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Miljö- och byggnadsnämnden 

Plats och tid 
Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 9 mars 2023 kl. 13.00-16.00. 

Paragrafer 
§§ 35-45 

Beslutande 
Rustan Svensson (M), Ordförande 
Ingrid Nygren (L), 1:e vice ordförande 
Haakon Böcker (BP), 2:e vice ordförande 
Simon Ahlberg (M), tjg. ers. för Lennart Nilsson (M) 
Ingvar Bengtsson ($), ledamot 
Hans Grönqvist (SD), ledamot 
Christian Nilsson (C), ledamot 

Protokoll 
9mars 2023 

Övriga närvarande 
Micael Ebbesson (S), ej tjänstgörande ersättare. 
Christer Paulsson (BP), ej tjänstgörande ersättare. 
Mats Andersson (L), ej tjänstgörande ersättare. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Solveig Ahlbin Berg, miljöchef. Jenny Andersson, tf. bygglovchef. Claudia 
Andersson, praktikant. lngegerd Persson, bygglovhandläggare, del av mötet. 
Naim Berisha, bygglovhandläggare, del av mötet. Helena Axelsson, miljö-
och hälsoskyddsinspektör, del av mötet. lnas Dakhil, miljö- och hälsoskydds
inspektör, del av mötet. Adam Karlsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 
del av mötet. 

Justeringens plats och tid 
Kommunkansliet i Båstad, torsdagen den 16 mars 2023 kl. 13.00. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Miljö- och byggnadsnämnden 9 mars 2023 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2023-03-17 till och med 2023-04-08 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 

Protokoll 
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rJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Miljö- och byggnadsnämnden 9 mars 2023 

Innehållsförteckning 

Miljö- och byggnadsnämnden 2023-03-09 

MN § 35 Dnr MN 000077 /2022- 900 
Val av justeringsperson 

MN § 36 Dnr MN 000078/2022- 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 37 Dnr MN 000021/2023- 330 
Haga 7:2 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad 

MN § 38 Dnr MN 000022/2023- 330 
- Tillsyn avseende tagit byggnad i bruk utan slutbesked, 

tillbyggnad av enbostadshus 

MN § 39 Dnr MN 000019 /2023- 330 
- Tillsyn avseende startat rivning utan startbesked 

MN § 40 Dnr MN 000023 /2023- 330 
Salomonhög 11:19 - Bygglov för ändrad användning till bostad samt 
ombyggnad av befintligt hus och installation av kamin 

MN § 41 Dnr MN 000024/2023- 330 
Hålarp 4:8 - Bygglov för upplag -yttrande till Mark- och miljööverdomstolen 

MN § 42 Dnr MN 000014/2023- 905 
Ekonomiuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden per den 
28 februari 2023 

MN § 43 Dnr MN 000079 /2022- 900 
Anmälda delegations beslut 

MN § 44 Dnr MN 000080 /2022- 900 
Delgivningar 

MN § 45 Dnr MN 000081/2022- 900 
Informationsärenden 

Protokoll 
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Miljö- och byggnadsnämnden 9 mars 2023 

MN§ 35 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Dnr MN 000077/2022- 900 

1. Till att justera dagens protokoll utses Christian Nilsson (C). 

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Haakon Böcker (BP). 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad torsdagen den 
16 mars 2023 kl. 13.00. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en 
juste rare. Justeringen ska ske sam tidigt och på dag och tid som nämnden 
bestämmer vid varje sammanträde. 

Protokoll 
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Miljö- och byggnadsnämnden 9 mars 2023 

MN §36 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Dnr MN 000078/2022- 900 

Dagordningen godkänns med följande tillägg; 

Extra informationsärende - Torekov 98:1 - Bygglov för nybyggnad av 
havsbadhus samt installation av eldstad. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente så åligger det ordföranden 
att ansvara för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. 
Dagord ningen sätts samman av nämndens sela-eterare och godkänns av 
ordföranden före utskick Miljö- och byggnadsnämnden ska ta ställning till 
om dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 

Protokoll 
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[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 9 mars 2023 

MN §37 Dnr MN 000021/2023- 330 

Haga 7:2 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt 
installation av eldstad 

Beslut 
Bygglov ges för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad enligt 
bilagda handlingar. 

Kontrollansvarig är Magnus Emilsson. 

Avgiften är 25 122 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. Förslaget uppfyller PBL:s krav på byggnader och 
bedöms inte medföra betydande olägenhet för grannar eller omgivning. Det 
enskilda intresset att bebygga platsen bedöms väga tyngre än det allmänna 
intresset. Tomtplatsen utgörs inte av brukningsvärd jordbruksmark då 
byggnaden placeras inom en etablerad tomtplats. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett mindre fritidshus som 
komplement till huvudbyggnaden inom en etablerad tomtplats. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Ingegerd Persson 2023-02-09, 
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 
- Konstruktionsritning/Teknisk beskrivning 
- Ventilationsritning 
- Planritning 
- Brandskyddsbeskrivning 
- Geoteknisk undersökning alt. jordartsredogörelse/provgrop 
Övrigt: VA-anmälan ska vara godkänd av NSVA (www.nsva.se) 

Om mark utanför din egen fastighet behöver disponeras under byggtiden krävs 
tillstånd från berörd intressent (markägaren/polisen/teknik och service). 
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Miljö- och byggnadsnämnden 9 mars 2023 

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 
sarnhallsbyggnad@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 
kontaktuppgi fter. 

