivning av fasadmaterial 
utan att invänta startbesked .. Då startbesked inte fanns nä r rivningen påbörjades ska en 
byggsanktionsavgift om 4 226 kr uttas. 

Ärendebeskrivning 
2022-07-11 beviljade bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten. 
Efter en anmälan från granne 2022-08-30 gällande att rivning har påbörjats genomfördes 
tillsyn på fastigheten 2022-09-06 då vi konstaterade att rivning utav fasaden på 
fastigheten har utförts innan startbesked har utfärdats. Fastighetsägarna har getts 
möjlighet att yttra sig i ärendet och ber om ursäkt för det olovligt utförda arbetet. Det var 
inte deras mening att göra något olagligt, de vill göra rätt för sig. Se bi laga för yttrande i sin 
helhet 

Överklagan 
Om ni är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan ni 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 kontaktuppgifte r. 

I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av så kallad förenklad delgivning. Informa
tion om detta hittar du på vår hemsida. 

Tillämpliga bestämmelser 

Ingegerd Persson 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren (beslut, bi lagor och besvärshänvisning) 

Bilagor 
Bilaga 1. Foton från platsbesök 
Bilaga 2. Sankt ionsavgiftsberäkning 
Bilaga 3. Förklaring från fastighetsägare 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0 431-770 00 vx 
Plusgiro: 1111 11-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se re,2021.06.0l 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 12januari 2023 

MN§6 Dnr MN 000003/2023- 330 

Tillsyn avseende tagit byggnad i bruk 
utan slutbesked, nybyggnad av gäststuga 

Beslut 
Med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 § tas en 
byggsanktionsavgift ut om 3 150 kr av fas tighetsägaren 

, med personnummer :, för att utan slutbesked ha 
tagit i bruk en gäststuga om 25 kvm på fastigheten. 

Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
En byggnad om 25 kvm är tagen i bruk före slutbesked getts. 

Om någon bryter mot bestämmelser i plan- och bygglagens 8-10 k ap. 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 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
plan- och bygglagen. 

En byggsankt ionsavgift få r, i ett enskilt fa ll, sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
skett. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan 
anses vara av mindre allvarlig art. 

För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Inga skäl har 
framkommit att sätta ner sanktionsavgiften med stöd av plan- och bygglagen 
11 kap§ 53 a. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsägarna till den ovanstående fastigheten har byggt ett så kallat 
Attefallshus i form av en gäststuga på 25 kvm. Stugan har tagits i bruk utan 
att slutbesked har inhämtats . 

Underlag till beslut 
Tjänsteskr ivelse från bygglovhandläggare lngegerd Persson 2023-01-04, 
med tillhörande bilagor. 
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Miljö- och byggnadsnämnden 12Januarl 2023 

Upplysningar 
Överklagan 

Protokoll 

Om ni är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan ni 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 
fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till 
Fastighetsägaren (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2023-01-04 

Handläggare 
Ingegerd Persson 

Dnr 
B 2022-001156 

1 (2) 

Tjänsteskrivelse 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Tillsyn tagit i bruk utan slutbesked nybyggnad av gäststuga 
-- ·- Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 § ta ut en byggsanktionsavgift 
om 3.150 kr av fastighetsägaren med för att utan 
slutbesked ha tagit i bruk en gäststuga om 25 m2 på fastigheten. 

Skäl för beslut 
En byggnad om 25 m2är tagen i bruk före slutbesked getts. 

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 (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
plan-och bygglagen. 

En byggsanktionsavgift får, i ett enskilt fall, sättas ned till hälften eller en fjärdedel om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har skett. Vid prövningen 
ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet 
eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Inga skäl har framkommit att sätta 
ner sanktionsavgiften med stöd av plan-och bygglagen 11 kap § 53 a. 

Sammanfattning 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 11 1111-1 
Org.nurnmer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rcv2021.03.24 
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Fastighetsägarna till den ovanstående fastigheten har byggt ett så kallat Attefallshus i form 
av en gäststuga på 25 m2. Stugan har tagits i bruk utan att slu tbesked har inhämtats. 

Ärendebeskrivning 
2019-01-28 utfärdades ett startbesked för uppförande av gäststuga. Någon ansökan om 
slutbesked har inte kommit in. Samhällsbyggnad har 2022-11-16 skickat ut en förfrågan 
ombyggnationen är färdigställd. Sökanden ringer in 2022-11-29 och meddelar att 
byggnaden är fä rdigbyggd och medger att den har använts "vid enstaka tillfällen". 

Handlingar som i startbesked har krävts för att kunna utfärda ett slutbesked har därefter 
skickats in från kontrollansvarig i projektet. Bland dessa handlingar finns även foton som 
styrker att stugan är möblerad och tagen i bruk. Förutsättningar för att meddela 
slutbesked finns. 

Fastighetsägaren har getts möjlighet men inte valt att yttra sig i ärendet. 

Överklagan 
Om ni är m issnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan ni 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. 

I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av så kallad förenklad delgivning. Informa
tion om detta hittar du på vår hemsida. 

Tillämpliga bestämmelser 

Ingegerd Persson 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 
Bilagor 
Bilaga 1. Situationsplan 
Bilaga 2. Foton inskickade av kontrollansvarig 
Bilaga 3. Sanktionsavgiftsberäkning 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Te lefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000·0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2021.06.01 



BÅSTADS 
KOMMUN Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 12 Januari 2023 

MN §7 Dnr MN 000004/2023- 330 

Tillsyn avseende tagit byggnad i bruk utan 
slutbesked, tillbyggnad av enbostadshus 

Beslut 
Med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 § tas en 
byggsanktionsavgift ut om 5 250 kr av fastighetsägaren 
med personnummer :, för att utan slutbesked ha tagit i 
bruk ett uterum. 

Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Fastighetsägaren har tagit i bruk ett uterum om 14 kvm byggnadsarea (BYA) 
innan slutbesked har meddelats. 

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 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
plan- och bygglagen. 

En byggsanktionsavgift får, i ett enskilt fall, sättas ned till häl ften eller en 
fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
skett. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan 
anses vara av mindre allvarlig art. 

För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Inga skäl har 
framkommit att sätta ner sanktionsavgiften med stöd av plan- och bygglagen 
11 kap§ 53 a. 

Beskrivning av ärendet 
Fast ighetsägarna till ovanstående fastighet har tagit i bruk ett uterum om 
14 kvm innan slutbesked har lämnats. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Ingegerd Persson 2022-12-09, 
med tillhörande bilagor. 
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~ KOMMUN Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 12Januari 2023 

Upplysningar 
Överklagan 
Om ni är m issnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga 
detta inom tre veckor från att ni fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
Länsstyrelsen men skickas skriftligen t ill 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 
Fastighetsägaren (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 
Klagande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhäl lsbyggnad 

Datum 
2022-12-09 

Handläggare 
Ingegerd Persson 

Dnr 
B 2022-00 l 186 

1 (3) 

Tjänsteskrivelse 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Tillsyn tagit i bruk utan slutbesked gällande tillbyggnad av 
en bostadshus - --

Förslagtill beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 § t a ut en byggsanktionsavgift 
om 5 250 kr av fastighetsägaren med personnummer för att 
utan s1.utbesked ha tagit i bruk ett uterum. Faktura översänds separat. 

att upplysa om att förenklad delgivning kan komma att användas, samt 

Skäl för beslut 
Fastighetsägaren har tagit i bruk ett uterum om 14 kvm byggnadsarea (BYA) innan 
slutbesked har meddelats. 

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 (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
plan-och bygglagen. 

En byggsanktionsavgift får, i ett enskilt fall, sättas ned till hälften eller en fjärdedel om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har skett. Vid prövningen 
ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet 
eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Inga skäl har framkommit att sätta 
ner sanktionsavgiften med stöd av plan-och bygglagen 11 kap§ 53 a. 
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Sammanfattning 
Fastighetsägarna till ovanstående fastighet har tagit i bruk ett uterum om 14 m2 innan 
slutbesked har lämnats. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om startbesked för tillbyggnad av enbostadshus med ett uterum om 14 m2 

utfärdades 2018-09-07. Någon begäran om slutbesked har inte kommit in. 
Samhällsbyggnad påminde fastighetsägaren 2022-11-16 om att slutbesked i ärendet 
saknades. Handlingarinförslutbesked inkom 2022-12-06 med fotodokumentation som 
påvisar att uterummet är möblerat och använt. Vid samtal med fastighetsägare har denne 
även meddelat att uterummet är taget i bruk innan slutbesked har lämnats. 

Överklagan 
Om ni är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan ni 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. 

1 de fall beslut kan överklagas använder vi oss av så kallad förenklad delgivning. Informa
tion om detta hittar du på vår hemsida. 

Tillämpliga bestämmelser 

lngegerd Persson 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 
Klagande: ägare till fastigheten XXX (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 

Bilagor 
Bilaga 1. Situationsplan 
Bilaga 2. Ortofoto 
Bilaga 3. Foton inskickade i samband med begäran om slutbesked 
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ITiJ BÅSTADS 
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Miljö- och byggnadsnämnden 12 januari 2023 

MN§8 Dnr MN 000005/2023- 330 

Mäshult 1 :5 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 
rivning av befintligt bostadshus samt installation av eldstad 

Beslut 
Bygglov ges för nybyggnad av en bostadshus, rivning av befintligt bostadshus 
samt installation av eldstad enligt bilagda handlingar. 

Kontrollansvarig är Christoffer Viebke. 

