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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 

2016-08-25 

Astrakanen, torsdagen den 25 augusti 2016 kl. 13.00 - 16.00. 

James Johnson (BP), ordförande 
Göran Klang (S), vice ordförande 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Ingemar Nilsson (SD), ledamot 
Claes Sundin (M), ledamot 
Ingrid Nygren (L), ledamot 
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Marie-Louise Linden (M) och Kjell Stridh (BP), ej tjänstgörande ersättare. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare, Roger Larsson, stadsarkitekt, Lisa Rönnberg, 
samhällsbyggnadschef. För övriga närvarande tjänstemän, se respektive paragraf. 

Ingrid Nygren. Ersättare:. Claes Sundin. 

Kom~Het :d tocsdagen den 1 'eptembec 2016 kl. 10.00. 

~ Y ~ Paragrafer: 87 - 109 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2016-08-25 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

2/9-23/9 

K~eL 
Henrik Andersson 

Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämnden den 25 augusti 2016 

§ Ärendebeskrivning 

87. Val av justeringsperson 

88. Godkännande av dagordningen 

89. Informationsärenden 

90. Delgivningar 

91. Delegationsbeslut 

92. Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande små enskilda avlopp 

i Båstads kommun 

93. Remiss från näringsdepartementet angående Boverkets rapport "Dokumentations

system för byggprodukter vid nybyggnation" (Rapport 2015:46) 

94. Yttrande angående remiss av slutbetänkande av utredningen om begränsning 

av odling av genetiskt modifierade växter (SOU 2016:22) 

95. Yttrande angående remiss av rapport om översyn av förordning om miljö

kvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 

96. Argus 9 - Förslag till yttrande angående remiss från läns-styrelsen gällande 

överklagande av kommunens beslut den 25 april 2016 

97. Ringblomman 13 - Förslag till yttrande angående remiss från länsstyrelsen 

gällande överklagande av kommunens beslut den 16 juni 2016 

98. Eskilstorp 6:33 - Tillsyn avseende olovligt uppsatt skylt 

99. Freden 5 - Olovliga åtgärder avseende påbörjad ombyggnad av ventilationssystem 

utan startbesked, samt tagit ventilations-system i bruk utan slutbesked 

100. Norra Karstorp 1:2 - Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nummer 

P 2309-16 angående olovlig rivning och upp-förande av nytt fritidshus 

101. Förslöv 27:1 - Startat byggnation utan startbesked, sanktionsavgift 

102. Hemmeslöv 11:35 -Tagit byggnad i bruk utan slutbesked, sanktionsavgift 

103. Hemmeslöv 10:88 - Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nummer 

P 2884-16 angående olovlig rivning av en del av fritidshus 
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104. Mäsinge 9:22 - Tillsyn avseende olovlig byggnation för uppförande av stödmur 

105. Finnsbo 1:10 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus efter rivning av 

befintlig ekonomibyggnad 

106. Svenstad 9:3 - Bygglov för ändrad användning av stall till fritidsbostad 

107. Hallen 16 - Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus med 15 lägenheter 

108. Troentorp 1:89 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus efter avstyckning 

109. Arbetsgrupp för översyn av miljö- och hälsoskyddstaxan 

Postadress 
269 80 Båstad 
Gatuadress 
Vångavägen 2 

Telefon 
0431-770 00 vx 
Telefax 
0431-770 20 

E-post 
bastads.kommun@bastad.se 
Webbplats 
www.bastad.se 

Postgiro 
11 11 11-1 
Organisationsnummer 
212000-0944 
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IHJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-08-25 

MN § 87 dnr: MN 000010/2016-903 

Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll utses: 

Ingrid Nygren (L). 

Till ersättare utses: Claes Sundin (M). 

Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad, 

Torsdagen den 1/9 kl. 10.00. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/näm el 

11~· 
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Blad 
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Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-08-25 

MN § 88 dnr: MN 000011/2016-903 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Blad 

3 (27) 

Information: klagomål gällande ombyggnationen av Agardhsgården, 

Arbetsgrupp för översyn av miljö- och hälsoskyddstaxan. 

I usterandes signaturer 
Utskott/presidium 

/J1 K~ 
KF Utdragsbestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2016-08-25 

MN § 89 dnr: MN 000014/2016-903 

I nformationsärenden 

a). Månatlig rapportering kring inkomna bygglovansökningar (Roger) 

b ). Nye bygglov handläggaren Leif Davidsson presenterar sig. 

c). Sommaren 2016 (Roger/Mårten/Joacim) 

d). Kommunens asylboenden: Lägesrapport (Mårten) 
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e). Överklagan angående bristande säkerhet för närboende och allmänhet 
på Torekovs golfbana (Mårten). Dnr: MN 000025/2015-800 

fJ. Bassängbad på Torekov Hotell (Mårten). Dnr: MN 000030/2016-800 

g). Examensarbete: Giftfri miljö på förskolor - Nulägesanalys och förslag till 
förbättringsarbete (åtgärder) i Båstads kommun (Mårten) 

h). Klagomål gällande ombyggnationen av Agardhsgården 1 och 2 (Roger) 
Dnr: MN 000077 /2016-330 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

KF Utdragsbestyrkande 
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MN § 90 dnr: MN 000012/2016-903 