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

Samhällsbyggnad 

Datum 
2023-02-09 

Handläggare 
lngegerd Persson 

Dnr 
B 2023-000037 

1 (3) 

Tjänsteskrivelse 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av 
eldstad HAGA 7:2(KATTVIKSVÄGEN 571) 

Förslag till beslut 
Bygglov ges för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad enligt bilagda handlingar. 

Kontrollansvarig är Magnus Emilsson. 

Avgiften är 25 122 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. Förslaget uppfyller PBL:s krav 
på byggnader och bedöms inte medföra betydande olägenhet fö r grannar eller omgivning. Det 
enskilda intresset att bebygga platsen bedöms väga tyngre än det allmänna intresset. Tomtplat
sen utgörs inte av brulmingsvärd jordbruksmark då byggnaden placeras inom en etablerad 
tomtplats. 

Sammanfattning 
Sökanden har tidigare varit i kontakt med samhällsbyggnad då de skickat in en anmälan 
om uppförande av en Attefallsbyggnad. Vid diskussioner med samhällsbyggnad har vi 
framfört att vi kan tänka oss ett bygglov för ett nytt bostadshus på fastigheten. Atte
fallsanmälan drogs då tiJlbaka och en ansökan om bygglov skickades istället in. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan gäller nu nybyggnad av ett fritidshus med en byggnadsarea av 95 m2. 

Båstads kommun 

Samhä I lsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431 ·77000vx 
Plusgiro: 111111 ·1 
Org.nummer: 212000·0944 
samhalfsbyggnad@bastad.se 
www bastad se rev2022.06.16 /f7 
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Det nya fritidshuset byggs samman med befintligt garage på fastigheten och uppförs med grå/vit 
putsad fasad lika garage samt med svart plåttak. Byggnaden är gestaltad med intentionen att 
denna byggnad ska underordna sig det befintliga bostadshuset på fastigheten. Huset är placerat 
långt bak på fastigheten med ett avstånd av 20 meter till Kattviksvägen och med ett avstånd av 8 
meter till Haga Byaväg. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse och om
fattas av följande 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 med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen, s. k. landskapsbildsskydd. 
• Lb-område enligt ÖP 2030 

Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förs laget. Inga 
negativa synpunkter har kommit in. Trafikverket har hörts i ärendet då byggnaden placeras ca 8 
meter från väg 1749, Haga byaväg. Byggnadsfritt avstånd från väg är 12 meter men med hänvis
ning till rådande förutsättningar anser Trafikverket att det byggnadsfria avståendet kan frångås 
och har därmed inga synpunkter på byggnadens placering. Tillstånd för byggnation inom om
råde med landskapsbildskydd har beslutats av länsstyrelsen. 

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 
Konstruktionsritning/Teknisk beskrivning 
Ventilationsritning 
Planritning 
Brandskyddsbeskrivning 
Geoteknisk undersökning alt. jordartsredogörelse/provgrop 

Övrigt: VA-anmälan ska vara godkänd av NSVA (www.nsva.se) 

Om mark utanför din egen fastighet behöver disponeras under byggtiden krävs tillstånd från be
rörd 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 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 sankt
ionsavgift 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. överldagandet 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. 

Båstads kommun 

Samhä I lsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.ba,;t,</.s, ~ mu.,o~ 1! 
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Bilagor till sökande 
1. Information om utsättning och läges kontroll 
2. Information från NSVA 
3. Information från NSR 
4. Remissyttrande från Trafikverket, NSR, NSV A, Miljöavdelningen 

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

Samhällsbyggnad 
Ingegerd Persson 

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

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 

Orienteringskarta 
Ansökan 
Situationsplan, plan-, fasad- och sektionsritning 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se (y 
wwv1.bastad.se rev 2022.10.20 0V r 
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Miljö- och byggnadsnämnden 9 mars 2023 

MN § 38 Dnr MN 00002212023- 330 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, 11:51 § ta ut en byggsanktionsavgift om 5 250 kr av 
fastighetsägarna , och , med 
personnummer 
tillbyggnad på fastigheten. 

,, för att utan slutbesked ha tagit i bruk en 

Fastighetsägarna är solidariskt ansvariga för betalningen. Faktura översänds 
separat. 

Ärendet avslutas när avgiften är betald. 

Skäl för beslut 
En så kallad Attefallstillbyggnad om 15 kvm är 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 §§ eJler mot en 
bestämmelse i EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild sanktionsavgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskri fter som har meddelats med stöd av 
plan- och bygglagen. 

Protokoll 

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 l<ap § 53 a. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsägarna till ovanstående fastighet fick startbesked fö r en til I byggnad 
på 15 kvm den 25 juni 2020. Någon ansökan om slutbesked har inte kommit. 
Vid påminnelse om att slutbesked saknas den 31 januari 2023 inkommer 
därefter ett intyg om lägeskontroll den 8 februari 2023. Ett platsbesök 
genomförs den 8 februari 2023 och vi kan konstatera att tillbyggnaden är 
tagen i bruk. Vid samtal med fastighetsägarna medger de att de missat att 
ansöka om slutbesked och att tillbyggnaden är tagen i bruk sedan lång tid 
tillbaka. 



BÅSTADS 
KOMMUN Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden 9 mars 2023 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Ingegerd Persson 2023-03-09, 
med tillhörande bilagor. 

Upplysningar 
Överklagan 
Om ni är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut l<an ni överklaga 
detta inom tre veckor frän 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. Information om detta hittar du på vår hemsida. 

