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Plats och tid Tekniska kontoret, Järnvägsgatan 2B, kl. 14.00 – 16.00 

Beslutande                                            Ulla-Britt Brandin (KD) 
Hans Stifors (PF) 

Ordförande 
Vice ordförande 

Boel Rosdahl (S) Ledamot 
Arne Malmgren (S) Tjänstgörande ersättare 
Nils-Börje Jönsson (C) Ledamot 
Kjell Carlström (PF) Tjänstgörande ersättare 
Mattias Persson (SD) Ledamot 
  
  
Anders Ottosson Ekonomichef (§ 57) 
Mattias Bjellvi stadsarkitekt 
Natalia Bielak bygglovhandläggare 
Karolina Hansen 
Karin Söderholm 

Nämndsekreterare 
Handläggare för parkeringstillstånd 
(§62, §§ 68-69) 

 
 
 
 
 
 

Utses att justera Kjell Carlström  

Justeringens plats och tid Byggnadskontoret 2015-04-27 

   
Paragrafer 

57 – 58, 
60 - 71 

ej sekretess 

 

sekretess 

 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  
Karolina Hansen 

 

 Ordförande   

  
Ulla-Britt Brandin 

 

 Justerande   
  Kjell Carlström  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-04-23 

Datum för anslags 
uppsättande 

2015-04-28 Datum för anslags nedtagande 2015-05-20 

Förvaringsplats för protokollet Byggnadskontorets arkiv 

Underskrift  
 Karolina Hansen 
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§ 57 

 
 

 
 

  
 
 
 

 Allmänna ärenden 
  
 Ekonomisk rapport för mars månad 2015 Dnr 2015.128 
 
 Ekonomichefen redogör för rapporten. 
 
 Byggnadsnämnden beslutar 
  
 att tackar för informationen, samt  
  
 att lägga den till handlingarna. 

______ 
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§ 58 

 
 
 
 
 
 
 

  
 Reglemente för Byggnadsnämnden Dnr 2015/126 

 
Bakgrund 
Reglementet för Byggnadsnämnden antogs av kommunfullmäktige 
2010-05-19, § 38. Ny plan- och bygglag har beslutats och annan 
relaterad lagstiftning har förnyats. Nytt kommunalt beslut om antal 
nämndsledamöter föreligger. Därför behöver gällande reglemente 
ses över. Ett nytt förslag till reglemente har tagits fram 2015-04-09 
av Byggnadskontoret. Byggnadsnämnden föreslås ställa sig bakom 
förslaget till reviderade riktlinjer samt att sända det vidare till 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för antagande. 
 
Förslag till beslut: 
Byggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden besluta: 
att ställa sig bakom förslaget till reviderade riktlinjer samt  
att sända det vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 
för antagande. 

 
 Byggnadsnämnden beslutar 
 
 att ställa sig bakom förslaget till reviderade riktlinjer, samt 
 
 att sända det vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 

antagande. 
 
 
 Delgivning 
 Kommunstyrelsen 
 _____ 
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 § 60 

 
 
 
 
 
 

 
Beslut om godkännande av riktlinjer för skyltar Dnr 2015/23 
 
Bakgrund 
Byggnadskontoret har tagit fram förslag till riktlinjer för skyltar för att tydliggöra 
för näringsidkare och andra intressenter vilka regler som gäller. Syftet är att 
underlätta för näringsidkarna genom att förbättra beslutsprocessen. Detta 
arbete är också ett led i att skapa ett attraktivt och byggnadsnämnden, för att 
få in synpunkter från förvaltningar/nämnder och företagare m.fl. Dessa finns 
sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen.  Förslaget har 
därefter bearbetas och föreslås godkännas av byggnadsnämnden levande 
centrum i Perstorp, där skyltningen är en väsentlig del i hur centrum uppfattas 
av besökaren. Förslaget har varit på bred remiss, efter beslut i och antas av 
kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut: 
Byggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden besluta 
att godkänna det reviderade förslaget till riktlinjer för skyltar samt 
överlämna det till kommunstyrelsen för antagande. 

 

 Byggnadsnämnden beslutar 

 

att  godkänna det reviderade förslaget till riktlinjer för skyltar, samt 

 

att överlämna det till kommunstyrelsen för antagande, 

  
 Delgivning 
 Kommunstyrelsen 
 _____ 
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§ 61 

 
 
 
 
 

Källstorp 7:31, upphävande av beslut Dnr 2015/79 
 
I samband med redogörelse för av händelseförloppet för ärende inom 
Smattabygget med diarienr 2015/79, Källstorp 7:31 beslutade 
Byggnadsnämnden 2015-03-26, § 43, att bordlägga ärenden gällande 
bygglov och anmälningspliktiga åtgärder, i avvaktan på utredningen för 
området. 
 