Delgivningar 

a). Bjäred 6:5 och 6:11 - Föreläggande att vidta återställningsåtgärder. 
Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom 
(punkten 3) och upphäver Länsstyrelsens i Skåne län beslut om 
föreläggande. Dnr: MN 000082/2016-800 

b ). Elestorp 6:6 - Överklagande av länsstyrelsens beslut angående avvisning 
av överklagat bygglov. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000147 /2015-330 

c). Hallavara 6:8 - Mark- och miljödomstolen undanröjer myndighetsnämndens 
beslut den 27 augusti 2015 att påföra fastighetsägaren en miljösanktions
avgift om 10 000 kr. Dnr: MN 000083/2016-800 

d) . Storahult 3:17 - Förbud att släppa ut avloppsvatten till avloppsanordningen. 
Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut endast på så sätt att 
myndighetsnämndens beslut ska gälla från den 1 november 2016. 
Dnr: MN 000050/2016-800 

e). Borgen 3 3 - Överklagande av beslut om nekat bygglov för växthus. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: MN 000029/2016-330 

f). Dejarp 6:30 - Överklagande av beslut om entledigande av kontrollansvarig. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 
Dnr: MN 000120/2015-330 

g). Evald 4 - Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av nätstation. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: MN 000086/2016-330 

h). Förslöv 2:99 - Överklagande av beslut av nekat bygglov. Delbeslut: 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: MN 000026/2016-330 

i). Förslöv 4:99 - Överklagande av beslut om föreläggande. Länsstyrelsen 
upphäver det överklagade beslutet. Dnr: MN 000084/2016-800 

j). Glimminge 21: 2 2 - Överklagande av beslut om föreläggande att åtgärda 
bristfällig avloppsanläggning. Länsstyrelsen upphäver det överklagade 
beslutet såvitt avser föreläggandet om att åtgärda avloppsanordningen. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet i den delen det avser tillsynsavgift. 
Dnr: MN 000085/2016-800 

k). Hålarp 4:179 - Överklagande av beslut om nekat bygglov för nybyggnad av 
fackverkstorn för telekommunikation samt teknikbod. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet. Dnr: MN 000006/2016-330 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 

11''."!W 
KF Utdrags bestyrkande 
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Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2016-08-25 

MN § 90 

Forts. Delgivningar 

1). Killebäckstorp 3:7 - Överklagande av beslut om förbud av utsläpp till 
avloppsanläggningen. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000017 /2016-800 

m).Pilken 8 - Överklagande av beslut att bevilja rivningslov och bygglov. 
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Länsstyrelsen avvisar överklagandena avseende rivningslov. Länsstyrelsen 
upphäver det överklagade beslutet avseende bygglov. 
Dnr: MN 000081/2016-330 

n). Salomonhög 1:5 - Överklagande av förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000023/2016-330 

o). Troentorp 1:85 - Överklagande av tillsynsavgift enligt miljöbalken gällande 
tillstånd för anläggning av enskild avloppsanordning. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet. Dnr: MN 000090/2016-800 

p). Ändring av detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. Underrättelse om samråd 
från Samhällsbyggnad. Dnr: MN 000080/2016-315 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Delgivningarna godkänns och läggs till handlingarna. 

KF Utdragsbestyrkande 
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MN § 91 dnr: MN 000013/2016-903 

Delegationsbeslut 

a). Delegationsbeslut 2016-06-08 - 2016-08-16 för bostadsanpassningsbidrag. 
Dnr: MN 000020/2016-904 

b). Delegationsbeslut 2016-06-10 - 2016-07-22 för räddningstjänsten. 
Dnr: MN 000005/2016-904 

c). Delegationsbeslut 2016-06-01 - 2016-07-31 för bygglovavdelningen. 
Dnr: MN 000003/2016-904 

d). Delegations beslut 2016-06-04 - 2016-08-16 för miljöavdelningen. 
Dnr: MN 000004/2016-904 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Utskott/presidium KF Utdrags bestyrkande 
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Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-08-25 8 (27) 

MN § 92 dnr: MN 000042/2016-800, M 2016-000526 

Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande små enskilda 
avlopp i Båstads kommun 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande små enskilda avlopp i 
Båstads kommun antas. 

Beskrivning av ärendet Miljöavdelningen har tagit fram riktlinjerna för att visa vilka riktlinjer och mål 
Båstads kommun har i frågan om enskilda avlopp, underlätta för handläggaren 
att fatta likvärdiga och rättvisa beslut, samt att användas som ett verktyg för 
att uppnå god ekologisk status på alla våra vattenförekomster. Riktlinjerna 
syftar till att handläggningen av avloppsärenden så långt som möjligt ska vara 
enhetlig och vägledande för nämndbeslut och i det delegerade beslutsfattandet 
samt öka förutsägbarheten i myndighetsutövandet. Den syftar även till att 
underlätta handläggningen av ärenden, vid tillståndsgivning och vid yttrande 
till bygglovsavdelningen vid nybyggnation samt vara vägledande för hand
läggare, privatpersoner, entreprenörer och projektörer. 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Reservation 

Tjänsteskrivelse från miljöavdelningen, daterad den 15 augusti 2016, samt 
tillhörande bilaga. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Ingrid Nygren (L), Karin Schmidt (BP) och Göran Klang (S): Bifall. 

Claes Sundin (M): Avslag. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
nämnden bifallit liggande förslag. 

Mot beslutet reserverar sig Claes Sundin (M), se bilaga. 

Beslutet expedieras till Miljöavdelningen. 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KS/o~ KF Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsskydd 

Datum: 2016-08-15 

MY ooovii/z,o; 6- ~oD 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare: Tina Eriksson, (redaktionell ändring av Mårten Sällberg) 

Dnr: 2016-000526 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 
Miljöavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande små enskilda avlopp i Båstads kommun 
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Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden gällande små enskilda 
avlopp i Båstads kommun 

- Bakgrund 
Vårt viktigaste livsmedel är vatten. En trygg dricksvattenförsörjning förutsätter att yt- och 
grundvatten skyddas mot bland annat överuttag och närsalter (fosfor och kväve). Våra hav och 
vattendrag övergöds på grund av utsläpp från närsalter, som bland annat kommer från 
enskilda avlopp. 

Innan avloppsvatten får släppas ut måste det enligt gällande lag tas om hand och renas. I annat 
fall kan de föroreningar och smittämnen som finns i avloppsvattnet påverka miljön eller 
människors hälsa negativt. 

Båstads kommun tillhör Västerhavets vattendistrikt. Vattenförekomster som finns i Båstads 
kommun har klassats av vattendistriktet. Stensån, Örebäcken, Kägleån samt Laholmsbukten 
och Skälderviken uppnår idag inte god ekologisk eller kemisk status och ska enligt den 
föreslagna åtgärdsplanen framtagen av Västerhavets vattendistrikt uppnå god status till 2021. 