Beslutet expedieras till 
Fastighetsägaren (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2023-03-09 

Handläggare 
Ingegerd Persson 

Dnr 
B 2023-000120 

1 (2) 

Tjänsteskrive I se 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Tillsyn avseende tagit i bruk utan slutbesked tillbyggnad av 
enbostadshus ·· Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föres lås besluta att med stöd av plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, 11:51 § ta uten byggsanktionsavgift om 5 250 kr av fastighetsägarna 

och . med personnummer ,, 
för att utan slutbesked ha tagit i bruk en tillbyggnad på fastigheten. 

Fastighetsägarna är solidariskt ansvariga för betalningen. Faktura översänds separat. 

Ärendet avslutas när avgiften är betald. 

Skäl för beslut 
En så kallad Attefallstillbyggnad om 15 kvm är tagen i bruk före slutbeskecl getts. 

Om någon bryter mot bestämmelser i plan-och bygglagens 8-10 kap. eller j 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 sanktionsavgtft 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 BAST AD 
Telefon; 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
sarnhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 
2022.12,28/;p 
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Sammanfattning 
Fastighetsägarna till ovanstående fastighet fick startbesked för en tillbyggnad på 15 kvm 
den 25 juni 2020. Någon ansökan om slutbesked har inte kommit. Vid påminnelse om att 
slutbesked saknas den 31 januari 2023 inkommer därefter ett intyg om lägeskontroll den 
8 februari 2023. Ett platsbesök genomförs den 8 februari 2023 och vi kan konstatera att 
tillbyggnaden är tagen i bruk. Vid samtal med fastighetsägarna medger de att de missat att 
ansöka om slutbesl<ed och att tillbyggnaden är tagen i bruk sedan lång tid tillbaka. 

Ärendebeskrivning 
Vid tillsyn på fastigheten den 8 februari 2023 konstaterade vi att en tillbyggnad på 15 kvm 
har tagits i bruk utan att slutbesked är utfärdat. 

Fastighetsägarna har getts möjlighet att yttra sig och har svarat att de inte har några 
invändningar då de vet om att de har missat att begära slutbesked. 

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 
skriltligen 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 nam n, adress och kontaktuppgifter. 

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

Ingegerd Persson 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren (beslut, bilagor och besvärs hänvisning) 

Bilagor 
Bilaga 1. Situationsplan 
Bilaga 3. Foton från platsbesök 2020-
Bilaga 4. Sanktionsavgiftsberäkning 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 · 1 
Org.nummer: 212000·0944 
sarnhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rcv202).06.0l // c~ 
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MN§ 39 

Beslut 

Dnr MN 000019/2023- 330 

Tillsyn avseende startat rivning utan startbesked 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, 11:51 § ta ut en byggsanktionsavgift om 65 835 kr av 
fastighetsägarna med personnummer samt 

med personnummer ,, för att utan 
startbesked ha rivit ett enbostadshus på fastigheten. Fastighetsägarna är 
solidariskt ansvariga för betalningen. Faktura översänds separat. 

Ärendet avslutas när avgiften är betald. 

Skäl för beslut 
Fastighetsägarna har rivit entrep lanet på bostadshuset om 142 kvm 
byggnadsarea (BYA) utan rivningslov och påbörjat åtgärden före startbesked 
getts. 

Protokoll 

Om någon bryter mot bestämmelser i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som bar 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. 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a §plan-och 
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan rivning av en byggnad som kräver lov 
enligt 9 kap. 10 § plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap 5 § första 
stycket 1, eller en åtgärd som avser en del av en sådan rivning, innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar åtgärden eller delen 
av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 
6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är: 

1. när det gäller ett en- eller tvåbostadshus, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens 
sanktio nsarea. 

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. 
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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 ovanstående fastighet har rivit entreplanet på 
bostadshuset utan att rivningslov har beviljats. Då varken rivningslov eller 
startbesked fanns när rivningen påbörjades ska en sanktionsavgift tas ut. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare lngegerd Persson 2023-02-09, 
med tillhörande bilagor. 

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 
fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

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

Beslutet expedieras till 
Fastighetsägaren (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 
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KOMMUN 

Samhäl Is byggnad 
Tjänsteskrivelse 

Datum 
2023-02-09 Miljö- och byggnadsnämnden 

Handläggare 
Ingegerd Persson 

Dnr 
B 2022-000435 

Tillsyn startat rivning utan startbesked 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att med stöd av plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, 11:51 § ta uten byggsanktionsavgift om 65 835 kr av fastighetsägarna 

med personnummer samt med 
personnummer ;, för att utan startbesked ha rivit ett enbostadshus på 
fastigheten. Fastighetsägarna är solidariskt ansvariga för betalningen. Faktura översänds 
separat. 

Ärendet avslutas när avgiften är betald. 

Skäl för beslut 
Fastighetsägarna har rivit entreplanet på bostadshuset om 142 kvm byggnadsarea (BYA) 
utan rivningslov och 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. 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a §plan- och bygglagen 
(2010:900) påbörja en sådan rivning av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 10 § plan
och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap 5 § första stycket 1, eller en åtgärd som avser en 
del av en sådan rivning, innan byggnadsnämnden har gett ettstartbesked som omfattar 
åtgärden e11er delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 
kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är: 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 11 1111-1 
Org,numrner: 212000-0944 
sarnhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev / /1/ /p 
2022,12.28/ip L-1" V ;tt-



1. när det gäller ett en- eller två bostadshus, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 
prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea. 

2 (4) 

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 sanl<tionsavgiften med stöd av plan-och bygglagen 11 kap§ 53 a. 