Efter samråd med jurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
konstateras att det saknas lagrum för att inte avgöra ärendet, såvida inte 
beslut tas om att detaljplanelägga området. Kommunen måste då fullfölja 
planarbetet inom två år. 
 
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att  
 
upphäva beslutet 2015-03-26, § 43 att bordlägga ärenden gällande bygglov 
och anmälningspliktiga åtgärder, gällande Källstorp 7:21, i avvaktan på 
utredningen av området 
 
Byggnadsnämnden beslutar 
 
att upphäva beslutet 2015-03-26, § 43 att bordlägga ärenden gällande 

bygglov och anmälningspliktiga åtgärder, gällande Källstorp 7:21, i 
avvaktan på utredning av området. 

 
Delgivning 
Bygglovhandläggare 
______ 
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 § 62 

 
 
 
 
 
 
 

Trafikärende 
 
Ansökan om parkeringstillstånd Dnr 2015/51 

  
Det har inkommit en ansökan om parkeringstillstånd 2015-02-16, dnr 
2015/51, för rörelsehindrad som enligt egen uppgift söker som passagerare. 
Sökanden uppger i ansökan att skälet är förslitningsskador (artros) i knäna 
och att benen låser sig. 

 
Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand 
grundas på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel. Den 
sökanden skall också regelbundet behöva hjälp utanför fordonet och inte 
ensam kunna invänta förare vid målpunkt. (TSFS 2009:73) 

 
Med ansökan följer ett läkarintyg. Läkare på vårdcentralen intyga att 
sökanden har dessa problem och kan endast gå 25-30 m. Läkaren intygar 
inte varken att hjälpen behövs eller att man inte kan invänta föraren. 

 
Begäran om komplettering skickades till sökanden 2015-02-17 och fick till 
2015-03-15 på sig att komplettera handlingarna. Några sådana har inte 
inkommit. 

 
Med hänvisning till ovanstående föreslår handläggaren att trafiknämnden 
skall avslå ansökan. 
 

 Trafiknämnden beslutar 
  

att  avslå ansökan. 

 
 Delgivning 
 Handläggare för parkeringstillstånd 
 _____ 
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 § 63 

 
 
 
 
 
 
 

 Byggärenden 
 

Beslut om bygglov med startbesked, Bälinge 15:336 Dnr 
2014/254 

  
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bygglov för nybyggnation av förråd på befintlig parkeringsplats. 
Stugan på 35 m2 kommer att kläs i gula klädselbrädor med vita foder. Förrådet 
kommer att användas för förvaring av trädgårdsmaskiner och städutrustning. 
Som villkor för sökt åtgärd gäller att utformas på och placeras på ett sådant sätt 
att sikten inte försämras på den befintliga parkeringsplatsen.  
 
Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I översiktsplanen beskrivs 
området som ett område av stort kommunalt värde. Målsättningen enligt 
översiktsplanen är att säkerställa området runt Bälingesjön och dess 
omgivningar som ett rekreationsområde. Sökt åtgärd bedöms uppfylla 
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL. 
 
Handlingar som ligger till grund för beslutet  

 Ansökan om bygglov, ink. 2014-11-14 

 Planritning, fasadritningar, ink. 2014-11-26 

 Situationsplan, ink. 2015-01-26 

 Svar på yttranden från fastighetsägaren, 2015-02-08 

 Beslut om förlängd handläggningstid, 2015-02-16 

Yttranden 
Fastighetsägaren till fastigheten Bälinge 15:134 har inte haft någon att erinra 
mot sökt åtgärd under förutsättning att WC/dusch inte installeras. Sökande 
svarar att så inte är fallet och behov av avlopp inte finns i dagsläget. 
Fastighetsägaren till fastigheten Bälinge 15:260 hade en del frågeställningar 
kring ändamål och fasadutformning av förrådet. Sökande svarade på yttrandet.  
 
Lagstöd 

Bygglovet upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 
avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då  
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beslutet vann laga kraft. Bygglovet vinner laga kraft tre veckor efter 
kungörelsen/meddelandet. 
 
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet 
om lov uppför att gälla (10 kap. 25 § PBL). 
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 
§ PBL, om inte nämnden beslutar annat. Begäran om slutbesked inlämnas när 
åtgärden slutförts. 
 