Avgiften är 87 000 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. och 9 kap. 31§ plan- och bygglagen, 
PBL, samt 3 och 4 kap. miljöbalken. Förslaget uppfyller PBL:s krav på 
byggnader, överensstämmer med gällande översiktsplan och bedöms vara 
förenligt med gällande riksintressen. Åtgärden bedöms vara lämplig utifrån 
platsens natur-, kulturvärden och landskapsbild samt bedöms inte medföra 
någon betydande olägenhet för grannar eller omgivning. Enbostadshuset 
placeras på befintlig tomtplats och ersätter tidigare bostadshus på platsen. 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten är placerad inom naturreservatet för Hallandsås nordsluttning. 
Tillstånd enligt reservatsföreskrifter för uppförande av bostadshus med 
tillhörande inbyggt garage inom naturreservat, har från länsstyrelsen beslutats 
2022-11-18. 

Bygglov har tidigare beviljats på fastigheten för nybyggnad av en annan hustyp 
2019-11-18. Bygglovet upphävdes 2020-12-11 av mark- och 
miljööverdomstolen efter överklagan från länsstyrelsen som då hade avslagit 
ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare lngegerd Persson 2023-01-12, med 
tillhörande bilagor. 

Upplysningar 
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt 
samråd. Kontakta handläggaren för att boka tid. Följande handlingar lämnas 
via vår e-tjänst https://bygg.bastad.se/BAS-BYGG-START i god tid före mötet: 

- Förslag på kontrollplan inkl. omhändertagande av bygg- och rivningsavfall 

- Rivningsplan 

- Konstruktionsritningar 
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Miljö- och byggnadsnäm nden 12januari 2023 

- Energiberäkning 

- Ventilationsritning 

- Brandskyddsbeskrivning 

- Färdigställandeskydd 

- Radonmätning alt radonsäkert utförande för normalrisk 

- Övrigt: VA-anmälan ska vara inlämnad till miljöavdelningen. 

I området finns det fornlämningar. Påträffas fornlämningar ska markarbetena 
- i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen - omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar uppträder bland annat som mörk
eller sotfärgade jord lager, härdar, stenpackningar, skelettdelar, bitar av 
keramik m.m. 

Krävs det tillstånd/anmälan till annan myndighet är du skyldig att söka detta 
(PBL 9:23). 

Beslutet får laga kraft efter fyra veckor under förutsättning att ingen 
överklagar. Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet har 
kungjorts, 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. Observera att åtgärden inte får påbörjas före 
nämnden har gett startbesked eller börja användas före slutbesked. Följs inte 
detta ska sanktionsavgift tas ut. 

Om du är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du 
överklaga detta inom tre veckor från att du fick del av beslutet. Överklagandet 
ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län 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 
Post- och Inrikes Tidningar och grannar (information) 
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Tjänsteskrivelse 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning av befintligt 
bostadshus samt installation av eldstad MÄSHUL T 1:5 
(MÄSHUL TSVÄGEN 159) 

Förslag till beslut 
Bygglov ges för nybyggnad av enbostadshus, rivning av befintligt bostadshus samt installation 
av eldstad enligt bilagda handlingar. 

Kontrollansvarig är Christoffer Viebke. 

Avgiften är 87 000 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. och 9 kap. 31§ plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Förslaget uppfyller PBL:s krav på byggnader, överensstämmer med gällande över
siktsplan och bedöms vara förenligt med gällande riksintressen. Åtgärden bedöms vara lämplig 
utifrån platsens natur-, kulturvärden och Iandskapsbild samt bedöms inte medföra någon bety
dande olägenhet för grannar eller omgivning. Enbostadshuset placeras på befintlig tomtplats 
och ersätter tidigare bostadshus på platsen. 

Sammanfattning 
Fastigheten är placerad inom Naturreservatet för Hallandsås nordsluttning. Tillstånd enligt re
servatsföreskrifter för uppförande av bostadshus med tillhörande inbyggt garage inom naturre
servat, har från länsstyrelsen beslutats 2022-11-18. 
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Bygglov har tidigare beviljats på fastigheten för nybyggnad av en annan hustyp 2019-11-18. 
Bygglovet upphävdes 2020-12-11 av mark- och miljööverdomstolen efter överklagan från läns
styrelsen som då hade avslagit ansökan om dispens från reservatsföresl<rifterna. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser uppförande av enbostadshus på befintlig tomtplats efter rivning av befintligt bo
stadshus på platsen. Bostadshuset uppförs med fasader av sandfärgat tegel och med tak av ce
derträ. Byggnadsarean uppgår till 489 m2, bruttoarean uppgår till 923 m2. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas av följande skydd eller riksin
tressen: 

• Område av intresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken, MB. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 § MB. 
• Inom naturreservatet för Hallandsås nordsluttning 

Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Inga 
negativa synpunkter har kommit in. 

Utsättning och lägeskontroll 
Utsättning och lägeskontroll krävs inte men kan beställas via https:/ /eservice.engel
holm.se/BEUL. Skicka dwg-fil till kartochmat@engelholm.se. Arbetet utförs efter fastställd tim
taxa. Vid frågor kontakta mätingenjörerna på 0431-87000. Avses en extern sakkunnig utföra ar
betet ska denna först godkännas av geodata@bastad.se, 0431-77000. 

Upplysningar 
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt samråd. 
Kontakta handläggaren för att boka tid. Följande handlingar lämnas via vår e-tjänst 
https://bygg.bastad.se/BAS-BYGG-START i god tid före mötet: 

Förslag på kontrollplan inkl. omhändertagande av bygg- och rivningsavfall 
Rivningsplan 
Konstruktionsritningar 
Energiberäkning 
Ventilationsritning 
Brandskyddsbeskrivning 
Färdigställandeskydd 
Radonmätning alt radonsäkert utförande för normalrisk 

Övrigt: VA-anmälan ska vara inlämnad till miljöavdelningen, 

I området finns det fornlämningar. Påträffas fornlämningar ska markarbetena - i enlighet med 2 
kap 10 § kulturmiljölagen- omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar 
uppträder bland annat som mörk- eller sotfärgade jordlager, härdar, stenpackningar, skelettde
lar, bitar av keramik m.m. 

Krävs det tillstånd/anmälan till annan myndighet är du skyldig att söka detta (PBL 9:23). 

Beslutet får laga kraft efter fyra veckor under förutsättning att ingen överklagar. Beslutet får 
verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts, även om beslutet inte har fått 
laga kraft Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 
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fem år från den dag då beslutet fick laga kraft. Observera att åtgärden inte få r påbörjas före 
nämnden har gett startbesked eller börja användas före slutbesked. Följs inte detta ska sankt
ionsavgift tas ut. 

Om du är missnöjd med m iljö- och byggnadsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre 
veckor från att du fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län 
men skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kom
mun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din 
egen och ärendets fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Bilagor till sökande 
1. Information om utsättning och lägeskontroll 
2. Information från NSR 

Bilaga 1-2 finns tillgängligt på www.bastad.se /sjalvservice/blanketter-bo-bygga-och-miljo/ 

Samhällsbyggnad 
Ingegerd Persson 

Beslutet expedieras till : 
Sökande, kontrollansvarig 
Post- och Inrikes Tidningar och grannar (information) 

Orienteringskarta 
Ansökan 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 Situationsplan, plan-, fasad- och sektionsritning samt illustrationer 
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~ KOMMUN Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 12januari 2023 

MN§9 Dnr MN 000006/2023- 330 

Tillsyn avseende olovlig nybyggnad 
av vindskydd 

Beslut 
Enligt plan- och bygglagen, PBL, 11:51 § tas en byggsanktionsavgift ut om 
3 281 kr av fastighetsägaren med personnummer 

för att utan startbesked ha uppfört två vindskydd 
på fastigheten. 

Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Fastighetsägaren har uppfört en bod och två vindskydd utan bygglov och 
påbörjat åtgärden före startbesked getts. Boden kan konstateras att den är en 
bygglovsbefriad ekonomibyggnad för skogsbrukets behov. Bygglov krävs inte. 
Vindskydden som har en sammanlagd byggnadsarea av 15,2 kvm kräver 
däremot bygglov och bygglov har inte sökts och startbesked har därmed inte 
utfärdats. 

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 byggproduk:ter, 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild sanktionsavgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av plan
och bygglagen. 

En byggsanktionsavgift får, i ett enskilt fall, sättas ned till hälften eller en 
fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
skett. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan 
anses vara av mindre allvarlig art. 

För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Inga skäl har 
framkommit att sätta ner sanktionsavgiften med stöd av plan- och bygglagen 
11 kap§ 53 a. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsägarna till den ovanstående fastigheten har byggt två vindskydd 
utan att bygglov har beviljats. Då varken bygglov eller startbesked fanns när 
vindskydden uppfördes ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygglov har sökts i 
efterhand fö r det olovligt uppförda. Förutsättning finns att bevilja bygglovet. 
Den uppförda boden för skogsbrukets behov avskrivs från vidare 
handläggning. 
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Underlag till beslut 
Tjänsteskr ivelse från bygglovhandläggare lngegerd Persson 2023-01-12, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 
Enligt PBL, 11:51 § tas en byggsanktionsavgift ut om 3 281 kr av 
fastighetsägaren med personnummer för 
att utan startbesked ha uppfört två vindskydd på fastigheten. 

Yrkanden 
Ingrid Nygren (L): Avgiften sätts ner tiII en fjärdedel. 

Behandling av yrkanden 
Ordföranden ställer proposition på Ingrid Nygrens yrkande mot förvaltn ingens 
förslag och finner då att nämnden bifallit Ingrid Nygrens yrkande. 

Upplysningar 
Öveddagan 
Om ni är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan ni 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 
Fastighetsägaren (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 
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Miljö- och byggnadsnämnden 12 januari 2023 

MN § 10 Dnr MN 000065/2022- 330 

Segeltorp 12:1 - Förhandsbesked för rivning av enbostadshus 
och nybyggnad med två lägenheter samt samlingslokal/spa 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar som fö rhandsbesked att rivning och 
nybyggnad inte kan ges enligt bilagda handlingar. 

Avgiften är 7 438 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning skickas 
separat. 