Sammanfattning 
Fastighetsägarna till ovanstående fastighet har rivit entreplanet på bostadshuset utan att 
rivningslov har beviljats. Då varken rivningslov eller startbesked fanns när rivningen 
påbörjades ska en sanktionsavgift tas ut. 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om bygglov för tillbyggnad av en bostadshus med 12 m2 byggnadsarea samt 
med ett nytt våningsplan, total tillbyggnad med 104 m2 bruttoarea. Ansökan omfattade 
även om- och tillbyggnad av källar- samt entreplan. Total ombyggnadsarea uppgick till 388 
mz bruttoarea. 

Bygglov för dessa åtgärder beviljades 14 januari 2022. Debitering i ärendet har skett för 15 
m2 tillbyggnad, inte för rivning av en bostadshus samt nybyggnad av enbostadshus. 

28 januari 2022 hålls tekniskt samråd. I samrådsprotokollet framgår att nytt beslut krävs 
om hela entreplanet ska rivas och byggas upp på nytt, ombud ska kontakta bygglovschef. 
Det framgår även att bygglovshandlingar ska följas och eventuella ändringar ska 
diskuteras med handläggare före genomförande. I protokollet framgår även att vid nytt 
bygglovs beslut ska detta kungöras och vinna laga kra~ innan startbesked kan lämnas. 

16 februari 2022 inlämnas nya ritningar med markering "Önskemål om ändring". 

17 februari 2022 önskar byggherren få startbesked på de ritningar som inlämnats och 
godkänts i samband med bygglov. Vi meddelar att om ritningar som inlämnats dagen innan 
benämnda "Önskemål om ändring" blir aktuella då måste ett nytt bygglovsbeslut fattas. 
Startbesked på godkända ritningar enligt bygglov kommer att utfärdas men eftersom 
bygglovet var överklagat så får byggnation ske på egen risk 

18 februari lämnas startbesked enligt bygglovsritningar för om- och tillbyggnad av 
en bostadshus. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000·0944 
samhallsbyggnad@bastad.se .,4 ,,, 
www.bastad.se rev2021.06.0I 1v 
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25 april 2022 meddelar vi arkitekten/kontrollansvarig för bygget att vi fätt in en anmälan 
om att hela byggnaden har rivits. Enbart källardelen finns kvar. För denna åtgärd finns 
varken rivningslov eller startbesked, ej heller någon ansökan. 

8 juli 2022 meddelar vi byggförbud för fortsatt byggnation tilJ dess en ny ansökan har 
lämnats in för rivning samt nybyggnad av enbostadshus. 

2022-07-14 meddelar arl<tiekt/kontrollansvarig att ett nytt bygglov /rivningslov önskas 
för rivning av hela byggnadens entreplan samt nybyggnad av ,enbostadshus. 

2022-07-25 beviljas ett nytt bygglov på fastigheten som nu omfattar rivning av hela 
entreplanet samt nybyggnad av en bostadshus. 

Vi kan konstatera att ett enbostadshus har rivits på fastigheten utan lov. Vi bedömer att 
åtgärden är lovpliktig, bygglov har meddelats i efterhand. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se AJ / 
www.bastad.se rev 2021.06.oJ ~ 
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Fastighetsägarna har getts möjlighet att yttra sig i ärendet och anför att: 
För att kunna bygga en vindsvåning så redovisade byggare, entreprenör samt Stellan K
ritningar på samrådet hur det skulle gå till. Tillvägagångssättet enligt ursprungligt lov var 
att be/ tak med takstolar mm sfwlle plockas ner, gäller även innerväggar då ny planlösning 
skulle göras. Det som skulle stå kvar var ytterväggar. Dessa hade man inte fåll lov att ta 
bort. Vid samrådet skrevs in atr de skulle följa lämnat lov samt behålla ytterväggar. 
Minfi ·åga vad återstår när tak och innerväggar är rivna? 
Det är inte ettfi·iståendesjälvständigt byggnadsverk, det är ej heller enligt definUion någon 
byggnad. Del som återstår enligt min uppfattning är väggar till en blivande byggnad 0111 man 
bygger el/ tak etc. 
Det kan då aldrig rent juridiskt definieras som 0111 man har olovligt rivit en hel byggnad. 
Nästa.fråga blir: tiger du rätt all ändra konstruktionen dvs uppbyggnaden av en yttervägg utan 
lov? Jag skulle säga att det har man säkert rätt att göra successivt. Dvs en bit i taget! 
Enbart kvarstående ytterväggar till ett hus innebär en stor fara rent konstruktivt, eftersom de 
saknar ippstagande innerväggar etc. antag rent hypolehskl att dessa väggar har rasa/ av sig 
själv. Frågan blir: har då olovlig rivning av el/ småhus skett? 

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 överldagar 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. 

Ingegerd Persson 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren (beslut, bilagor och besvärshänvisning) 

Bilagor 
Bilaga 1. Situationsplan 
Bilaga 2. Or tofoto 
Bilaga 3. Foton från platsbesök 2022-05-02 
Bilaga 4. Sanktionsavgiftsberäkning 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269808ÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111· 1 
Org.nurnmer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se r 
www.bastad.se rev 2021.0<>.01 ' -
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MN §40 Dnr MN 000023/2023- 330 

Salomonhög 11 :19 - Bygglov för ändrad användning till 
bostad samt ombyggnad av befintligt hus och installation 
av kamin 

Beslut 
Bygglov ges för ändrad användning av befintlig lada till bostad samt för 
ombyggnad av befintligt hus till växthus och installation av kamin enligt 
bilagda handlingar. 

Kontrollansvarig är Jonas Karlsson. 