Bristfälliga enskilda avlopp har av Havs- och vattenmyndigheten bedömts vara en av de stora 
bidragande faktorerna till att god status inte uppnås i våra vattenförekomster. 10 % av de 
svenska hushållen har idag enskilda avlopp och släpper ut nästan lika mycket övergödande 
ämnen som resterande 90 % av övriga hushåll som är anslutna till de kommunala 
reningsverken. 

Båstads kommun har en stor andel enskilda avlopp. Idag finns det uppskattningsvis 2 700 
hushåll med enskilda avloppsanläggningar i kommun. Miljöavdelningen handlägger cirka 200 
avloppsärenden årligen. I kommunen bedöms cirka 80 % av de enskilda avloppen vara 
undermåliga. 

Miljöavdelningen har sedan slutet av 2012 systematiskt arbetat med att inventera och åtgärda 
enskilda och samfällda avloppsanläggningar, så att de på sikt ska uppfylla miljöbalkens (MB) 
grundläggande krav på godtagbar avloppsrening. 

Trots detta kommer det bli svårt för Båstads kommun att uppnå god ekologisk status för 
kommunens vattenförekomster till år 2021 enligt Västerhavets vattendistrikts 
åtgärdsprogram. 
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'Aktuellt 
Miljöavdelningen har tagit fram riktlinjerna för att visa vilka riktlinjer och mål Båstads 
kommun har i frågan om enskilda avlopp, underlätta för handläggaren att fatta likvärdiga och 
rättvisa beslut, samt att användas som ett verktyg för att uppnå god ekologisk status på alla 
våra vattenförekomster. Riktlinjerna syftar till att handläggningen av avloppsärenden så långt 
som möjligt ska vara enhetlig och vägledande för nämndbeslut och i det delegerade 
beslutsfattandet samt öka förutsägbarheten i myndighetsutövandet. Den syftar även till att 
underlätta handläggningen av ärenden, vid tillståndsgivning och vid yttrande till 
bygglovsavdelningen vid nybyggnation samt vara vägledande för handläggare, privatpersoner, 
entreprenörer och projektörer. 

Framtagna riktlinjer är en revidering av det förslag som presenterades i Myndighetsnämnden i 
april månad 2016. Vid nämndsammanträdet biföll Myndighetsnämnden (MN § 46, dnr: MN 
000042/2016-800) tjänsteskrivelsen med ändringen av att dispens kan ges vid särskilda skäl ( 
såsom åldersskäl där fastighetsägaren/fastighetsägarna överstigit en ålder på 75 år. Redovisad 
revidering är en redaktionell ändring av tidigare förslag, som presenterades under april månad 
2016, innehållande följande ändringar: 
- Dispens för ålder ändras från 80 år till 75 år enligt Myndighetsnämndens förslag (MN § 46). 
- Dokumentets namn ändrar namn från "Policy" till "Riktlinjer". 
- Hänvisning till lagstiftning har ändrats på så sätt att NFS 2006:7 har ersatts med Havs- och 

vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:i 7) om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten. HVMFS 2016:17 har ersatt NFS 2006:7 och började gälla maj månad 
2016. Ändringen innebär inga större förändringar mot den förra. 

Övervägande/Framtid 
Avsikten med riktlinjerna är att underlätta bedömningen så att alla avloppsansökningar 
bedöms utifrån samma grunder samt att förbättra förutsättningarna för att nå god ekologisk 
status på våra vattenförekomster. 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås anta framtagna riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp i 
Båstads kommun. 

Mårten Sällberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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~ KOMMUN 
Samhällsskydd 

Riktlinjer för 
handläggning av ärenden 

gällande små enskilda 
avlopp i Båstads kommun 

Fotograf, Tina Eriksson 2015 

Riktlinjerna ersätter tidigare antagna riktlinjer (SBN § 223) för handläggning av enskilda avlopp, 
antagen den 8 dec 2008. 
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Inledning 
Vårt viktigaste livsmedel är vatten. En trygg dricksvattenförsörjning förutsätter att yt- och 
grundvatten skyddas mot bland annat överuttag och närsalter (fosfor och kväve). Våra hav 
och vattendrag övergöds på grund av utsläpp från närsalter, som bland annat kommer från 
enskilda avlopp. 

Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att säkerställa att EU:s ramdirektiv 
för vatten (vattendirektivet) genomförs i Sverige. Vattenmyndigheten har gett 
kommunerna i uppdrag att ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp, som bidrar 
till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 
Statusklassificeringen av ekologisk status är en bedömning av bland annat kvaliteten på 
och förekomsten av växt- och djurarter. För att illustrera den ekologiska statusen på vatten 
använder man sig av fem nivåer: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. 

Båstads kommun tillhör Västerhavets vattendistrikt. Vattenförekomster som finns i 
Båstads kommun har klassats av vattendistriktet. Stensån, Örebäcken, Kägleån samt 
Laholmsbukten och Skälderviken uppnår idag inte god ekologisk eller kemisk status och 
ska enligt den föreslagna åtgärdsplanen framtagen av Västerhavets vattendistrikt uppnå 
god status till 2021. 

Miljöavdelningen har sedan slutet av 2012 systematiskt arbetat med att inventera och 
åtgärda enskilda och samfällda avloppsanläggningar, så att de på sikt ska uppfylla 
miljöbalkens (MB) grundläggande krav på godtagbar avloppsrening. 

Trots detta kommer det bli svårt för Båstads kommun att uppnå god ekologisk status för 
kommunens vattenförekomster till år 2021. Riktlinjerna skall användas som ett verktyg i 
arbetet för att öka möjligheten att nå god status samt för en mer likartad handläggning av 
enskilda avlopp. 