Skäl för beslut 
Befintlig bostads byggnad (byggnad 8 i bilaga 3) är enligt gamla kartor en så 
kallad "Kaptensgård" som bedöms ha sådant kulturhistoriskt värde att den på 
grund av detta ska bevaras enligt 8 kapitlet 13 § i plan- och bygglagen (PBL). 

Förslaget avseende ersättnings byggnaderna bedöms inte uppfylla kraven på 
att bebyggelse ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till landskaps bilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och en god helhetsverkan enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt 3 och 
4 kap. miljöbalken. Åtgärden bedöms inte heller uppfylla kraven på varsamhet 
i PBL 8 kap.17 §. 

Förslaget överensstämmer inte med gällande översiktsplan och bedöms inte 
vara förenligt med gällande riksintressen. Det allmänna intresset av att bevara 
den ursprungliga byggnaden, vilken utgör en viktig del i bygdens historia, 
kulturarv samt avläsning av landskapet, bedöms väga tyngre än det enskilda 
intresset av att riva byggnaden och ersätta den med en större byggnad. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked för att få riva befintligt en bostadshus och 
befintlig ekonomibyggnad och ersätta dessa med nybyggnad av två lägenheter, 
samlingslokal och spa utrymmen. Fastigheten är belägen utanför planlagt 
område, inom Lb-område i kommunens översiktsplan. Befintlig byggnad är 
utpekad som kulturhistoriskt värdefull i kommunfullmäktiges 
kulturmiljövårdsprogram från 2000 samt i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram 
från 2007. Fastigheten omfattas också av riksintresse för kulturmiljövård. Den 
exakta utformningen av ny byggnad är ännu inte fastställd då sökande ändrat 
sin ansökan från bygglov till förhandsbesked under ärendets gång. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Jenny Andersson 2022-12-28, 
med tillhörande bilagor. 
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Upplysn ingar 
Om du är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du 
överklaga detta inom tre veckor från att du fick del av beslutet. Överklagandet 
ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län 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 
Sökande 
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KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2022-12-28 

Handläggare 
Jenny Andersson 

Dnr 
B 2022-000865 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SEGEL TORP 12:1- Förhandsbesked för rivning och nybyggnad 
med två lägenheter samt samlingslokal/spa 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar som förhandsbesked att rivning och nybyggnad inte kan 
beviljas enligt bilagda handlingar. 

Avgiften är 7 438 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgifts beräkning skickas separat. 

Skäl för beslut 
Befintlig bostads byggnad (byggnad B i bilaga 3) är enligt gamla kartor en så kallad 
"Kaptensgård" som bedöms ha sådant kulturhistoriskt värde att den på grund av detta ska 
bevaras enligt 8 kapitlet 13 § i plan- och bygglagen (PBL). 

Förslaget avseende ersättnings byggnaderna bedöms inte uppfylla kraven på att bebyggelse skall 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och en god helhetsverkan enligt 2 kap. 
plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap. miljöbalken. Åtgärden bedöms inte heller uppfylla kraven 
på varsamhet i PBL 8 kap. 17 §. 

Förslaget överensstämmer inte med gällande översiktsplan och bedöms inte vara fören ligt med 
gällande riksintressen. Det allmänna intresset av att bevara den ursprungliga byggnaden, vilken 
utgör en viktig del i bygdens historia, kulturarv samt avläsning av landskapet, bedöms väga 
tyngre än det enskilda intresset av att riva byggnaden och ersätta den med en större byggnad. 

Sammanfattning 
Ansökan om förhandsbesked för att få riva befintligt enbostadshus och befintlig 
ekonomibyggnad och ersätta dessa med nybyggnad av två lägenheter, samlingslokal och 
spautrymmen. Fastigheten är belägen utanför planlagt område, inom Lb-område i kommunens 
översiktsplan. Befintlig byggnad är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i 
kommunfullmäktiges kulturmiljövårdsprogram från 2000 samt i Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram från 2007. Fastigheten omfattas också av riksintresse för kulturmiljövård. 
Den exakta utformningen av ny byggnad är ännu inte fastställd då sökande ändrat sin ansökan 
från bygglov till förhandsbesked under ärendets gång. 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för att få riva befintlig bostads byggnad samt befintlig 
ekonomibyggnad och ersätta dessa med en ny byggnad som ska innehålla 2 lägenheter, 
samlingslokal och spautrymmen. Ärendet avser också nybyggnad av en komplementbyggnad i 
fastighetens sydöstra del. Ansökan avsåg ursprungligen bygglov men har ändrats till 
förhandsbesked vill{et innebär att tillkommande byggnaders utformning inte fullt ut fastställts 
av sökande. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse och 
omfattas av fö ljande skydd eller riksintressen: 

• Område av intresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken, MB. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 4§ MB. 
• Område av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § MB. 
• Inom Länsstyrelsens förordnande om landskapsbildsskydd. 
• Utpekad som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, BN 1988. 
• Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kulturmiljövårdsprogram, KF 2000. 
• Inom Länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram och kulturmiljöprogram från 2007. 
• Inom yta för trolig fornlämning i form av bytomt/gårdstomt. 

Fastigheten är belägen inom så kallat Lb-område i kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2030. 
Lb-områden utgör områden inom kommunen som är av stort värde för upplevelsen av 
Bjärelandskapet. Inom dessa områden råder stor restriktivitet mot ny bebyggelse och även 
tillkommande åtgärder inom redan bebyggd miljö ska ske med stor respekt för befintliga värden. 

Om Segeltorp kan man i ÖP 2030 bland annat läsa att tillägg i bebyggelsen inte får utgöra en 
dominerande del av befintlig miljö samt att kompletterande bebyggelse inte bör otydliggöra 
befintliga gårds bilder och relationen mellan befintliga byggnader. 

Det står också att vid tillägg inom befintlig gårdsenhet bör tillkommande delar på ett tydligt sätt 
förhålla sig till befintlig bebyggelse genom val av fasadmaterial, färgsättning samt 
nyckelkaraktärer som takvinkel och proportion. Kompletterande bebyggelse inom befintliga 
bebyggelseenheter på landsbygden bör inte dominera över befintlig bebyggelse vad gäller skala 
eller bryta en tydlig gårdsbild av traditionell karaktär. 

Graden av anpassning är beroende av läget, där tillägg inom befintlig gårds- eller 
bebyggelseenhet kan kräva störst grad av anpassning. 

Befintlig bostadsbyggnad är en av få så kallade "Kaptensgårdar" i Segel torp vilka vittnar om en 
för Bjäre ovanlig kombination av jordbruk och fiske. Inslaget av "Kaptensgårdarna" skiljer sig 
från övriga byar på Bjäre då de belyser skeppsnäringens betydelse i området och den 
kombination av jordbruk och skeppsnäring som funnits i byn sedan 1800-talet. Byggnaderna 
speglar en viktig historisk aspekt av byn och är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i ett 
flertal instanser och utgör en viktig del i såväl Segeltorps som Bjäres historia och kulturarv. 

Inom befintlig gårdsformation finns en outredd möjligt fornlämning enligt 
Riksantikvarieämbetet. Lämningen är inte utredd men i inventerings bok från 1986 framgår att 
den avser Segelstorps gamla bytomter och omfattar förutom berörd fastighet också två andra 
närbelägna områden. Det framgår också att äldsta namnbelägg är "Seijelstorp" från 1506. 
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Gårdarnas belägenhet och bebyggelsestruktur har inte heller påverkats nämnvärt av 
skiftesreformen. 

Berörda sakägare har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Inga synpunkter har 
kommit in. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Samhällsbyggnad bedömer att det är utrett att befintlig bostads byggnad har ett mycket högt 
kulturhistoriskt värde. Det kulturhistoriska värdet finns i den fysiska byggnaden, dess ingående 
material och dess anknytning till platsen. Värdet finns också i upplevelsen av gårdsbilden från 
havssidan där de flesta som vistas i området kommer att uppleva den. Ändringarna kommer inte 
att vara sådana att man kan utläsa detaljer från stort avstånd men den ökade volymen, de väl 
tilltagna glasade partierna och höjningen av taknocken bedöms ändå vara så omfattande att de 
kommer att uppfattas även på avstånd. 
Även om ny byggnad uppförs i samma stil så går det inte att återskapa det värde som finns i den 
äldre byggnaden med hänsyn till utformning, grundläggning och material. Att riva befintlig 
byggnad och ersätta den med ny byggnad bedöms inte förenligt med gällande översiktsplan 
eftersom det skulle otydliggöra den befintliga gårdsbilden och relationen mellan byggnaderna. 
Nybyggnation bedöms utgöra en förvanskning av platsen även om ny byggnad uppförs i 
liknande stil. 

Den norra gårdslängan har förvisso tidigare beviljats bygglov som innebär att den delen av 
gården förvanskats vilket resulterat i att delar av det kulturhistoriska värdet gått förlorat. Det 
innebär dock inte att det är befogat att ytterligare förvanska bebyggelsemiljön. Fler ytor för 
umgänge och övernattning bedöms dessutom kunna inrymmas i befintliga byggnader utan att 
rivning ska behöva ske. 

Fastigheten är belägen utanför planlagt område och utanför områdesbestämmelser. Det innebär 
att rivningsåtgärder inte kräver bygglov utan enbart anmälan. Samhällsbyggnad bedömer dock 
att rivning alltjämt kan vägras när det gäller byggnader som har ett högt kulturhistoriskt värde. 
Samhällsbyggnad finner även stöd för denna bedömning i MMD:s dom med nummer P 1432-17. 

Den möjliga Fornlämningen inom fastigheten tyder på att platsen varit bebyggd sedan tidigt 
1500-tal, eventuellt tidigare. Det finns mycket få byggnader kvar frän tiden då man på denna 
plats livnärde sig på en kombination av jordbruk och fiske. Denna historiska aspekt riskerar att 
gå förlorad om man river de byggnader som vittnar om byns historia. 