Byggnadskontorets ställningstagande 

Förrådet kommer att placeras i utkanten av en befintlig parkeringsplats. 
Förrådet kommer inte att kopplas till avlopp. Byggnadskontoret ser inga hinder 
för sökt åtgärd under förutsättning att sikten inte försämras på 
parkeringsplatsen.  
Då ärendet anses vara av principiell betydelse tar Byggnadsnämnden beslut i 
ärendet.  
 

Enligt fastställd taxa utgör avgiften för 
Bygglov:  3 382 kr  
Kungörelse/POIT: 208 kr 
Summa avgifter: 3 590 kr  Faktura översändes separat. 
 

Byggnadsnämnden förslås besluta  

att bevilja bygglov för nybyggnation av förråd enligt 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL,  

att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § 

PBL, samt 

att fakturera sökande 3 590 kronor för bygglov och kungörelse enligt gällande 
taxa. 

  
 Byggnadsnämnden beslutar 
 

att  bevilja bygglov för nybyggnation av förråd enligt 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL, 

  

att  startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 

§ PBL, samt  

 

att  fakturera sökande 3 590 kronor för bygglov och kungörelse enligt 

gällande taxa. 

 

 

 Delgivning 
 Bygglovhandläggare 

_____ 
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 § 64 

 
 
 
 
 
 
 

Åtgärdsföreläggande vid vite, Brukshotellet 2 Dnr 2015/84 

  
Ärendebeskrivning 
Kort historik 

 2013-02-19 inkom två OVK-protokoll med erinran 

 2014-12-05 skickades ett föreläggande till fastighetsägaren där denne fick fram 

till 2015-03-10 att inkomma med besiktningsprotokoll utan erinran. 

Föreläggandet skickades med mottagningsbevis. 

 2014-12-10 inkom mottagningsbevis, föreläggandet var delgivet. 

 2013-03-12 inkom besiktningsprotokoll för fastigheterna Brukshotellet 1 och 

Brukshotellet 2. OVK-protokollet avseende Brukshotellet 3 var utan erinran 

medans det för Brukshotellet 2 fortfarande var med erinran.  

 2015-03-19 kommunicerades synpunkter inför beslut till fastighetsägaren. 

 2015-03-25 inkom fastighetsägaren med ett yttrande. 

Lagstöd 

Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen(2010:900), PBL och enligt 5 kap. 1 § 
plan- och byggförordningen (2011:338) ska byggnadsägaren se till att kontrollen 
utförs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad enligt EG nr 
765/2008. 
Enligt 11 kap. 19 § PBL kan byggnadsägare föreläggas om inte 
ventilationskontroller utförs eller fel och brister åtgärdas. 
Enligt 11 kap. 37 § PBL för föreläggandet förenas med vite. 
 

 Byggnadsnämnden föreslås besluta 
att med stöd av 8 kap. 25 §, 11 kap. 19 § samt 11 kap. 37 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL förelägger Byggnadsnämnden i Perstorps kommun 

…………………….., såsom ägare av fastigheten Brukshotellet 2 i Perstorps 

kommun, vid vite om 20 000 kr, senast 31 augusti 2015 inkomma med protokoll 

över utförd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) avseende byggnad på 

fastigheten Brukshotellet 2,  

att …………………….. ska vidare utge ett vite om 20 000 kr för varje period om 

tre månader, räknat från den 31 augusti 2015, under vilket ett  
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protokoll över utförd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) avseende byggnad 

på fastigheten Brukshotellet 2 inte har inkommit, samt 

att om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska 

genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.  

 
Byggnadsnämnden beslutar  

 

att  med stöd av 8 kap. 25 §, 11 kap. 19 § samt 11 kap. 37 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL förelägger Byggnadsnämnden i Perstorps 

kommun …………………….., såsom ägare av fastigheten Brukshotellet 

2 i Perstorps kommun, vid vite om 20 000 kr, senast 31 augusti 2015 

inkomma med protokoll över utförd obligatorisk ventilationskontroll 

(OVK) avseende byggnad på fastigheten Brukshotellet 2, 

  

att …………………….. ska vidare utge ett vite om 20 000 kr för varje period 

om tre månader, räknat från den 31 augusti 2015, under vilket ett 

protokoll över utförd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) avseende 

byggnad på fastigheten Brukshotellet 2 inte har inkommit, samt 

 

att  om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden besluta att åtgärden 

ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.  

 
 
 Delgivning 
 Bygglovhandläggare 

_____ 
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 § 65 

 
 
 
 
 
 

Byggsanktionsavgift, Oderljunga 4:9 Dnr 2013/90 

 
Ärendebeskrivning 
Kort historik: 

 2013-04-22 inkom ansökan för bygglov för ombyggnation på grund av ny 

ventilationsordning.  

 2013-06-11 erhölls startbesked för sökt åtgärd. 