Avgiften är 56 568 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 då enbart en liten del ny mark tas i anspråk för 
bebyggande. 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 då åtgärden enbart innebär ett litet 
tillägg i befintlig bebyggelse, i övrigt används befintliga byggnader. Befintlig 
bostadsbyggnad bedöms inte ha ett sådant värde att den ska bevaras. 

Beskrivning av ärendet 

Protokoll 

Bygglov för ombyggnad av befintlig lada till bostad i två våningar samt rivning 
av befintlig bostad där grunden och källaren ska användas för uppförande av 
nytt växthus. Fastigheten är belägen inom La-område i gällande översiktsplan 
(ÖP 2030). Endast en liten andel tomtmark tas i anspråk för ny bebyggelse, i 
övrigt ska befintliga byggnader/placeringar användas. Ny tomtmark som ska 
bebyggas utgörs inte av jordbruks- eller betesmark. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Jenny Andersson 2023-03-09, 
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 
- Sektionsritning konstruktion 
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- Energiberäkning 
- Ventilationsritning 
- Brandskyddsbeskrivning 
- Färdigställandeskydd (om bostaden ska användas som permanentbostad) 

Dagvattnet ska omhändertas på fastigheten (LOD). 

Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller avseende bostäder ska följas. 

Protokoll 

I området finns det fornlämningar, det finns dock inga fynd registrerade på 
berörd fastighet. 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. 

Anmälan om ändring i enskilt avlopp ska ske till kommunens miljöavdelning. 

Om mark utanför din egen fastighet behöver disponeras under byggtiden krävs 
tillstånd från berörd intressent (markägaren/polisen/tel<nik 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 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 l<0mmun, 
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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Datum 
2023-03-09 

Handläggare 
Jenny Andersson 

Dnr 
8 2022-001175 
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Tjänsteskrivelse 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Bygglov ändrad användning till bostad samt ombyggnad av 
befintligt hus och installation av kamin SALOMONHÖG 11:19 
(SALOMONHÖGSVÄGEN 360) 

Förslag till beslut 
Bygglov ges för ändrad användning av befintlig lada till bostad samt fö r ombyggnad av befintligt 
hus till växthus och installation av kamin enligt bilagda handlingar. 

Kontrollansvarig är Jonas Karlsson. 

Avgiften är 56 568 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 då enbart en liten del ny mark tas i anspråk för bebyggande. 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 fö r 
grannar eller omgivning då åtgärden enbart innebär ett litet tillägg i befintlig bebyggelse, i övrigt 
används befintliga byggnader. Befintlig bostads byggnad bedöms inte ha ett sådant värde att den 
ska bevaras 

Sammanfattning 
Bygglov för ombyggnad av befintlig lada till bostad i två våningar samt rivning av befintlig 
bostad där grunden och källaren ska användas för uppförande av nytt växthus. Fastigheten ä r 
belägen inom La-område i gällande översiktsplan (ÖP 2030). Endast en liten andel tomtmark tas 
i anspråk för ny bebyggelse, i övrigt ska befintliga byggnader /placeringar användas. Ny 
tomtmark som ska bebyggas utgörs inte av jordbruks- eller betesmark. 

Båstads kommun 

Samhä I Is byggnad 
26980 BÅSTAD 
Telefon:0431-77000vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
sam ha I lsbyggnad@bastad.se 

™'"'~'" ,~ .. ,~~~?' 



2 (3) 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om att bygga om befintlig lada till bostad i två våningar med en tillbyggnad i form av en 
större balkong på byggnadens sydvästra långsida. Befintligt bostadshus ska rivas och ersättas 
med ett växthus på befintlig källarstomme. Källaren ska behållas för förvaring. Befintlig 
komplementbyggnad i väster berörs inte av åtgärden och befintlig in-/utfart kvarstår som 
tidigare. 

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

• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 § MB. 
• Område av riksin tresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 1,4 §§ MB. 
• Område av riksintresse för kul tu rm i ljövård enligt 3 kap 6 § M 8. 

Fastigheten är belägen inom så kallat La-område i kommunens gällande översiktsplan (ÖP 
2030). La-områden utgör kommunens mest skyddsvärda områden där i princip ingen ny 
bebyggelse ska tillkomma. Ny bebyggelse får endast tillkomma om den gynnar riksintressena i 
området eller utgör komplement till befintlig bebyggelse eller verksamhet. Inriktningen för 
dessa områden ska vara att karaktären ska bevaras och skyddas från förändringar som kan 
försvaga befintliga värden. Eventuella tillägg till befintliga bostadshus eller anläggningar får inte 
vara dominerande i varken befintlig bebyggelsekaraktär eller i landskaps bilden och får inte 
blockera viktiga siktlinjer eller andra landskapsvärden som utgör kärnvärden. 

Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ingen 
erinran har inkommit men ägaren av fastigheten Salomonhög 12:22 har kommit med en 
synpunkt som tolkats vara ett önskemål om att parkering/sopkärl bör flyttas längre från deras 
fastighetsgräns. Samhällsbyggnad bedömer inte att det önskemålet påverkat bedömningen 
avseende åtgärdens lämplighet. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Eftersom åtgärden innebär ombyggnad av befintliga byggnader på fastigheten bedöms åtgärden 
stämma med gällande översiktsplan då det är ett tillägg till befintlig bebyggelse. Tillkommande 
balkong är placerad utmed befintlig fasad och bedöms varken medföra blockerade siktlinjer 
eller innebära väsentlig olägenhet för närliggande fastigheter. Den del av fastigheten där 
tillbyggnad ska ske utgörs av gårdsplan och utgör inte jordbruks- eller betesmark och det rör sig 
dessutom om en förhållandevis liten yta som tas i anspråk. 
Den befintliga bostads byggnaden bedöms inte ba sådant kulturhistoriskt värde att den bör 
bevaras. 
Sammantaget bedöms åtgärden stämma med gällande översiktsplan och byggnaderna bedöms 
även väl anpassade till omgivningen avseende utformning och färgsättning. Samhällsbyggnad 
bedömer att bygglov ska ges för åtgärden. 