Sammantaget bedöms det allmänna intresset av att bevara den kulturhistoriskt värdefulla 
miljön väga tyngre än det enskilda intresset av att utöka sökandes sommarbostad. 

Upplysningar 
Om du är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre 
veckor från att du fick del av beslutet. överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län 
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. 
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Samhällsbyggnad 
Jenny Andersson 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 

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

Orienteringskarta 
Ansökan / begäran om ändring av ansökan 
Situationsplan 
Typhus/ritningar 
Mejl med ny skiss på utformning 
Utlåtande från bebyggelseantikvarie 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 12januari 2023 

MN § 11 Dnr MN 000007/2023- 330 

Tillsyn avseende nedskräpning av tomtmark 
- överlämnande av del av ärende från miljöavdelningen 

Beslut 
Med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 § tas en 
byggsanlctionsavgift ut om 14 248 kr av fastighetsägaren 

. personnummer 1, för att ha uppfört ett upplag på 
fastigheten utan bygglov eller startbesked. 

Faktura översänds separat. 

att upplysa fastighetsägaren om att frågan om en ny avgift om dubbla beloppet 
kommer att aktualiseras om fastighetsägaren inte vidtar rättelse inom tre 
månader från delfående av detta beslut. Rättelse kan vidtas genom att allt 
material tillhörande byggsatsen, omgivande presenningar samt lastpallar och 
andrn anordningar som håller byggmaterialet på plats, avlägsnas helt ifrån 
fastigheten. Allt material som lossnat från byggsatsen såsom frigolit, metall, 
spånskivor etc. ska också avlägsnas från platsen och allt material ska sorteras 
enligt avfallsförordningen. Uppställning av materialet får inte ske på annan 
plats inom denna eller annan fastighet. 

att med stöd av PBL 11:20 § förelägga fastighetsägaren att senast tre månader 
efter delfående av detta beslut vidta rättelse genom att avlägsna upplaget 
enligt ovan och lämna in det till en återvinningscentral för omhändertagande. 

att upplysa fastighetsägaren om att miljö- och byggnadsnämnden med stöd av 
PBL 11:27 § kommer att besluta om att åtgärden ska genomföras på 
fastighetsägarens bekostnad om ovanstående föreläggande enligt 
PBL 11:20 § inte följs inom föreskriven tid. 

att med stöd av PBL 11:32a § förbjuda att upplaget, som ovanstående 
föreläggande enligt PBL 11:20 § avser, utförs på nytt utan bygglov, samt 

att med stöd av PBL 11:37 § förena ovanstående förbud enligt PBL 11:32a § 
med ett vite om SO 000 l<r om förbudet inte följs. 

att enligt PBL 11:40 § översända detta beslut till inskrivningsmyndigheten. 

att delegera till samhällsbyggnadschefen möjligheten att ansöka om 
utdömande av vite t ill mark- och miljödomstolen samt möjligheten att ansöka 
om handräckning till kronofogden i ärendet, samt att delegera till 
samhällsbyggnadschefen möjligheten att ta beslut om genomförande av 
förelagda åtgärder på fastighetsägarens bekostnad med stöd av PBL 11:27 § 
i ärendet. 
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GlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN Protokoll 

Miljö- och b yggnadsnämnden 12 Januari 2023 

Skäl för beslut 
Fastighetsägaren har uppfört ett upplag med en byggnadsarea (BYA) på minst 
SO kvm utan bygglov och har även påbörjat åtgärden före startbesked getts. 

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 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
plan-och bygglagen. 

För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Inga skäl har 
framkommit att sätta ner sanktionsavgiften med stöd av plan- och bygglagen 
11 kap§ 53 a. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnad har fått in en anmälan om olovligt upplag i augusti 2019. 
Anmälan har kommit in via miljöavdelningen som i sin tu1· fått klagomål från 
omkringliggande grannar. Utredning i ärendet har visat att ett upplag i form av 
en byggsats har placerats på fastigheten någon gång mellan juni 2018 och maj 
2019. Upplaget saknar bygglov och fastighetsägaren har trots tidigare 
uppmaning inte avlägsnat det från fastigheten. Bygglov bedöms inte kunna 
ges i efterhand. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Jenny Andersson 2023-01-12, 
med tillhörande bilagor. 

Upplysningar 
Överklagan 
Om ni är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan ni 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 
Inskrivningsmyndigheten (beslut och bilagor) 
Fastighetsägaren (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (5) 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2023-01-12 Miljö- och byggnadsnämnden 

Handläggare 
Jenny Andersson 

Dnr 
B 2019-000623 

Tillsyn avseende: nedskräpning av tomtmark 

Förslag ti Il beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

filt med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11:51 § ta ut en byggsanktionsavgift 
om 14 248 kr av fastighetsägaren . personnummer 
för att ha uppfört ett upplag på fastigheten utan bygglov eller startbesked, 

att upplysa om att byggsanktionsavgiften ska betalas till byggnadsnämnden. Den ska 
betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den 
avgiftsskyldige eller den senare dag som byggnadsnämnden har bestämt. 

att upplysa fastighetsägaren om att frågan om en ny avgift om dubbla beloppet kommer att 
aktualiseras om fastighetsägaren inte vidtar rättelse inom tre månader från delfående av 
detta beslut. Rättelse kan vidtas genom att allt material tillhörande byggsatsen, omgivande 
presenningar samt lastpallar och andra anordningar som håller byggmaterialet på plats, 
avlägsnas helt ifrån fastigheten. Allt material som lossnat från byggsatsen såsom frigolit, 
metall, spånskivor etc. ska också avlägsnas från platsen och allt material ska sorteras enligt 
avfallsförordningen. Uppställning av materialet får inte ske på annan plats inom denna 
eller annan fastighet. 

att upplysa om att förenklad delgivning kan komma att användas, samt 

att med stöd av PBL 11:20 § förelägga fastighetsägaren att senast tre månader efter 
delfående av detta beslut vidta rättelse genom att avlägsna upplaget enligt ovan och lämna 
jn det till en återvinningscentral för omhändertagande, 

att upplysa fastighetsägaren om att miljö- och byggnadsnämnden med stöd av PBL 11:27 § 
kommer att besluta om att åtgärden ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad om 
ovanstående föreläggande enligt PBL 11:20 § inte följs inom föreskriven tid, 

att med stöd av PBL 11:32a § förbjuda att upplaget, som ovanstående föreläggande enligt 
PBL 11:20 § avser, utförs på nytt utan bygglov, samt 
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att med stöd av PBL 11:37 § förena ovanstående förbud enligt PBL 11:32a § med ett vite 
om 50,000 kr om förbudet inte följs. 

att enligt PBL 11:40 § översända detta beslut till inskrivningsmyndigheten. 

att delegera till samhällsbyggnadschefen möjligheten att ansöka om utdömande av vite till 
mark- och miljödomstolen samt möjligheten att ansöka om handräckning till kronofogden i 
ärendet, samt 

att delegera till samhällsbyggnadschefen möjligheten att ta beslut om genomförande av 
förelagda åtgärder på fastighetsägarens bekostnad med stöd av PBL 11:27 § i ärendet. 

Skäl för beslut 
Fastighetsägaren har uppfört ett upplag med en byggnadsarea (BYA) på minst 50 kvm utan 
bygglov och har även påbörjat åtgärden före startbesked getts. 

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 (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
plan-och bygglagen. 

För de olovliga åtgärderna ska sanktionsavgift tas ut. Inga skäl har framkommit att sätta 
ner sanktionsavgiften med stöd av plan-och bygglagen 11 kap § 53 a. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnad har fått in en anmälan om olovligt upplag i augusti 2019. Anmälan har 
kommit in via Miljöavdelningen som i sin tur fått klagomål från omkringliggande grannar. 
Utredning i ärendet har visat att ett upplag i form av en byggsats har placerats på 
fastigheten någon gång mellan juni 2018 och maj 2019. Upplaget saknar bygglov och 
fastighetsägaren har trots tidigare uppmaning inte avlägsnat det från fastigheten. Bygglov 
bedöms inte kunna ges i efterhand. 

Ärendebeskrivning 
En anmälan om olovligt upplag lämnades in till bygglovsavdelningen i augusti 2019 efter 
att Miljöavdelningen fått in anmälningar om nedskräpning. 
I samband med att ett ärende om tillsyn upprättades avseende åtgärden så skickades en 
begäran om förklaring ut till fastighetsägaren. Svar på begäran om förklaring inkom ifrån 
en arkitekt vid namn som förklarade att byggsatsen som förvarades på 
fastigheten skulle användas vid nybyggnation av ett en bostadshus på närliggande fastighet 

Bygglov för den fastigheten hanterats i ärende B 2017-000988. 

Den 11 Oktober 2019 gjordes ett tillsynsbesök på platsen av Leif, tidigare 
bygglovshandläggare i kommunen. Efter besöket skickade Leif ut ett brev till 
fastighetsägaren för att upplysa honom om att upplaget inte bedömdes kunna få bygglov i 
efterhand och att fastighetsägaren hade till den 28 November 2019 på sig att lyfta bort 
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byggsatsen, därefter skulle ett rättelseföreläggande utfärdas. 
Den 29 November 2019 skickade · ett mejl till Leif där han skrev att 
byggnadsmaterialet sorterats och täckts över. Han bifogade foton på platsen och skrev att 
han hoppades att det skulle godkännas. Något svar på det mejlet finns inte registrerat och 
utifrån tidigare korrespondens så bedöms det inte utgöra någon rättelse eftersom upplaget 
fortfarande fanns kvar på fastigheten. 
Leif slutade sin anställning i kommunen under 2020 innan något föreläggande utfärdats. 