Riktlinjerna innehåller både internationella och nationella lagkrav men också av 
kommunen egna framtagna bedömningsgrunder för hur avloppsärenden ska handläggas 
och bedömas för en mer rättvis och likartad handläggning i kommunen. De egna 
bedömningsgrunderna ska också ge ett större stöd till handläggarna vid beslutsfattande. 
De av kommunen egna framtagna bedömningsgrunder som inte lagstadgade är bland 
annat: 
• Kriterier som framtagits när hög skyddsnivå skall gälla i Båstads kommun 
• Områden där enskilda avloppsanordningar inte bör anlägga, s.k. stoppområden 
• Handläggningsrutiner vid ny-/ ombyggnation av bostadshus /komplementbyggnad med 

indraget vatten utanför verksamhetsområde för det kommunala avloppsnätet 
• Tidsbegränsning av tillstånds beslut 
• Handläggningsrutiner för avloppsinventering 
• Bedömningsgrunder för undermåliga enskilda avlopp 
• När dispens ska gälla för åtgärd av undermåliga avloppsanordningar 

Bakgrund 
Innan avloppsvatten får släppas ut måste det enligt gällande lag tas om hand och renas. I 
annat fall kan de föroreningar och smittämnen som finns i avloppsvattnet påverka miljön 
eller människors hälsa negativt. 

De flesta av de ämnen som finns i avloppsvatten förekommer även naturligt i miljön. Det är 
när de förekommer i för stora mängder eller på fel plats som de blir föroreningar. Exempel 
på sådana föroreningar i avloppsvatten är organiskt material, som kan orsaka syrebrist i 
de vatten som de släpps ut i. 
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Andra ämnen, speciellt fosfor och kväve, kan på grund av att de stimulerar algtillväxt 
orsaka övergödning. Övergödningen kan även leda till syrebrist. Den stora mängden alger 
och andra växter dör så småningom. När de dör och ska brytas ner behövs syre. 

Avloppsvatten innehåller även bakterier, virus och parasiter, som kan ge upphov till 
sjukdomar hos människor och djur om avloppsvattnet inte hanteras på rätt sätt. Ungefär 
20 % av de enskilda dricksvattenbrunnarna är förorenade till följd av undermåliga 
enskilda avlopp. 

I avloppsvattnet finns också metaller och svårnedbrytbara organiska ämnen. Många av de 
ämnen som släpps ut binds till partiklar och ackumuleras i bottensedimenten. Detta kan ge 
negativa effekter på de växter och djur som lever i vattnet eller i sedimenten. 

På senare år har forskare uppmärksammat att läkemedelsrester och ansamlingen av 
hormoner i avloppsvatten kan orsaka reproduktionsstörningar på fisk som lever i 
närheten av avloppsvattenutsläpp. 

Bristfälliga enskilda avlopp har av Havs- och vattenmyndigheten bedömts vara en av de 
stora bidragande faktorerna till att god status inte uppnås i våra vattenförekomster. 10 % 
av de svenska hushållen har idag enskilda avlopp och släpper ut nästan lika mycket 
övergödande ämnen som resterande 90 % av övriga hushåll som är anslutna till de 
kommunala reningsverken. 

I Båstads kommun behövs åtgärder vidtas för att förbättra statusen hos flera av 
kommunens vattenförekomster. Laholmsbukten exempelvis är i dag klassad med 
"otillfredsställande ekologisk status". I Skälderviken bedöms den ekologiska statusen som 
"måttlig". 

Båstads kommun har en stor andel enskilda avlopp. Idag finns det uppskattningsvis 2 700 
hushåll med enskilda avloppsanläggningar i Båstads kommun. Miljöavdelningen 
handlägger cirka 200 avloppsärenden årligen. I kommunen bedöms cirka 80 % av de 
enskilda avloppen vara undermåliga. 

En minskning av kväve- och fosforbelastningen kommer inte att ge omedelbara effekter i 
miljön. Det krävs ofta en lång återhämtningsprocess i mark, vatten och sediment innan 
halterna av näringsämnen når långsiktigt önskvärda nivåer i ekosystemen. Genom tillsyn 
och krav på åtgärd av bristfälliga enskilda avlopp möjliggör för kommunen att bygga upp 
system för detta och att på sikt uppnå en bättre status i våra vattenförekomster. 

Tillämpning 
·Riktlinjerna börjar gälla från det datum den antas av Myndighetsnämnden och gäller fram 
till det att beslut fattas om att den ska tas ur bruk 

Revidering 
Eftersom kunskapen om såväl miljön som de enskilda avloppens effekt på miljön hela tiden 
växer och utbudet av reningsteknik förändras, är det av stor vikt att riktlinjerna blir ett 
levande dokument som revideras i takt med utveckling och förändringar inom området. 
Revidering av riktlinjerna ska ske vid behov och godkännas av Myndighetsnämnden. 
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Syfte 
Riktlinjerna är framtagna för att visa vilka riktlinjer och mål Båstads kommun har i frågan 
om enskilda avlopp, underlätta för handläggaren att fatta likvärdiga och rättvisa beslut, 
samt att användas som ett verktyg för att uppnå god ekologisk status på alla våra 
vattenförekomster. Riktlinjerna syftar till att handläggningen av avloppsärenden så långt 
som möjligt ska vara enhetlig och vägledande för nämndbeslut och i det delegerade 
beslutsfattandet samt öka förutsägbarheten i myndighetsutövandet. De syftar även till att 
underlätta handläggningen av ärenden, vid tillståndsgivning och vid yttrande till 
bygglovsavdelningen vid nybyggnation samt vara vägledande för handläggare, 
privatpersoner, entreprenörer och projektörer. 

Mål 
Avsikten med riktlinjerna är att underlätta bedömningen så att alla avloppsansökningar 
bedöms utifrån samma grunder samt att förbättra förutsättningarna för att nå god 
ekologisk status på våra vattenförekomster. 

Avsteg 
Avsteg från riktlinjerna ska prövas av Myndighetsnämnden. 