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 
Sektionsritning konstruktion 

Båstads kommun 

Samhäl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nurnmer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se ,ev 2022.10.20 
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Energiberäkning 
- Ventilationsritning 

Brandskyddsbeskrivning 
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Färdigställandeskydd (om bostaden ska användas som permanentbostad) 

Dagvattnet ska omhändertas på fastigheten (LOD). 
Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller avseende bostäder ska följas. 
I området finns det fornlämningar, det finns dock inga fynd registrerade på berörd fastighet. 
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, stenpaclmingar, skelettdelar, bitar av keramik m.m. 

Anmälan om ändring i enskilt avlopp ska ske till kommunens miljöavdelning. 

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 myndigl1et 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 l<raft. 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 SamhäBsbyggnad, Båstads 
kommun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, 
din egen och ärendets fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhälls byggnad 
Jenny Andersson 

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

Bilagorna finns tillgängliga på www.bastad.se/sjalyservice/blanketter-bo-bygga-och-miljo/ 

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

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 

Situationsplan 
Ansökan 
Plan-, fasad- och sektionsritning 
Illustrationer 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 11 1111-1 
Org.nummer: 212000·0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2022.10.20 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Miljö- och byggnadsnämnden 9 mars 2023 

MN § 41 

Protokoll 

Dnr MN 000024/2023- 330 

Hålarp 4:8 - Bygglov för upplag - yttrande till Mark- och 
miljööverdomstolen 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden motsätter sig klagandens yrkande om ändring 
och yrkar att mark- och miljödomstolens dom avseende sakfrågan fastställs. 

Miljö- och byggnadsnämnden översänder förvaltningens förslag till yttrande 
som sitt yttrande till Mark- och miljööverdomstolen. 

Beskrivning av ärendet 
Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd och förelagt 
nämnden att yttra sig över aktbilagorna 1-2, 7-8. Av svaret ska framgå om 
nämnden medger eller motsätter sig klagandens yrkande om ändring. 
Nämnden har fått anstånd till den 17 mars 2023 att komma in med yttrandet. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2023-03-03, 
med tillhörande bilaga. 

Yrkanden 
Haakon Böcker (BP) och Christian Nilsson (C): Bifall till Grevie vägförening 
med fleras synpunkter att platsen för återvinning av t rä- och trädgårdsavfall är 
olämplig ur flera aspekter. 

Ingrid Nygren (L): Bifall till förvaltningens förslag till yttrande. 

Behandling av yrkanden 
Ordföranden ställer proposition på lagda yrkanden och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. Omröstning begärs. 

Omröstningsordning 
Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla förvaltningens förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Haakon Böckers m fl yrkande röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 5 JA-röster och 2 NEJ-röster enligt nedan: 
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Miljö- och byggnadsnämnden 9 mars 2023 

Ledamot Ja-
röst 

Ingrid Nygren (L) X 

Haakon Böcker (BP) 

Simon Ahlberg (M) X 

Ingvar Bengtsson (S) X 

Hans Grönavist (SD1 X 

Christian Nilsson (C) 

Ordf. Rustan Svensson (M) X 

Summa: 5 

Nej - Avstår från 
röst att rösta 

X 

X 

2 

Ordföranden finner då att miljö- och byggnadsnämnden beslutat i enlighet 
med förvaltningens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Haakon Böcker (BP) och Christian Nilsson (C), 
se bilaga. 

Beslutet expedieras till 
Mark-och miljööverdomstolen (mejlas i pdf-formattill svea.hovratt@dom.se 
med målnummer P 9296-22 i rubriken) 
Samhällsbyggnad 

Protokoll 



Reservation i ärende 7, yttrande bygglov för upplag Hålarp 4:8. 
Miljö och Byggnadsnämndens sammanträde 2023-03-09. 

Undertecknade ledamöter i Miljö och Byggnadsnämnden i Båstad kommun reserverar sig till 
förmån för vårt eget gemensamma yrkande på nämndens sammanträde. 

Vi instämmer i de överklagande Grevie vägförening med fleras synpunkter. 
Det beviljade bygglovet för upplag av återvinning av trä och trädgårdsavfall anser vi är en felaktig 
placering av flera skäl. 

Först och främst borde beslutet tagits av nämnden och inte på delegation av tjänsteman, vi tycker 
också det är mycket tveksamt om det beviljade bygglovet följer detaljplanen och det 
imiktningsdokumentet för Grevie samhälle som antogs av Båstad kommunfullmäktige år 2017. 
Redan i detta dokument uppges det att trafikförbättrande åtgärder skall göras i berörda området. 
Det har inte gjorts någon trafikutredning i ärendet, trafiken kommer att öka betydligt och bestå av 
både personbilar, personbilar med släp och övrig tung trafik i en redan hårt trafikbelastad korsning 
och övrig gatumiljö. All denna fordonstrafik skall samsas med fotgängare och cyklister till och från 
livsmedelsbutik, bensinmack, Bjäre kvarn och secondhand butiker. 
Ärendet har inte har varit på remiss hos trafikverket, enligt oss är det en självklar remissinstans 
eftersom trafikverket är väghållare av berörda väg 105. 

Området är naturreservat och ligger i omedelbar närhet till vackra besöksmålet Grevie backar. 
Har man beaktat grundvattenskyddet och eventueJla skyddsområdes bestämmelser ? 