Nytt tillsyns besök fö retogs av Jenny och Anne den 20 augusti 2020 och i det besöket 
konstaterades att upplaget fanns kvar på samma plats. Det bygglov som 
meddelat att byggsatsen skulle användas till hade nu löpt ut eftersom inget arbete 
påbörjats. 
Ny begäran om förk laring skickades ut till fastighetsägaren den 16 september 2020. 1 
brevet ombads fastighetsägaren åter avlägsna byggsatsen och informerades också om att 
bygglovet på intilliggande fastighet löpt ut. 

Fastighetsägaren stod fast vid att byggsatsen skulle användas vid byggnation av ett hus på 
Han informerades om att det bygglovet löpt ut samt att vi bedömt att 

byggsatsen inte går att använda vid byggnation på grund av fukt, fysiska skador samt 
mikrobiella påväxter. 
Ny bygglovsansökan skickades dock in och bygglov erhölls för nybyggnad på 

Bygglovet gavs den 18 maj 2021 men inget startbesked har ännu utfärdats i ärendet. 
Startbesked bedöms inte heller kunna ges om sökande avser att uppföra byggnaden med 
den byggsats som förvaras på 

På grund av hög arbetsbelastning hände inget i tillsynsärendet förrän den 18 Oktober 2022 
då nytt plats besök företogs på fastigheten. Vid besöket konstaterades att byggsatsen fanns 
kvar. Den var illa åtgången med fuktskador samt mögel och hade vittrat sönder på flera 
ställen med följden att småbitar av frigolit spridit sig på tomten. 

Fastighetsägaren har upprepade gånger uppmanats att bort byggsatsen men inte agerat. 
Bygglov för upplag bedöms inte kunna ges för åtgärden i efterhand bland annat på grund 
av att fastigheten är belägen i anslutning till naturområde med flera riksintressen, men 
också på grund av att materialet som förva ras bedöms kunna spridas i naturen och orsaka 
nedskräpning och skador vilket inte bedöms förenligt med hushållningsbestämmelserna i 
plan- och bygglagen (PBL). 

Byggsatsen bedöms inte vara användbar att bygga med och enligt samhällsbyggnads 
bedömning ska den lämnas till återvinning för korrekt omhändertagande. 

Överklagan 
Om ni är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan ni 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, ä rendets diarienummer, din egen och 
ärendets fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

~ 

B:\stads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon; 0431·77000vx: 
Plusgiro: 11 1111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad,se 
www.bastad.se rev2021.06.0l 
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Tillämpliga bestämmelser i PBL Kapitel 11: 

5 § Prövning 
En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en 
påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en 
bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av 
lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. 

2 0 § Rättelseföreläggande 
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag 
eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga 
den som äger fastigheten e ller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid 
(rättelseföreläggande). 
Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förtlutit mer än tio år från 
överträdelsen. 
Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har 
tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. 

27 § Ägarens bekos tnad 
Om ett föreläggande enligt 17 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta att på ägarens bekostnad 
låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för 
att pröva frågan om lov. 
När den tid för synpunkter som har angetts i ett föreläggande enligt 18 § har gått ut, få r 
byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att på ägarens bekostnad utreda behovet av 
underhållsåtgärder. 
Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eJler 24 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta att 
åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske. 

32a § Förbud mot olovlig åtgärd 
Byggnadsnämnden får i samband med ett föreläggande enligt 20 § förbjuda att den olovliga 
åtgärden utförs på nytt, om den kräver bygglov. 

37 § Vite 
Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 b eller 26 c § eller ett beslut om förbud enligt 
25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § får förenas med vite. 
Vitet får inte förvandlas till fängelse. 
Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol. 

40 § Inskrivningsmyndighe ten 
Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22 eller 23 § eller förbud enligt 
33 § ska genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten. 

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

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbvggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2021.06.01 



.Jenny Andersson 

Beslutet skickas till 
Inskrivningsrnyndigheten (beslut och bilagor) 
Fastighetsägaren (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 

Bilagor 
Bilaga 1. Situationsplan 
Bilaga 2. Anmälan 
Bilaga 3. Foton från platsbesök 2019 
Bilaga 4. Kommunicering 2019 
Bilaga 5. Foton från platsbesök 2020 
Bilaga 6. Kommunicering 2020 
Bilaga 7. Foton från platsbesök 2022 
Bilaga 8. Flygfoton samt beräkning av area 
Bilaga 9. Sanktionsavgiftsberäkning 
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Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431·77000 vx 
Plusgiro: 111111 ·1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhaUsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2021.06.01 
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Miljö- och byggnadsnämnden 12 januari 2023 

MN § 12 Dnr MN 000008/2023- 330 

Södra Karstorp 1 :4 - Bygglov för ändrad användning till lokal 

Beslut 
Bygglov ges för ändrad användning till lokal enligt bilagda handlingar. 

Kontrollansvarig är Camilla Werme. 

Avgiften är 22 340 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. och 9 kap. 31§ plan- och bygglagen 
samt 3 och 4 kap. miljöbalken. Förslaget uppfyller PBL:s krav på byggnader, 
överensstämmer med gällande översiktsplan och bedöms vara förenligt med 
gällande riksintressen. 

Åtgärden bedöms vara lämplig utifrån platsens natur-, kulturvärden och 
landskapsbild samt bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för 
grannar eller omgivning. 

Ingen jordbruksmark tas i anspråk för åtgärden. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om att bygga om en befintlig magasin byggnad till en mindre 
pastafabrik med gårdsbutik/cafe. Fastigheten är belägen inom Le-område i 
kommunens översiktsplan och åtgärden innebär inte någon utökning av 
befintlig byggnadsarea. Marken som tas i anspråk för parkeringsplatser, 
sop hantering och dylikt ligger inom ianspråktagen tomtplats och utgörs 
inte av jordbruksmark. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Jenny Andersson 2022-12-30, med 
tillhörande bilagor. 

Upplysningar 
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt 
samråd. Kontakta handläggaren för att boka tid. Följande handlingar lämnas 
via vår e-tjänst https://bygg.bastad.se/BAS-BYGG-START i god tid före mötet: 

- Förslag på kontrollplan inkl. omhändertagande av bygg- och rivningsavfall 

- Sektionsritning konstruktion 

- Energiberäkning 

- Ventilationsritning 
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- Brandskyddsbeskrivning 

-Arbetstagaryttrande (om det finns några anställda) 

Dagvattnet ska omhändertas på fastigheten (LOD). Anmälan om enskilt avlopp 
samt ansökan om registrering av livsmedel ska ske till kommunens 
miljöavdelning. 

Ni ska söka tillstånd enligt väglagen (Väglagen 45 §). Söks hos Trafikverket. 

I området finns det fornlämningar. Påträffas fornlämningar ska markarbetena 
- i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljö lagen - omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar uppträder bland annat som 
mörk- eller sotfärgade jordlager, härdar, stenpackningar, skelettdelar, 
bitar av keramik m.m. 

Om mark utanför din egen fastighet behöver disponeras under byggtiden krävs 
tillstånd från berörd intressent (markägaren/polisen/teknik och service). 

Krävs det tillstånd/anmälan till annan myndighet är du skyldig att söka detta 
(PBL 9:23). 

Beslutet får laga kraft efter fyra veckor (vid grannehörande utan synpunkter) 
fem veckor (vid förenklad delgivning) under förutsättning att ingen 
överklagar. Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet har 
kungjorts, 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 kralt. Observera att åtgärden inte får påbörjas före 
nämnden har gett startbesked eller börja användas före slutbesked. Följs inte 
detta ska sanktionsavgift tas ut. 

Om du är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du 
överklaga detta inom tre veckor från att du fick del av beslutet. överklagandet 
ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län 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 
Sökande, kontrollansvarig (beslut, bilagor) 
Post- och Inrikes Tidningar och grannar (information) 
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KOMMUN 

Samhä I Is byggnad 

Datum 
2022-12-30 

Handläggare 
Jenny Andersson 

Dnr 
B 2022-000936 

1 (3) 

Tjänsteskrivelse 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SÖDRA KARSTORP 1:4 - Bygglov ändrad användning till lokal 

Förslag till beslut 
Bygglov ges för ändrad användning till lokal enligt bilagda handlingar. 

Kontrollansvarig är Camilla Werme. 

Avgiften är 22 340 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. och 9 kap. 31§ plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Förslaget uppfyller PBL:s krav på byggnader, överensstämmer med gällande 
översiktsplan och bedöms vara förenl igt med gällande riksintressen. 

Åtgärden bedöms vara lämplig utifrån platsens natur-, kulturvärden och landskapsbild samt 
bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för grannar eller omgivning. 
Ingen jordbruksmark tas i anspråk för åtgärden. 

Sammanfattning 
Ansökan om att bygga om en befintlig magasin byggnad till en mindre pastafabrik med 
gårdsbutik/cafe. Fastigheten är belägen inom Le-område i kommunens översiktsplan och 
åtgärden innebär inte någon utökning av befintlig byggnadsarea. Marken som tas i anspråk för 
parkeringsplatser, sophantering och dylikt ligger inom ianspråktagen tomtplats och utgörs inte 
av jordbruksmark. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser ombyggnad av befintlig magasinbyggnad till lokal för pastatillverkning och 
gårdsförsäljning/cafe. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse och 
omfattas inte av några skydd eller riksintressen. 

Båstads kommun 

Samhä llsbyggnad 
26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
sarnhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rov 2022,06.10 
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Fastigheten är belägen inom så kallat Le-område i gällande översiktsplan, ÖP 2030. Le-områden 
är områden som inte har lika höga värden ur natur- eller kultursynpunkt som La- eller Lb
områden men viss restriktion finns mot ny bebyggelse. 
Restriktionerna gäller bland annat att tillägg i bebyggelsen ska präglas av småskalighet och att 
hänsyn ska tas till befintliga lokala karaktärsdrag vid renovering. Traditionella gärdsbilder ska 
respekteras och viktiga sintlinjer ska inte blockeras. 