 2015-02-16 inkom ett besiktningsprotokoll där det framgick att ventilationen 

byggts om 2013 samt att en besiktning genomförts 2013-10-01 

 2015-03-19 kommunicerades synpunkter inför beslut ut till fastighetsägaren 

 
Yttranden 
Inga yttranden har inkommit. 
 
Lagrum 

Enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) får ett byggnadsverk inte tas 
i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.  
Enligt PBL 11 kap. 51 § ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift 
om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kapitlet i PBL. Enligt 11 kap. 53 § 
PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet.  
En byggsanktionsavgift ska inte tas ut, om rättelse sker innan frågan om 
sanktion eller ingripande tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med 
tillsynsmyndigheten enligt 11 kap. 54 § PBL. 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § PBL ta ett 
byggnadsverk i bruk efter sådan åtgärd som avses i 9 kap. 8 § första stycket 2b 
PBL eller 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har 
gett ett slutbesked är 0,01 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 
prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för installation eller 
väsentlig ändring av rökkanal eller anordning för ventilation.  
Beräknat på 2015 års prisbasbelopp blir byggsanktionsavgiften 10 680 kronor. 
Berörd area uppgår enligt ansökan till 460 m2. 
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Byggnadsnämnden förslås besluta  

Att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) ta ut en 

byggsanktionsavgift på 10 680 kr (tiotusen sexhundraåttio kronor),  

Att avgiften i enlighet med 11 kap. 61 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts 

den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 59 § PBL. Avgiften ska betalas till Perstorps 

kommun. Avgiften kommer att faktureras, samt 

Att om kontrollplan samt begäran om slutbesked inte har inkommit innan den 31 

juli 2015 ska ta ut en byggsanktionsavgift på 21 360 (tjugoentusen 

trehundrasextio kronor) i enlighet med PBF 9 kap. 2§. 

 
 Byggnadsnämnden beslutar 
 

att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) ta ut en 

byggsanktionsavgift på 10 680 kr (tiotusen sexhundraåttio kronor),  

 

att  avgiften i enlighet med 11 kap. 61 § plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften 

har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 59 § PBL. Avgiften ska 

betalas till Perstorps kommun. Avgiften kommer att faktureras, samt 

 

att  om kontrollplan samt begäran om slutbesked inte har inkommit innan 

den 31 juli 2015 ska ta ut en byggsanktionsavgift på 21 360 

(tjugoentusen trehundrasextio kronor) i enlighet med PBF 9 kap. 2§. 

 
 

 Delgivning 
 Bygglovhandläggare 

_____ 
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 § 66 

 
 
 
 
 
 
 

Byggsanktionsavgift, Perstorp 23:20 Dnr 2013/164 

   
Ärendebeskrivning 
Kort historik: 

 2013-10-02 inkom ansökan om bygglov för parkering samt plank. 

 2013-10-02 erhölls startbesked. 

 2015-03-19 framkom det vid en genomgång av pågående ärenden att sökt 

åtgärd saknade slutbesked. 

 2015-03-19 Tillsynsbesök där det framkom att parkeringen tagits i bruk 

 2015-03-19 Kommunicerades, synpunkter inför beslut till fastighetsägaren 

Yttranden 
Inga yttranden har inkommit.  
 

Lagrum 

Enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) får ett byggnadsverk inte tas 
i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.  
Enligt PBL 11 kap. 51 § ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift 
om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kapitlet i PBL. Enligt 11 kap. 53 § 
PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet.  
En byggsanktionsavgift ska inte tas ut, om rättelse sker innan frågan om 
sanktion eller ingripande tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med 
tillsynsmyndigheten enligt 11 kap. 54 § PBL. 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § PBL ta en annan 
anläggning än en byggnad i bruk efter anläggande, flyttning eller ändring innan 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är 0,005 prisbasbelopp med ett 
tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när det gäller en 
parkeringsplats.  
Beräknat på 2015 års prisbasbelopp 44 500 kr blir byggsanktionsarean 
24 867,50 kr. Berörd area är enligt ansökan 553,83 m2.  
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Byggnadsnämnden förslås besluta  

att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) ta ut en 

byggsanktionsavgift på 24 867,50 kr (tjugofyra tusen åttahundrasextiosju kronor 

och femtio ören),  

att avgiften i enlighet med 11 kap. 61 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts 

den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 59 § PBL. Avgiften ska betalas till Perstorps 

kommun. Avgiften kommer att faktureras, samt 

att om begäran om slutbesked inte har inkommit innan den 31 juli 2015 ska ta 

ut en byggsanktionsavgift på 49 735 kr (fyrtionio tusen sjuhundratrettiofem 

kronor) i enlighet med PBF 9 kap. 2§. 