Avgränsning 
Riktlinjerna gäller för små avloppsanordningar, det vill säga anordningar som betjänar upp 
till 5 hushåll vilket antas motsvara 25 personekvivalenter (pe) (5 pe per hushåll). 
Definitionen av en pe utgår från den förorenings belastning i form av BOD 
(syreförbrukande ämnen) som en person beräknas orsaka per dygn - motsvarande 70 g 
BOD? /person och dygn. 

Miljömål 
Avloppsvattenhanteringen, liksom det övriga miljöarbetet i Sverige, styrs i allt högre grad 
av de miljökvalitetsmål som beslutats av riksdagen. Målen beskriver den kvalitet och det 
tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång 
sikt. De miljökvalitetsmål som främst gäller för avloppsvattenhanteringen är: 

• Grundvatten av god kvalitet 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Myllrande våtmarker 
• Hav i balans 
• Levande kust och skärgård 
• Ingen övergödning 
• Giftfri miljö 
• God bebyggd miljö 

Miljökvalitetsnormer 
För att minska hälso- och miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp infördes 
miljökvalitetsnormer med miljöbalken 1999. Ett av syftena med miljökvalitetsnormer är 
att komma till rätta med situationer där många olika källor bidrar till en oacceptabel 
situation och där kraven måste fördelas mellan flera. Miljökvalitetsnormerna gäller dock 
även när påverkan bara kommer från enstaka källor. 

Enligt miljöbalken ska myndigheter och kommuner inom sina respektive ansvarsområden 
vidta de åtgärder som behövs för att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer. Det innebär 
bland annat att kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp 
som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god 
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ekologisk status. Vidare måste kommunerna utveckla sin planläggning och prövning så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds. 

Lagstiftning 
Bestämmelserna om enskilda avlopp återfinns i miljöbalken (1998:808), förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH), Havs- och 
vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17)om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten samt i de kommunala föreskrifterna. 

I miljöbalken och dess förordning finns de grundläggande bestämmelserna om enskilda 
avlopp. 

Reningskrav 
Avloppsvatten skall enligt 9 kap. 7 § MB avledas och renas eller tas omhand så att 
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 

I 12 § FMH framgår att det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller 
tätbebyggelse i vattenområde, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening 
än slamavskiljning. I förarbetena till miljöbalken nämns exempel på vattenområden såsom 
sjöar, vattendrag, diken och kärr. 

Ti I Istånd/anmälan 
Innan arbetet med att inrätta en avloppsanordning med vattentoalett påbörjas krävs enligt 
13 § FMH tillstånd från den kommunala nämnden. Tillstånd krävs även vid anslutande av 
vattentoalett till befintlig anordning. 

För att ändra en befintlig avloppsanordning krävs enligt 14 §i samma förordning en 
anmälan till den kommunala nämnden. Anmälan krävs även vid inrättande av annan 
avloppsanordning än en som vattentoalett ansluts till. 

Kretsloppsanpassning 
Miljöbalkens 2 kap. 5 §säger att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och 
återvinning. Det är även viktigt att näringsämnen återförs, d.v.s. att aktuella 
avloppsfraktioner ersätter annan gödning. 

Lokala föreskrifter 
Eget omhändertagande av avloppsfraktioner (t.ex. kompostering av latrin eller spridning 
av urin) på egna fastigheten kräver anmälan/ansökan om tillstånd enligt gällande 
Renhållningsordning för Båstads kommun. 

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Båstads kommun 
En avloppsstrategi för utbyggnaden av det kommunala avloppsnätet på landsbygden i 
Båstads kommun antogs 2012. Strategin för vatten och avlopp på landsbygden ska 
underlätta hantering av enskilda avlopp i avvaktan på utbyggnad samt bestämmelser för 
områden som inte inom en överskådlig tid berörs av utbyggnad. 

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) 
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten vägleder om tillämpningen av lagstiftningen kring enskilda avlopp. I 
råden tas bland annat kunskapskrav, lokaliseringar, skyddsnivåer, kretslopp och 
hushållning, skötsel och dokumentationskrav upp. Båstads kommuns arbete med enskilda 
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avlopp grundar sig på dessa allmänna råd. Bedömningar görs i varje enskilt fall utifrån 
skälighetsprincipen, naturliga förutsättningar, risken för olägenhet samt detaljplaner och 
föreskrifter för vattenskyddsområden. 

Skyddsnivå 
Enligt NFS 2006:7 är det upp till nämnden i respektive kommun att bedöma vilka områden 
i kommunen som skall ha strängare reningskrav, dvs. hög skyddsnivå. Ett område kan 
bedömas ha hög skyddsnivå ur hälsoskyddssynpunkt och/ eller ur miljöskyddssynpunkt. 

Kraven för normal skyddsnivå motsvarar minimikravet för rening från en enskild 
avloppsanordning vilket innebär att alla anordningar måste uppnå minst dessa krav. 

Normal skyddsnivå 
MILJÖSKYDD HÄLSOSKYDD 

• Minst 90 % reduktion av BOD7 • Utsläpp av avloppsvatten medverkar 
(organiska ämnen) inte till en väsentlig ökad risk för 

• Minst 70 % reduktion av fosfor smitta eller annan olägenhet, tex. 
(tot-P) lukt, där människor kan exponeras 

• Teknik som begränsar för det, exempelvis genom 
användningen av vatten används, förorening av dricksvatten, 
tex. vattensnåla armaturer. grundvatten eller badvatten. 

• Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria 
hushållskemikalier används. • Den hantering av restprodukter från 

• Avloppsanordningen möjliggör anordningen som äger rum på 
återvinning av näringsämnen ur fastigheten, kan skötas på hygieniskt 
avloppsfraktioner eller andra acceptabelt sätt. 
restprodukter. 

• Åtgärder vidtas för att minimera 
risk för smitta eller annan 
olägenhet för djur. 

Exempel då hög skyddsnivå beträffande miljöskydd bör tillämpas är när anläggningen är 
belägen inom samlad bebyggelse med ett högt antal utsläppskällor eller inom s.k. 
omvandlingsområden där fritids bebyggelse omvandlas till permanentbostäder. 