Fastigheten ligger inom område utpekat som landsbygd. Inom landsbygden ska jordbruksmark 
värnas för fortsatt jordbruk men fler näringar uppmuntras för a tt skapa en hållbar utveckling. 

Sökande har kommit in med en verksamhets beskrivning för åtgärden. Samhällsbyggnad 
bedömer inte att verksamheten kommer att ha sådan omfattning att den kommer att medföra 
väsentlig olägenhet för omgivningen i form av exempelvis buller, ökad trafik eller dylikt. 

Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Ingen erinran har kommit in avseende förslaget. 

Samhällsby9gnads bedömning: 
Ansökan avser en redan befintlig byggnad där ombyggnation enbart avser planlösning och viss 
yttre ändring. 
In- och utfart, sophantering samt enskilt avlopp kan lösas inom fas tigheten och åtgärden bedöms 
förenlig med översiktsplanens intentioner att tillåta nya verksamheter utanför planlagt område. 
Byggnaden bedöms även efter åtgärden smälta väl in i omgivningen och hänsyn bedöms ha 
tagits till lokala karaktärsdrag. 

Upplysningar 
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt samråd. 
Kontakta handläggaren för att boka tid. Följande handlingar lämnas via vår e-tjänst 
https: //bygg.bastad.se /BAS-BYGG-START i god tid före mötet: 

Förslag på kontrollplan inkl. omhändertagande av bygg- och rivningsavfall 
Sektionsritning konstruktion 
Energiberäkning 
Ventilationsritning 
Brandskydds beskrivning 
Arbetstagaryttrande ( om det finns några anställda) 

Dagvattnet ska omhändertas på fas tigheten (LOD). Anmälan om enskilt avlopp samt ansökan om 
registrering av livsmedel ska ske till kommunens miljöavdelning. 

Ni ska söka tillstånd enligt väglagen (Väglagen 45 §). Söks hos Trafikverket. 

I området finns det fornlämningar. Påträffas fornlämningar ska markarbetena - i enlighet med 2 
kap 10 § kulturmiljölagen- omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar 
uppträder bland annat som mörk- eller sotfärgade jordlager, härdar, stenpackningar, 
skelettdelar, bitar av keramik m.m. 

Om mark utanför din egen fastighet behöver disponeras under byggtiden krävs tillstånd från 
berörd intressent (markägaren/polisen/teknik och service). 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00vx 
Plusgiro: 11 1111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2022.10.20 
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Krävs det tillstånd/anmälan till annan myndighet är du skyldig att söka detta (PBL 9:23). 

Beslutet får laga kraft efter fyra veckor (vid grannehörande utan synpunkter) fem veckor (vid 
förenklad delgivning} under förutsättning att ingen överklagar. Beslutet får verkställas tidigast 
fyra veckor efter att beslutet har kungjorts, 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. Observera att åtgärden inte får påbörjas före nämnden har gett 
startbesl<ed eller börja användas före slutbesked. Följs inte detta ska sanktionsavgift tas ut. 

Om du är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre 
veckor från att du fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län 
men skickas skri~ligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads 
kommun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du överklaga1· och orsaken, ärendets diarienummer, 
din egen och ärendets fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Bilagor till sökande 
1. Information från NSR 

Bilagan finns tillgänglig på www.bastad.se/sjalvservice/blanketter-bo-bygga-och-mj)jo/ 

Samhällsbyggnad 
Jenny Andersson 

Beslutet expedieras till: 
Sökande, kontrollansvarig (beslut, bilagor) 
Post- och Inrikes Tidningar och grannar (information) 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 

Ansökan 
översikt/ foton 
Situationsplan / markplaneringsritning 
Plan-, fasad- och sektionsritningar samt foton 
Verksamhetsbeskrivning 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
Telefon: 0431·77000 vx 
Plusgiro: 111111 · 1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2022.10.20 
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KOMMUN Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 12 januari 2023 

MN § 13 Dnr MN 000009/2023- 330 

Troentorp 2:5 - Bygglov för ändrad användning från stall 
till två lägenheter 

Beslut 
Bygglov ges för ändrad användning från stall till två lägenheter enligt bilagda 
handlingar. 

Kontrollansvarig är Marina Englahed. 

Avgiften är 18 010 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. och 9 kap. 31§ plan- och bygglagen 
samt 3 och 4 kap. miljöbalken eftersom det rör sig om en befintlig byggnad 
vars ändring inte bedöms påverka omgivningen negativt. Förslaget uppfyller 
PBL:s krav på byggnader, överensstämmer med gällande översiktsplan och 
bedöms vara förenligt med gällande riksintressen. Åtgärden bedöms vara 
lämplig utifrån platsens natur-, kulturvärden och landskaps bild samt bedöms 
inte medföra någon betydande olägenhet för grannar eller omgivning. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om att bygga om en del av befintligt stall till två mindre lägenheter 
med en sammanlagd boarea på 64 kvm. Fastigheten är belägen inom Lb
område i ÖP 2030 men ändringen medför inte att ny markyta tas i anspråk 
eller att siktlinjer påverkas. Tillstånd avseende landskapsbildsskydd har redan 
lämnats av länsstyrelsen. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Jenny Andersson 2023-01-03, med 
tillhörande bilagor. 

Upplysningar 
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt 
samråd. Kontakta handläggaren för att boka tid. Följande handlingar lämnas 
via vår e-tjänsthttps://bygg.bastad.se/BAS-BYGG-START i god t id före mötet: 

- Förslag på kontrollplan inkl. omhändertagande av bygg- och rivningsavfall 

- Sektionsritning konstruktion 

- Energiberäkning 

- Ventilationsritning 

- Brandskyddsbeskrivning 
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Dagvattnet ska omhändertas på fastigheten (LOD). 

Enskilt avlopp ska anmälas ti ll kommunens miljöavdelning. 

Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller avseende bostäder ska följas. 

I området finns det fornlämningar. Påträffas fornlämningar ska markarbetena -
i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen- omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar uppträder bland annat som mörk
eller sotfärgade jordlager, härdar, stenpackningar, skelettdelar, bitar av 
keramik m.m. 

Om mark utanför din egen fastighet behöver disponeras under byggtiden krävs 
tillstånd från berörd intressent (markägaren/polisen/teknik och service). 

Krävs det tillstånd/anmälan till annan myndighet är du skyldig att söka detta 
(PBL 9:23). 

Anmälan om enskilt avlopp ska göras till kommunens miljöavdelning. Notera 
även remissvar från miljöavdelningen med information om dricksvattenkvalite 
mm. 

Beslutet får laga kraft efter fyra veckor (vid grannehörande utan synpunkter) 
fem veckor (vid förenklad delgivning) under förutsättning att ingen 
överklagar. Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet har 
kungjorts, 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. Observera att åtgärden inte få r påbörjas före 
nämnden har gett startbesked eller börja användas före slutbesked. 
Följs inte detta ska sanktionsavgift tas ut. 

Om du är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du 
överklaga detta inom tre veckor från att du fick del av beslutet. Överklagandet 
ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län 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 
Sökande, kontrollansvarig och fastighetsägaren av Troentorp 2:3 
Post- och Inrikes Tidningar och grannar (information) 
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Tjänsteskrivelse 

Miljö- och byggnadsnämnden 

TROENTORP 2:5 - Bygglov för ändrad användning från stall 
t ill två lägenheter 

Förslag till beslut 
Bygglov ges för ändrad användning från stall till två lägenheter enligt bilagda handlingar. 

Kontrollansvarig är Marina Englahed. 

Avgiften är 18 010 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgifts beräkning skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. och 9 kap. 31§ plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap. 
miljöbalken eftersom det rör sig om en befintlig byggnad vars ändring inte bedöms påverka 
omgivningen negativt. Förslaget uppfyller PBL:s krav på byggnader, överensstämmer med 
gällande översiktsplan och bedöms vara förenligt med gällande riksintressen. Åtgärden bedöms 
vara lämplig u tifrån platsens natur-, kulturvärden och landskaps bild samt bedöms inte medföra 
någon betydande olägenhet för grannar eller omgivning. 

Sammanfattning 
Ansökan om att bygga om en del av befintligt stall till två mindre lägenheter med en 
sammanlagd boarea på 64 m2• Fastigheten är belägen inom Lb-område i ÖP 2030 men ändringen 
medför inte att ny markyta tas i anspråk eller att siktlinjer påverkas. Tillstånd avseende 
landskapsbildsskydd har redan lämnats av länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser ombyggnad av del av ett befintligt stall till två mindre lägenheter. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse och 
omfattas av fö ljande skydd eller riksintressen: 

• Område av intresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken, MB. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 § MB. 
• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 1,4 §§ MB. 
• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen, s. k. landskapsbildsskydd. 
• Inom Kulturmiljöprogram, länsstyrelsen 2007. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rcv2022.06.l6 



2 (3) 

Fastigheten är belägen inom så kallat Lb-område i kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2030. 
Lb-områden är områden med stor betydelse för upplevelsen av Bjärelandskapet där det råder 
stor restriktivitet mot ny bebyggelse. 

Området är utpekat som landsbygd där jordbruksmark ska värnas men där även fler näringar 
uppmuntras. I ÖP 2030 går att läsa att Troentorp utgörs av bymiljö i ursprungligt läge med en 
äldre struktur med tre- och fyrlängade gårdar. Här finns stort inslag av träfasad målad med röd 
slamfärg men också förekomst av skiftesverkskonstruktioner. Tomternas utbredning med öppna 
marker, träd och trädgårdar mellan respektive gårdsenhet är viktiga att lämna fria från 
bebyggelse. 