 
 Byggnadsnämnden beslutar 
 

att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) ta ut en 

byggsanktionsavgift på 24 867,50 kr (tjugofyra tusen 

åttahundrasextiosju kronor och femtio ören),  

 

att  avgiften i enlighet med 11 kap. 61 § plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften 

har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 59 § PBL. Avgiften ska 

betalas till Perstorps kommun. Avgiften kommer att faktureras, samt 

 

att  om begäran om slutbesked inte har inkommit innan den 31 juli 2015 ska 

ta ut en byggsanktionsavgift på 49 735 kr (fyrtionio tusen 

sjuhundratrettiofem kronor) i enlighet med PBF 9 kap. 2§. 

 
 
 Delgivning 
 Bygglovhandläggare 

_____ 
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 § 67 

 
 
 
 
 
 
 

Byggsanktionsavgift, Poppeln 13 Dnr 2015/67 

   
Ärendebeskrivning 
Kort historik: 

 2015-02-24 inkom en ansökan om bygglov för fasadändring på Poppeln 13. 

Fasadändringen avser en imkanal som enligt ansökan ska gå längs med 

fasaden upp till taket.  

 2015-03-25 genomfördes ett tillsynsbesök då det framkom att åtgärden redan 

påbörjats, se bifogade foton. 

 2015-03-25 skickades synpunkter inför beslut till sökande. 

 2015-03-26 samt 2015-03-27 inkom yttranden från sökande. 

Yttranden 
Sökande menar i sitt yttrande att håltagning var beställt och ventilationskillarna 
därför var tvungna att dra upp ett rör genom marken för att lokalen inte skulle 
förstöras av regn. Sökande meddelade även att arbetet stoppats när de fåt 
kännedom om tillsynsärendet.  
 
Lagrum 

Enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL får en åtgärd inte 
påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver 
bygglov.  
Enligt PBL 11 kap. 51 § ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift 
om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kapitlet i PBL. Enligt 11 kap. 53 § 
PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet.  
En byggsanktionsavgift ska inte tas ut, om rättelse sker innan frågan om 
sanktion eller ingripande tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med 
tillsynsmyndigheten enligt 11 kap. 54 § PBL. 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan 
ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3c eller 8 
§ första stycket 2a eller c eller 4 PBL som avser en byggnads yttre utseende 
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är för ett flerbostadshus, en 
kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller 
idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp 
per kvadratmeter av den area som ändringen avser.  
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Beräknat på 2015 års prisbasbelopp 44 500 kronor blir byggsanktionsavgiften 
11 897, 52 kronor beräknat på en berörd area av 8,68 m2.  
 
Byggnadsnämnden förslås besluta  

att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) ta ut en 

byggsanktionsavgift på 11 897, 52 kr (elvatusen åttahundranittiosju kronor och 

femtiotvå ören) samt, 

att avgiften i enlighet med 11 kap. 61 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har 
delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 59 § PBL. Avgiften ska betalas till 
Perstorps kommun. Avgiften kommer att faktureras. 

  
 Byggnadsnämnden beslutar 
 

att  med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) ta ut en 

byggsanktionsavgift på 11 897, 52 kr (elvatusen åttahundranittiosju 

kronor och femtiotvå ören) samt, 

 

att  avgiften i enlighet med 11 kap. 61 § plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften 

har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 59 § PBL. Avgiften ska 

betalas till Perstorps kommun. Avgiften kommer att faktureras.  

 
 
 Delgivning 
 Bygglovhandläggare 
 _____ 
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 § 68 

 
 
 
 
 
 
 

 Delegationslista 
 
Förelåg delegationsbeslut enligt bilaga § 68 BN. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 

 
att lägga delegationslistan till handlingarna. 

 _____ 
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 Meddelandelista 
 
Förelåg meddelanden enligt bilaga § 69 BN, samt inkomna ansökningar om 
bygglov samt anmälningspliktiga åtgärder för tiden 2015-03-13 till 2015-04-
10. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga meddelandelistan till handlingarna. 
_____ 
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Informationsärenden  
  

Information om korsningen Stockholmsvägen – Köpmangatan från 
stadsarkitekten. 

 
 Byggnadsnämnden beslutar 
 
 att tacka för informationen. 

_____ 
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Övriga frågor 

  
Diskussion kring måsarna i Jeans damm, samhällbyggnadschefen ska tillse 
att ny skyltning sätts upp. 

  
 Byggnadsnämnden beslutar 
 
 att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

_____ 
 

 
  
 