Undertecknade anser att av trafiksäkerhetsskäl och närhet till livsmedelsbutik mm borde beslutet 
resultera i ett nej till etablering av upplag för återvinning av trä och trädgårdsavfaU. 

Båstad 2023-03-15 

~~1/§~ 
Ch.dstian Nilsson 
Centerpartiet 

Jarl Haakon Böcker 
Bjärepartiet 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Datum: 2023-03-03 

Handläggare: Roger Larsson 

Dnr: B2021-1153 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen gällande bygglov för 
upplag på fastigheten Hålarp 4:8, mål P 9296-22 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden motsätter sig klagandens yrkande om ändring och yrkar att 
mark- och miljödomstolens dom avseende sakfrågan fastställs. 

Miljö- och byggnadsnämnden översänder förvaltningens förslag till yttrande som sitt yttrande 
till Mark- och miljööverdomstolen. 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd och förelagt nämnden att yttra sig 
över aktbilagorna 1-2, 7-8. Av svaret ska framgå om nämnden medger eller motsätter sig 
klagandens yrkande om ändring. Nämnden har fått anstånd till den 17 mars 2023 att komma in 
med yttrandet. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
Samhällsbyggnadschef 

Bilaga: 
Förslag till yttrande 
Föreläggande från MÖD med aktbilagor 1 -2, 7-8 
Underrättelse om anstånd till den 17 mars 2023 

Beslutet ska expedieras t ill: 
Mark-och miljööverdomstolen (mejlas i pclf-format till svea.hovratt@dom.se med målnummer 
P 9296-22 i rubriken) 
Samhällsbyggnad 
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KOMMUN 

Yttrande 
1 (2) 

Datum: 2023-03-03 

Handläggare: Roger Larsson 

Dnr: B2021-1153 

Mark- och miljööverdomstolen 

Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen gällande bygglov för 
upplag på fastigheten Hålarp4:8, mål P 9296-22 

Yrkande 
Miljö- och byggnadsnämnden motsätter sig klagandens yrkande om ändring och yrkar att 
mark- och miljödomstolens dom avseende sakfrågan fastställs . 

Yttrande över aktbilaga 1-2 och 7-8 
Nämnden yttrar sig tematiskt över de olika synpunkterna som · och 

framfört i aktbilagorna, Generellt är synpunkterna som framförs mer allmänna och till
för inte något nytt konkret i sakfrågan om vilken påverkan åtgärden har på vägsamfälligheten 
eller , industrifastighet. 

Grevie Samhälles Vägförening sakägarställning 
För Grusåsvägen gäller enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark Grevie Samhälles 
Vägförening, GSV, är väghållare för Grusåsvägen och berörd sakägare. Det framgår inte av 
handlingarna om · som ordförande i GSVär utsedd eller är behörig att 
företräda styrelsen för GSV i överklagandet. För väg 105 (Stålhögavägen) och Järnvägsgatan 
gäller att Trafikverket är väghållare. 

Delegation 
Beslutet om bygglov fattades på delegation den 2 december 2021. Nämnden informerades om 
ansökan på sitt sammanträde den 14 oktober (MN § 117 /2021) och hade inga synpunkter på 
att ett kommande beslut i ärendet skulle fattas på delegation. Nämnden fick även särskild 
information om delegationsbeslutet på sitt sammanträde den 9 december 2021 (MN § 151/ 
2021) på begäran av som var ledamot i den dåvarande myndighets-
nämnden förra mandatperioden. var även med på sammanträdet den 14 oktober. 

Delegationsbeslutet om bygglov bedöms rymmas inom nämndens delegationsordning och vara 
förenligt med delegationsreglerna i kommunallagen. 

Detaljplan och lnriktningsdolmment 
Åtgärden har bedömts vara planenlig enligt gällande detaljplan. Inom planområdet finns mate
rielupplag på angränsande fastighet Hålarp 4:179 och på aktuellt markområde en insamlings
station för förpackningar och tidningar (FTI-station). lnriktningsdokumentet för Grevie tätort 
är ett vägledande dokument utan juridisk bindning. Åtgärden bedöms inte påverka intention
erna i dokumentet negativt. 

Trafiksituationen 
Nämnden har ingen anledning att misstro de uppgifter om besöksfrekvensen till anläggning då 
de är baserade på besöksstatistik från kommunens tidigare fu llvärdiga och numera nerlagda 
återvin ningscentral. Den tillkommande trafiken har bedömts påverka dagen trafiksituation 
marginellt. Detaljplanen tillåter att verksamheter inom planområdet expanderar och olika 
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verksamheter genererar olika mycket trafik. Enligt aktbilaga 1 är korsningen mellan Grusåsvä
gen/Järnvägsgatan och väg 105 hårt belastad. Vägområdet i detaljplanen är dimensionerat för 
att klara trafiken i och till området. Det är Trafikverket som väghållare som ansvarar för att 
korsningen är trafiksäkert utformad. 

Hur verksamheten kommer att bedrivas 
Nämnden kommer i sin egenskap som miljönämnd ha tillsyn enligt miljöbalken över hur verk
samheten bedrivs så att olägenheter inte uppstår. 

Naturreservatet 
Länsstyrelsen har bedömt att åtgärden är förenlig med naturreservatets föreskrifter. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
Samhällsbyggnadschef 



IJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämn den 9 mars 2023 

MN § 42 Dnr MN 000014/2023- 905 

Ekonomiuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden 
per den 28 februari 2023 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen <Jch översänder 
den till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har i sin uppsiktspliktöververksamheten ett 
ansvar för att följa upp bur budgeten följs och vid prognostiserade negativa 
avvikelser föreslå åtgärder och på så sätt professionellt v isa på god ekonomisk 
hushållning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till 
omprioriteringar. 