Sökt åtgärd sker inom redan uppförd byggnad vilken funnits på platsen sedan 1960-talet och 
troligen tidigare. Byggnaden har idag en fasad av "falsk korsvirke" vilken är i dåligt skick och 
avses bytas ut mot en fasad av stående träpanel enligt föreliggande handlingar. Även om 
byggnaden omfattas av länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2007 finns inget specifikt skydd 
för byggnaden och byggnaden bedöms inte ha ett sådant värde att den befintliga fasaden ska 
bevaras. 

Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ingen 
erinran har inkommit på förslaget. Synpunkter har dock lämnats av ägaren av fastighet 
Troentorp 2:3 avseende placering av enskilt avlopp. Denna fråga prövas slutligen av 
kommunens miljöavdelning och har inte bedömts påverka utgången av beslutet i detta ärende. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Samhällsbyggnad bedömer att såväl tillfartsväg som sophantering och enskilt avlopp är möjligt 
att lösa på platsen. Byggnaden är befintlig och tar ingen ny mark i anspråk och de ändringar som 
ska ske avseende byggnadens yttre utformning bedöms inte få någon negativ inverkan på 
omgivningen. Åtgärden bedöms inte medföra någon märkbar förändring av trafikflöden eller 
störningar på omgivningen och enligt uppgift från sökande så ska lägenheterna enbart användas 
av familj och vänner. Kommersiell uthyrning bedöms vara verksamhet som behöver prövas i 
bygglov och har inte prövats inom ramen för detta ärende. Sammantaget bedömer 
Samhällsbyggnad att åtgärden är förenlig med gällande översiktsplan eftersom det gäller en 
befintlig byggnad där öppen mark bevaras och byggnadens yttre kommer att smälta väl in i 
omgivningen. 

Upplysningar 
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt samråd. 
Kontakta handläggaren för att boka tid. Följande handlingar lämnas via vår e-tjänst 
https://bygg.bastad.se/BAS-BYGG-START i god tid före mötet: 

Förslag på kontrollplan inkl. omhändertagande av bygg- och rivningsavfall 
Sektionsritning konstruktion 
Energiberäkning 
Ventilationsritning 
Brandskyddsbeskrivning 

Dagvattnet ska omhändertas på fastigheten (LOD). 
Enskilt avlopp ska anmälas till kommunens miljöavdelning. 
Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller avseende bostäder ska följas. 
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I området finns det fornlämningar. Påträffas fornlämningar ska markarbetena - i enlighet med 2 
kap 10 § kulturmiljölagen- omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar 
uppträder bland annat som mörk- eller sotfärgade jordlager, härdar, stenpackningar, 
skelettdelar, bitar av keramik m.m. 

Om mark utanför din egen fastighet behöver disponeras under byggtiden krävs tillstånd från 
berörd intressent (markägaren/polisen/teknik och service). 

Krävs det tillstånd/anmälan till annan myndighet är du skyldig att söka detta (PBL 9:23). 

Anmälan om enskilt avlopp ska göras till kommunens miljöavdelning. Notera även remissvar 
från miljöavdelningen med information om dricksvattenkvalite mm. 

Beslutet får laga kraft efter fyra veckor (vid grannehörande utan synpunkter) fem veckor (vid 
förenklad delgivning} under förutsättning att ingen överklagar. Beslutet får verkställas tidigast 
fyra veckor efter att beslutet har kungjorts, även om beslutet inte har fått laga kra ft. 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. Observera att åtgärden inte får påbörjas före nämnden har gett 
startbesked eller börja användas före slutbesked. Följs inte detta ska sanktionsavgift tas ut. 

Om du är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre 
veckor från att du fick del av beslutet. överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län 
men skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads 
kommun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, 
d in egen och ärendets fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Bilagor till sökande 
1. Information om utsättning och lägeskontroll 
2. lnformation från NSR 
3. Remissyttrande från räddningstjänsten, miljö, NSR 
4. Granneyttrande 

Bilaga 1-3 finns tillgängligt på www.bastad.se/sjalvservice/blanketter-bo-bygga-och-miljo/ 

Samhällsbyggnad 
Jenny Andersson 

Beslutet expedieras till : 
Sökande, kontrollansvarig och fastighetsägaren av Troentorp 2:3 
Post- och Inrikes Tidningar och grannar (information) 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 5 
Bilaga 6 
Bilaga 7 
Bilaga 8 

Orienteringskarta / foto 
Ansökan 
Situationsplan, plan-, fasad- och sektionsritning 
Foto "falsk korsvirke" 
Kommunicering med sökande 
Remissyttranden 
Granneyttrande 
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IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 12 januari 2023 

MN §14 Dnr MN 000010/2023- 330 

Öllöv 14:15 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kan 
ges för nybyggnad av två en bostadshus enligt bilagda handlingar. 

Avgiften är 7 438 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning skickas 
separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven att bebyggelse ska utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och en god 
helhetsverkan enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap. miljöbalken. 

Förslaget överensstämmer inte med gällande översiktsplan och bedöms inte 
vara förenligt med gällande riksintressen. Fastighetens läge samt den 
potentiellt kumulativa effekten av byggnation på jordbruksmarken på 
intilliggande fastigheter bedöms också innebära att eventuell tillkommande 
bebyggelse ska fastställas i detaljplan. 

Tomtplatsen utgörs av brukningsvärd jordbruksmark och sökt åtgärd bedöms 
inte utgöra ett väsentligt samhällsintresse. Det allmänna intresset av att bevara 
den brukningsvärda jordbruksmarken och att trygga det nationella intresset 
av en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion bedöms väga tyngre än det 
enskilda intresset att bebygga platsen. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om nybyggnation av två en bostadshus i fastighetens östra del. 
Fastigheten är belägen inom Lb-område i kommunens översiktsplan och 
berörd del av fastigheten bedöms utgöra brukningsvärd 
jordbruksmark/betesmark. Fastigheten avgränsas i både norr och söder av 
annan mark som bedöms utgöra jordbruksmark och den västra delen av 
fastigheten har relativt nyligen bebyggts med två enbostadshus efter att 
tidigare gårdsbyggnader rivits. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Jenny Andersson 2022-12-27, 
med tillhörande bilagor. 

Upplysningar 
Om du är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du 
överklaga detta inom tre veckor från att du fick del av beslutet. Överklagandet 
ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas skriftligen till 
samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 

27 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Miljö- och byggnadsnämnden 12 januari 2023 

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 

Protokoll 
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KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2022-12-27 

Handläggare 
Jenny Andersson 

Dnr 
B 2022-001121 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus ÖLLÖV 
14:15 (ÖLLÖVSVÄGEN 222) 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kan ges för 
nybyggnad av två en bostadshus enligt bilagda handlingar. 

Avgiften är 7 704 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgifts beräkning skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven att bebyggelse skall utformas och placeras på den 
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och en god helhetsverkan enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt 3 och 
4 kap. miljöbalken. 

Förslaget överensstämmer inte med gällande översiktsplan och bedöms inte vara förenligt med 
gällande riksintressen. Fastighetens läge samt den potentiellt kumulativa effekten av byggnation 
på jordbruksmarken på intilliggande fastigheter bedöms också innebära att eventuell 
tillkommande bebyggelse ska fastställas i detaljplan. 

Tomtplatsen utgörs av brulmingsvärd jordbruksmark och sökt åtgärd bedöms inte utgöra ett 
väsentligt samhällsintresse. Det allmänna intresset av att bevara den brukningsvärda 
jordbruksmarken och att trygga det nationella intresset av en långsiktigt hållbar 
livsmedelsproduktion bedöms väga tyngre än det enskilda intresset att bebygga platsen. 

Sammanfattning 
Ansökan om nybyggnation av två enbostadshus i fastighetens östra del. Fastigheten är belägen 
inom Lb-område i kommunens översiktsplan och berörd del av fastigheten bedöms utgöra 
brukningsvärd jordbruksmark/betesmark. Fastigheten avgränsas i både norr och söder av 
annan mark som bedöms utgöra jordbruksmark och den västra delen av fastigheten har relativt 
nyligen bebyggts med två enbostadshus e~er att tidigare gårdsbyggnader rivits. 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnation av två enbostadshus i fastigheten östra del belägen mellan en bäck 
och Vilhelmsfältsvägen. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men i anslutning till sammanhållen 
bebyggelse och omfattas av följande skydd eller riksintressen: 

• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 § MB. 
• Högexploaterad kustzon enligt 4 kap 4 § MB. 
• Inom Länsstyrelsens förordnande om landskapsbildsskydd. 

Fastigheten är belägen inom så kallat Lb- område i kommunens gällande översiktsplan, ÖP2030. 
Lb-områden är områden med höga naturvärden vilka har stor betydelse för upplevelsen av 
Bjärelandskapet där starka reservationer ska gälla mot ny bebyggelse. 

Fastigheten är belägen i nära anslutning till sammanhållen bebyggelse i ett område med högt 
bebyggelsetrycl<. Föreslagna tomter utgör en del av en fastighet på sammanlagt 6418kvm varav 
ca 4600kvm utgör det område som är aktuellt för avstyckning och bebyggelse. 

Området som ansökan avser bedöms utgöra brukningsvärd jordbruksmark och är i 
översiktsplanen utpekat som landsbygd. På landsbygden ska jordbruksmark värnas för fortsatt 
jordbruk och att marken inte kan brukas rationellt eller har sämre arrondering utgör inte skäl 
att ta marken i anspråk för bebyggelse. 

Berörd yta tycks inte ha odlats de senaste åren men i bilder från kommunens flygfoton framgår 
dock tydligt att intilliggande fastighet odlats så sent som 2014 trots att liknande förutsättningar 
råder på den marken. Marken på båda fastigheterna tycks i närtid ha varit bevuxen med vall. 