Hög skyddsnivå ur miljöskyddssynpunkt bör även tillämpas för att skydda 
dricksvattenförekomster, badvatten, våtmarker eller recipient som är känslig av andra 
skäl. Enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att 
inte uppnå, god ekologisk status bör också omfattas av hög skyddsnivå beträffande 
miljöskydd. 

Även i skyddade områden enligt 7 kap. MB tex. Natura 2000 och naturreservat som är 
skyddade på grund av värden som kan komma att störas av inrättande eller drift av 
avloppsanordning, bör hög skyddsnivå tillämpas. 

Utöver minimikraven som anges för normal skyddsnivå, ska anläggningar inom områden 
med hög skyddsnivå även leva upp till följande reduktionskrav: 
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Hög skyddsnivå 
MILJÖSKYDD HÄLSOSKYDD 

• Minst 90 % reduktion av BOD7 • Ytterliggare skyddsåtgärder utöver 
(organiska ämnen) den huvudsakliga reningen i 

• Minst 90 % reduktion av fosfor anordningen vidtas. Exempelvis kan 
(tot-P) det finnas behov av att förbjuda 

• Minst 50 % reduktion av kväve vissa utsläpp, att göra 
(tot-N) utsläppspunkten mer svårtillgänglig, 

öka anordningens robusthet eller att 
lägga till reningssteg som ytterligare 
reducerar föroreningsinnehållet, 
ökar uppehållstiden, utjämnar 
varierande flöden eller tar emot 
eventuellt bräddat vatten. 

Kriterier för när hög skyddsnivå skall gälla i Båstads kommun 
I varje enskilt fall ska en bedömning av skyddsnivån göras, både beträffande miljöskydd 
och hälsoskydd enligt nedan framtagna kriterier. 

I följande områden skall kraven på hög skyddsnivå beträffande miljöskydd för enskilda 
avloppsanläggningar uppfyllas: 

1. Inom kommunens vattenskyddsområden (enligt de kartor som tillhör 
skyddsföreskrifterna i respektive vattenskyddsområde) 
2. En zon på 300 m från havet (strandlinjen) 
3. 200 m på båda sidor av Stensån, Kägleån samt Öre bäcken 
4. Inom SO m på båda sidor av alla vattendrag som är vattenförande året om samt 50 m 
från strandlinjen vid alla sjöar 
5. Inom 100 m på båda sidor av alla vattendrag som är vattenförande året om samt 100 m 
från strandlinjen vid alla sjöar där status är sämre än god med avseende på näringsämnen 
6. Inom naturreservat och Natura 2000 områden 
7. Inom områden med sammanhållen bebyggelse med minst 4 hushåll utan kommunalt 
VA, eller där den sammanlagda belastningen är eller riskerar att bli hög på grund av 
antalet utsläppskällor. 

Kraven på hög skyddsnivå ska alltid uppfyllas när avloppsvattnet efter rening släpps ut till 
vattendrag och sjöar som är vattenförande året om. I övriga områden gäller generellt 
normal skyddsnivå. Kraven kan dock ökas om det finns andra värden i området som kan 
påverkas av avloppsutsläpp. 

Enligt nedan ska reningskrav enligt hög skyddsnivå för hälsoskydd gälla i följande fall: 
1. Där dricksvatten riskerar att påverkas. 
2. Där badvatten riskerar att påverkas. 
3. Inom områden där den sammanlagda belastningen är eller riskerar att bli hög på grund 
av antalet utsläppskällor. 

För övriga områden ställs krav enligt normal skyddsnivå för hälsoskydd. En bedömning 
ska dock alltid göra i det enskilda fallet vilket kan innebära att en annan bedömning 
behöver göras när förhållandena på den aktuella fastigheten blivit kända. 
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Handläggning av avloppsärenden 
Handläggningen av avloppsärenden innefattar beslut om tillstånd för inrättande eller 
ändring av avloppsanordning, yttranden till bygglovsavdelningen i samband med bygglov 
samt beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten som ett led i avloppsinventeringen. 

För att underlätta arbetet med handläggning av ärenden har anvisningar för handläggning 
av enskilda avlopp tagits fram. Anvisningarna gör att handläggningen av avloppsärenden 
för miljö- och hälsoskyddsinspektörerna underlättas, blir likvärdig samt att 
förutsägbarheten i myndighetsutövandet ökar. 

Anvisningar för handläggning av tillståndsbeslut 
Miljöavdelningen har tagit fram anvisningar för enskilda avlopp för prövning av tillstånd 
för att underlätta handläggningen av avloppsärenden och vara vägledande för 
nämndbeslut och i det delegerade beslutsfattandet. 

Enligt de allmänna råden (HVMFS 2016:17) ska hänsyn tas till såväl människors hälsa som 
till miljön när beslut om enskilda avloppsanordningar fattas. I handläggningen av ett 
avloppsärende ska det bedömas huruvida platsen är lämplig för en avloppsanordning och 
vilka krav på rening som ska ställas på anordningen. 

Grund krav på utformning 
Enligt de allmänna råden (HVMFS 2016:17) finns dels krav på hur en avloppsanordning 
ska vara utformad och dels krav på anordningens reningsgrad. Kraven på utformning 
gäller samtliga anordningar medan kraven på reningsgrad beror på vilken skyddsnivå som 
anordningen ska klara. Enligt de allmänna råden ska följande krav på utformning gälla för 
alla enskilda avloppsanordningar. Dessa krav ska kombineras med de krav på reningsgrad 
som gäller inom aktuellt område. 

• Dag- och dräneringsvatten ska inte ledas till avloppsanordningen. 
• Avloppsanordningen ska, med undantag för eventuell infiltrerande del, vara tät för 

att hindra in- och utläckage av vatten. 
• Avloppsanordningens funktion ska vara enkel att kontrollera. 
• Avloppsanordningen ska vara utformad så att underhåll och service underlättas. 
• Avloppsanordningen ska anläggas på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess 

funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd. 
• Avloppsanordningen ska åtföljas av en drift- och underhållsinstruktion från 

leverantören som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens 
funktion. 