Den del av samhällsbyggnad som lyder under myndighetsnämnden har efter 
årets två första månader ett underskott på 453 tkr jämfört med budget. 
Prognosen för helåret är att budgeten kommer att hållas .. 

Totaltvisar miljöavdelning ett underskott på 455 tkr beroende i huvudsak på 
att debitering av årsavgifter inte gjorts. Bostadsanpassningsbidragen visar på 
ett överskott på 71 tkr på grund av lägre utbetalande av bidrag. Bygglov 
redovisar ett underskott på 69 tkr då personalkostnaderna är något högre än 
budgeterat. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2023-03-08, 
med tillhörande bilaga. 

Beslutet expedieras till 
l{ommunstyrelsens arbetsutskott, Samhällsbyggnad 
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KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2022-03-08 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2023-205 

Ekonomiuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden per den 
28 februari 2023 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen och översänder den till kommun
styrelsen. 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för att 
följa upp hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser föreslå åtgärder 
och på så sätt professionellt visa på god ekonomisk hushållning, konkreta förbättringsför
slag och tydliga möjligheter t ill omprioriteringar. 

Den del av samhällsbyggnad som lyder under myndighetsnämnden har efter årets två 
första månader ett underskott på 453 tkr jämfört med budget. Prognosen för helåret är att 
budgeten kommer att hållas. 

Totalt visar miljöavdelning ett underskott på 455 tkr beroende i huvudsak på att debite
ring av årsavgifter inte gjorts. Bostadsanpassningsbidragen visar på ett överskott på 71 tkr 
på grund av lägre utbetalande av bidrag. Bygglov redovisar ett underskott på 69 tkr då 
personalkostnaderna är något högre än budgeterat. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har dä1för ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ekonomiskt utfall per nämnd med prognos 

Båstads kommun 

Samhä I lsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431·77000vx 
Plusgiro: 111111 ·1 
Org.nummer: 212000·0944 

samhaUsbyggnad@bastad.se dJ 
www.bastad.se r<v2016 .ll.24 1r 
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Miljö- och byggnadsnämnden 9 mars 2023 

MN§43 

Anmälda delegationsbeslut 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

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 2023-02-01- 2023-02-28. 

b ). Delegations lista - Bostadsanpassningsbidrag 2023-02-01 - 2023-02-28. 

c). Delegationslista - Bygglov 2023-02-01 - 2023-02-28. 

d). Delegationslista - Miljö 2023-02-01 - 2023-02-28. 

Protokoll 

17 
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Miljö- och byggnadsnämnden 9 mars 2023 

MN §44 

Delgivningar 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

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). Ängelsbäck 28:16 - Dom från mark- och miljödomstolen avseende 
överklagat förhandsbesked. 1. Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om 
syn. 2. Mark- och miljödomstolen meddelar, med ändring av länsstyrelsens 
beslut, att den sökta åtgärden tillåts på den avsedda platsen (positivt 
förhandsbesked). 

b). Linnea 3 - Överklagat bygglov. Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. 

c). Vistorp 7:104 - Överklagande av beslut om bygglov. Länsstyrelsen upphäver 
det överklagade beslutet och visar ärendet åter till kommunen för fortsatt 
handläggning i enlighet med vad som anges i skälen för detta beslut. 

d). Hemmeslöv 5:40 - Överklagande av beslut om att inte ingripa enligt 
plan- och bygglagen. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

e). Hemmeslöv 44:270 - Överklagande av beslut om att inte ingripa enligt 
plan- och bygglagen. Länsstyrelsen avslår överklagandet 

t). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2023-02-15 - Reglemente fö r 
intern kontroll för Båstads kommun och dess bolag. 

g). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2023-02-15 - Tillämpnings
anvisningar till reglemente för intern kontroll, Båstads kommun. 

h). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2023-02-15 -Attestreglemente 
för Båstads komm un. 

i). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2023-02-15 - Attestreglemente 
- Tillämpningsanvisning för Båstads kommun. 

18 
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Miljö- och byggnadsnämnden 9 mars 2023 

j). Segel torp 12:2 - Överklagat förhandsbesked för enbostadshus. Med ändring 
av mark- och miljödomstolens dom faststä ller Mark- och miljööverdomstolen 
Länsstyrelsen i Skåne läns beslut den 14 oktober 2020 (ärende nr 403-27727-
2020) att meddela negativt förhandsbesked och upphäva Myndighetsnämnden 
i Båstads kommuns beslut i frågan. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 9 mars 2023 

MN§45 

lnformationsärenden 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Dnr MN 000081/2022- 900 

Informationen redovisas och läggs ti ll handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a). Haga Park: Föreläggande mot vård- och omsorgsnämnden 
(Solveig Ahlbin Berg). 

b). Miljöavdelningen informerar (Solveig Ahlbin Berg). 

c). Hälsoskyddsinformation (Helena Axelsson, lnas Dakhil, Adam Karlsson). 

d). Bygglovavdelningen informerar (Jenny Andersson). 

e) . Tillsynsuppföljning för bygglovavdelningen 2022 (Jenny Andersson). 

t). Tillsynsplan för bygglovavdeln ingen 2023 (Jenny Andersson). 

g). Extra information - Torekov 98:1- Bygglov för nybyggnad av havsbadhus 
samt installation av eldstad (Naim Berisha). 

Protokoll 
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