Ansökan på berörd fastighet avser två enbostadshus men ett en bostadshus kan utan bygglov 
ändras till ett tvåbostadshus med de så kallade "attefallsåtgärderna". Detta innebär att hänsyn 
måste tas till den kumulativa effekt som uppförandet av två enbostadshus, som förhållandevis 
enkelt kan omvandlas till två tvåbostadshus med 4 lägenheter, medför på omgivningen och på 
jordbruksmarken. 
Hänsyn måste också tas till den upprepningseffekt som åtgärden bedöms kunna få på 
angränsade jordbruksmarker i norr och i söder om ansökan beviljas. 

Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Synpunkter har lämnats av ägarna till fastigheterna Öllöv 14:50, Öllöv 43:1 samt Öllöv 14:47. 
Synpunkterna handlar bland annat om farhågor kring ökad trafik, minskad utsikt samt att 
byggnationen skulle påverka landskapet negativt och inte passa in i miljön. Synpunkter har 
också kommit in avseende bebyggelse på jordbruksmark 
Därutöver har remissvar med information inkommit från NSVA och kommunens miljöavdelning. 

Sökande har bemött synpunkterna bland annat med att påpeka att marken inte brukats i närtid, 
att marken är taxerad som småhusenhet samt att marken bedöms vara för liten för att kunna 
brukas eller användas till bete. 
Sökande vill också lyfta att länsstyrelsen lämnat dispens avseende landskapsbildsskyddet och 
menar att länsstyrelsen bedömt att åtgärden inte kommer att medföra någon negativ påverkan 
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på landskapet och att den bedömningen inte ska förringas. Vidare menar sökande att ytan som 
åtgärden avser ska betraktas vara en lucktomt. 
Ett par yttranden har inkommit efter sökandes bemötande. Sökande har beretts tid att inkomma 
med ytterligare bemötande på de sista remissvaren till den 9:e januari 2023. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Samhällsbyggnad bedömer förvisso att såväl avlopp (enskild anläggning) som tillfartsväg och 
sophantering kan lösas på platsen. Samhällsbyggnad noterar också att bäcken som delar 
fastigheten inte omfattas av strandskydd samt att länsstyrelsen har beviljat ansökan om dispens 
avseende nybyggnation inom område med landskapsbildsskydd. Trots det bedöms marken även 
fortsättningsvis vara bäst lämpad för jordbruk eller bete. 

Jordbruksmark bedöms vara brukningsvärd om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och 
övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. Vid sådan bedömning beaktas att 
jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga 
livsmedelsförsörjningen i landet. Det bedöms dessutom vara belagt att åkermark med liknande 
förutsättningar och i direkt anslutning till aktuell fastighet kunnat odlas i närtid. 

Brukningsvärd jordbruksmarlc får endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och då endast om sådana samhällsintressen inte kan tillgodoses på annan 
mark på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt. Uppförande av två enbostadshus på 
brukningsvärd jordbruksmark bedöms inte utgöra sådant väsentligt samhällsintresse som avses 
i lagens mening. 

Uppförandet av två nya bostäder, vilka med relativt enkla medel kan bli fyra bostäder, i direkt 
anslutning till sammanhållen bebyggelse bedöms dessutom vara något som måste prövas i 
detaljplan på grund av omfattningen av bebyggelsen samt med hänsyn till den stora efterfrågan 
på bebyggande inom området. I den bedömning måste också vägas in att två nya bostäder helt 
nyligen uppförts inom den västra delen av fastigheten där den ena byggnaden efter avstyckning 
ligger på fastighet Öllöv 14-:60. 

Samhällsbyggnad bedömer dessutom att det finns stor risk för en upprepningseffekt på den 
jordbruksmark belägen framför allt norr om fastigheten eftersom den ytan kommer att vara 
omgiven av bebyggelse om denna ansökan beviljas. 

När det gäller lucktomt så delar inte Samhällsbyggnad sökandes bedömning av vad en lucktomt 
är. Ytan bedöms dels vara för stor i förhållande till omgivande bebyggda tomter och den är inte 
omsluten av bebyggda enheter utan omges av jordbruksmark i både norr och söder även om 
marken i söder delvis tycks ha tagits i anspråk för annat ändamål. 

Att man erhållit positivt beslut om dispens avseende landskapsbildsskyddet från länsstyrelsen 
ändrar inte samhällsbyggnads bedömning om markens lämplighet för bebyggande eftersom 
sådan dispens inte omfattar prövning avseende bebyggande på jordbruksmark. Sammantaget 
bedöms det allmänna intresset av att bevara jordbruksmarken väga tyngre än sökandes intresse 
att bebygga den. 

Upplysningar 
Om du är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre 
veckor från att du fick del av beslutet. överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län 
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men skickas skrihligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads 
kommun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets d iarienummer, 
d in egen och ärendets fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhällsbyggnad 
Jenny Andersson 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 
Bilaga 6 
Bilaga 7 

Orienteringskarta 
Ansökan 
Situationsplan 
Typhus/ritningar 
Foton brukad mark på grannfastighet 
Grannyttrande med erinran 
Skrivelse/ bemötande från sökande med foton 
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Miljö- och byggnadsnämnden 12 januari 2023 

MN§ 15 Dnr MN 000050/2022- 800 

Uppföljning av tillsynsplan för miljöavdelningen 
- tertial 3 och hela 2022 

Beslut 
Redovisningen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 december 2021 om en 
tillsynsplan som omfattar den tillsynsverksamhet som miljöavdelningen 
planerar att genomföra under 2022. Genomförd tillsyn följs upp och redovisas 
för nämnden varje tertial. Uppföljningen visar hur mycket tillsyn som har 
genomförts jämfört med den tillsyn som är planerad att utföras under året. 
Resultatet från uppföljningen används som underlag för att bedöma 
verksamhetens resurs- och tillsynsbehov framöver. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från miljöchef Solveig Ahlbin Berg 2022-12-30, 
med tillhörande bilaga. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnad 
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MN§ 16 Dnr MN 000011/2023- 800 

Tillsynsplan och behovsutredning för miljöavdelningen 2023 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna miljöavdelningens 
tillsynsplan och behovsutredning för 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Miljöavdelningen har gjort en behovsutredning för 2023-2025 och utifrån det 
behov som utredningen visar och de resurser som finns att t illgå upprättat ett 
förslag på tillsynsplan för 2023. Tillsynsplanen beskriver det tillsynsarbete 
som Båstads kommuns miljöavdelning planerar att bedriva under året. 

Behovsutredningen visar att tillsyns behovet uppgår till 11 055 timmar 
för 2023. Tillgänglig tillsynstid är 9 010 timmar vilket medför att en 
nedprioritering av tillsynstid krävs. Tillsynsarbetet har planerats utifrån 
tillgängliga resurser, verksamhetens mål och behov och beskrivs mer i detalj 
i tillsynsplan respektive behovsutredning, se bilagor. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från miljöchef Solveig Ahlbin Berg 2022-12-29, med 
tillhörande bilagor. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnad 
Länsstyrelsen Skåne 
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MN § 17 Dnr MN 000012/2023- 906 

Nämndsplan och nämndsbudget 2023 för miljö- och 
byggnadsnämnden 

Beslut 
Ärendet bordläggs idag. 

Beskrivning av ärendet 
Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens vision och bryts ner i av 
fu llmäktige beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och 
taktiska insatser vars ambition återspeglas i beslutad rambudget från 
kommunfullmäktige. Målen och medlen blir via nämnderna uppdrag till 
verksamheten. Resultatet följs upp och mäts mot olika indikatorer. 2022 års 
resultat ska utgöra underlag till kommande års budgetprocess, måljusteringar 
och verksamhetsutveckling. Härigenom kan Båstads kommun på ett 
professionellt sätt visa på god ekonomisk hushållning, konkreta 
förbättringsförslag och tydliga möjligheter till omprioriteringar. 

Förslaget utgår från myndighetsnämndens nämndsplan för 2022. Förslag på 
ändringar av mål har gjorts under mål 1, 6, 7 och 9. övriga justeringar är av 
redaktionell art. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2023-01-04, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner nämndsplan 2023 som underlag 
för samhällsbyggnads verksamhetsplanering 2023 samt fastställer 
nämndsbudgeten fö r 2023. 

Yrkanden 
Rustan Svensson (M): Ärendet bordläggs idag. 

Behandling av yrkanden 
Ordföranden ställer proposition på Rustan Svenssons yrkande om 
bordläggning och finner då att nämnden bifallit detta yrkande. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnad 
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MN§ 18 

Anmälda delegationsbeslut 

Beslut 

Dnr MN 000079/2022- 900 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Delegationsbeslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

a). Delegationslista - Räddningstjänsten 2022-11-29 - 2022-12-31. 

b). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag 2022-12-01 - 2022-12-31. 

c). Delegationslista- Bygglov 2022-12-01- 2022-12-31. 

d). Delegationslista - Miljö 2022-12-01 - 2022-12-31. 

Protokoll 

32 



iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 12januarl 2023 

MN§ 19 

Delgivningar 

Beslut 

Dnr MN 000080/2022- 900 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Storahult 7:137 - Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

b). Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 - Svar på uppföljning 
av granskning av intern kontroll. 

c). Eskilstorp 5:54 - Överklagat beslut om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus mm. Mark- och miljödomstolen avslå r yrkandet om syn. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 

d). Hälsan 4 - Överklagande av beslut om föreläggande. Länsstyrelsen ändrar 
punkten 2 i miljö- och byggnadsnämndens beslut om föreläggande. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt. 
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MN§ 20 Dnr MN 000081/2022- 900 

lnformationsärenden 

Beslut 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a). Miljöavdelningen informerar (Solveig Ahlbin Berg). 

b). Bygglovavdelningen informerar (Catharina Arehög). 

c). Intern kontrollplan 2023 för miljö- och byggnadsnämnden (Roger Larsson). 

d) . Kommande utbildningar för miljö- och byggnadsnämnden (Roger Larsson, 
Catharina Arehög, Henrik Andersson). 
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