• Avloppsanordningen ska, i den mån det behövs, vara försedd med larm om det 
uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som 
varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten har blivit full. 

• Det ska finnas möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från 
anordningen i annat fall än när avloppsvattnet leds till en sluten behållare. 

Det finns ingen möjlighet till att ta prov på utgående avloppsvatten från 
infiltrationsanordningar. Detta krav bedöms därför enbart gälla icke infiltrerande 
anordningar. 

Inom områden med hög skyddsnivå ska endast avloppsanläggningar där prov kan tas på 
utgående vatten godkännas. Anordningar med sluten tank ska endast godkännas i specifika 
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fall där omständigheterna kräver det med hänsyn till mängden vatten som behöver 
transporteras till reningsverk. 
Säkerställande av reningsgrad 
I de fall mer avancerad teknik (tex. minireningsverk, fällningssteg o dyl.) avses användas 
ska sökanden kunna uppvisa testresultat för miljöavdelningen vid begäran som visar att 
anordningen klarar de uppsatta reningskraven. Myndighetsnämnden kan vidare i 
tillståndet/beslutet ange att anordningens reningsgrad ska undersökas med ett fastställt 
intervall. Även undersökningens utformning kan preciseras i tillståndet/beslutet. Krav bör 
också ställas på att ett serviceavtal eller kontrollprogram ska upprättas för 
avloppsanordningen. 

Vad gäller minireningsverk är det av stor vikt att säkerställa att skötseln och tillsynen av 
verken fungerar, eftersom om detta brister kan i värsta fall reningen utebli. 

Kunskapskrav 
I de allmänna råden (HVMFS 2016:17) ställs även större krav på entreprenörens 
sakkunnighet vid installation av anordningar samt fastighetsägarens driftansvar. T.ex. skall 
entreprenören redovisa till miljöavdelningen på vilket sätt avloppsanläggningen har 
utförts. Kvalitetsförsäkran samt fotodokumentation och i förekommande fall serviceavtal 
och/ eller kontrollprogram ska sändas till miljöavdelningen vid installation av 
avloppsanläggning. Fastighetsägaren bär ansvar för skötsel och kontinuerlig kontroll av 
anläggningen. 

Hänsyn i det enskilda fallet 
Riktlinjerna är ett vägledande dokument som ska underlätta för handläggare, 
privatpersoner, entreprenörer och projektörer att i stora drag bedöma vilken typ av krav 
som kommer att ställas på avloppsanordningarna i olika områden av kommunen. Det är 
dock av yttersta vikt att poängtera att hänsyn ska tas till de förhållanden som råder i det 
enskilda fallet i såväl bedömning av tillåtlighet som skyddsnivå. Faktorer som kan påverka 
ställningstagandet är: 

• Förekomst av enskilda dricksvattentäkter (befintliga och planerade) 
• Närhet till grundvatten samt grundvattnets riktning 
• Förekomst av mindre ytvatten än de som finns med i kartmaterialet 
• Närhet till berg 
• Topografi 
• Markmaterial/ genomsläpplighet 
• Antalet samt statusen på avloppsanordningar i närheten 

Nya och befintliga avloppsanläggningar samt kretsloppsanpassning 
Om möjligheten finns skall anslutning till det kommunala avloppsnätet eller väl 
fungerande gemensamhetsanläggning för avlopp eftersträvas så långt som det är praktiskt 
och ekonomiskt möjligt, för att få färre utsläppspunkter. Vid tillståndsprövning ska hänsyn 
tas till antagen "strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Båstads kommun" för 
bedömning om tillstånd ska beviljas inom det aktuella området med hänsyn till 
utbyggnaden av det kommunala ledningsnätet. 

Kretsloppsanpassade lösningar ska alltid väljas vid nyetableringar i närheten av 
ytvattenförekomster där status är sämre än god med avseende på näringsämnen. 
Kretsloppanpassade lösningar är att föredra även för befintliga hus med bristfälliga avlopp 
inom områden med hög skyddsnivå samt vid nyetableringar inom områden med normal 
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skyddsnivå eller om det finns risk för förorening av vattentäkter, till exempel inom 
områden med sammanhållen bebyggelse. 
Stoppområden 
Oavsett hur effektiv rening en avloppsanordning har finns det vissa platser där det ändå 
inte är lämpligt att inrätta en anordning. Det kan till exempel gälla nära strandkant, inom 
vattenskyddsområde, i eller i närhet av naturreservat. För att tillgodose miljöbalkens 
kretsloppskrav tillås inga utsläpp av avloppsvatten från WC vid nybyggnation inom 
delavrinningsområden som ej uppnår god ekologisk status med avseende på övergödning. 

I de fall WC-utsläpp ej godkänns kan exempelvis följande lösningar användas: 

• Anslutning till kommunalt VA-nät 
• WC med extremt snålspolande toalett (vacuumtoalett) kopplad till sluten tank samt 

lokal rening av BOT-vatten (Bad-, Disk- och Tvättvatten). 
• Torr toalettlösning samt lokal rening av BOT-vatten. 

Vid ny-/ ombyggnation av bostadshus/komplementbyggnad med indraget vatten 
Bygglovsavdelningen ska skicka ansökan om bygglov eller anmälan till miljöavdelningen 
för yttrande vid ny-/ ombyggnation om fastigheten är belägen utanför verksamhetsområde 
för kommunalt avlopp. Miljöavdelningen ska göra en bedömning gällande befintlig 
avloppsanläggning eller vid nybyggnation, om möjlighet att lösa avloppsfrågan på 
fastigheten bedöms som möjlig. Innan slutbesked kan lämnas av bygglovsavdelningen och 
byggnaden får tas i bruk ska avloppsanordningen vara färdigställd samt godkänd av 
miljöavdelningen. 

Bedömningsunderlag 
Riktlinjerna ska anpassas till de bestämmelser som påverkar dess tillämpning, exempelvis 
vattenmyndigheternas klassificering av vattenförekomster, skyddsföreskrifter för 
naturreservat och tillkomsten av vattenskyddsområden. Då nya områden utses som 
dricksvattentäkter eller naturreservat (såväl nutida som framtida), eller då 
skyddsföreskrifter för befintliga skyddsområden ändras, ska dessa förändringar införas i 
riktlinjerna och ligga till grund för bedömningen av de krav som ställs. 

Med hjälp av det kartmaterial som Tekis/GIS tillhandahåller, kan handläggaren få en första 
indikation på vilka krav som bör ställas på den enskilda avloppsanordningen. 
Kartmaterialet är dock inte precist och visar inte alla faktorer som ska ingå i bedömningen. 
Det är viktigt att varje enskilt fall bedöms för sig och i sin helhet. 

Tidsbegränsning 
Tillstånd tidsbegränsas generellt till 20 år. Därefter ska den som brukar anläggningen visa 
att anläggningen fortfarande uppfyller miljöbalkens krav innan ytterligare tillstånd ges. 

Miljösanktionsavgift 
Av 3 kap 1 §förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter gäller att en 
miljösanktionsavgift ska betalas för överträdelse av 13 § i förordning om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Detta gäller både för privatpersoner samt näringsidkare. 

Rimlighetsavvägning 
I varje enskilt fall ska även en rimlighetsavvägning, enligt 2 kap. 7 §miljöbalken, göras. 
Nyttan av skyddsåtgärderna ska vägas mot kostnaderna för dessa. 
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Aktiv tillsyn av enskilda avlopp 
Det finns både forskning och praktisk erfarenhet som pekar på att det framförallt är en 
aktiv tillsyn med hjälp av miljöbalkens regelverk med till exempel föreläggande om 
åtgärder eller förbud, tillsynsavgifter etc. som lett till högre åtgärdstakt i kommunerna. 

Forskningen visar också att fastighetsägare framförallt motiveras till att åtgärda sina 
bristfälliga enskilda avlopp om de upplever att de behandlas rättvist, till exempel att beslut 
om att släppa ut avloppsvatten gäller alla med undermåliga enskilda avlopp i ett visst 
område, att de har förstått orsak och verkan av avloppsutsläppen, att de lämnas ett visst 
handlingsutrymme för att åtgärda avloppet och att de känner tilltro till att de gör rätt 
åtgärd. Det innebär att tillsynen måste utformas både rättssäkert, effektivt, informativt och 
stöttande. 

Sedan slutet av 2012 har 450 enskilda avlopp inventerats i Båstads kommun. Det är 23 % 
av den totala andelen enskilda avlopp som ska inventeras, som beräknas uppgå till 2 000. 
De återstående 700 avloppen som inte ska inventeras har antingen nyare enskilda avlopp 
eller kommer kunna ansluta avloppet till det kommunala avloppsledningsnätet inom en 
snar framtid enligt Strategin för vatten och avlopp på landsbygden i Båstads kommun. 
Enligt strategin ska ingen aktiv tillsyn bedrivas inom de områden där utbyggnad av 
kommunalt avloppsnät planeras inom 10 år. 

För att uppnå de krav som ställs på kommunen behöver åtgärdstakten, och därmed den 
aktiva tillsynen öka. En ny effektivare inventeringsmetodik har tagits fram av Havs- och 
vattenmyndigheten och bygger på ovan forskningsstudier. Den nya inventeringsmetodiken 
har implementerats i Båstads kommun och ska framöver fortsätta att användas för en 
effektivare inventering. 

Anvisningar för avloppsinventering 
Miljöavdelningen skall kontinuerligt inventera och ställa krav på befintliga bristfälliga 
avloppsanläggningar. Inventering inom områden med hög skyddsnivå samt inom 
avrinningsområden för vattenförekomster med status som är sämre än god med avseende 
på näringsämnen ska prioriteras i första hand. Befintliga anläggningar som inte klarar de 
nya reningskraven skall åtgärdas eller bytas ut mot godkända avloppslösningar. 

Handläggningsrutiner för avloppsinventering 
Samtliga fastigheter som ingår i ett inventeringsområde kommer att få ett 
informations brev där det framgår att miljöavdelningen planerar att göra en inspektion av 
avloppet på den aktuella fastigheten. Tillsammans med informations brevet ska en enkät 
med frågor gällande avloppets status ifyllas av fastighetsägaren/fastighetsägarna och 
skickas till miljöavdelningen. I informations brevet ska det tydligt framgå vilka krav som 
ställs på enskilda avloppsanläggningar. 

Fastighetsägaren/fastighetsägarna ska ges möjligheten att undgå ett tillsyns besök om 
denne planerar att åtgärda det bristfälliga avloppet inom en utsatt tid och meddela 
miljöavdelningen detta. Efter att det kommit miljöavdelningen till känna att 
fastighetsägare planerar att åtgärda sitt enskilda avlopp, har 
fastighetsägaren/fastighetsägarna 3 månader på sig med att inkomma med en komplett 
ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning. Inkommer ingen komplett 
ansökan/anmälan inom denna tid ska avloppsinventeringen fortskrida med eventuellt 
tillsyns besök. 
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Vid eventuellt tillsyns besök får fastighetsägaren efter inspektionen en inspektionsrapport 
där det framgår om anläggningen bedöms uppfylla gällande lagkrav eller inte. I de fall där 
reningen av avloppsvattnet bedöms som otillräcklig, skickas i samband med detta ett 
beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten som träder i kraft inom viss tid beroende på 
anordningens brister, skyddsnivå samt belastning. 

Bedömningsgrunder för undermåliga enskilda avlopp 
Vid bedömning av åtgärdstid för ett bristfälligt enskilt avlopp ska hänsyn tas till 
avloppsanordningens brister, skyddsnivå samt belastning. Nedan bedömningsunderlag 
med åtgärdstid ska tas i beaktning vid beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten, en 
bedömning ska dock alltid göras i det enskilda fallet 

Åtgärdstid: Från 1 månad till 6 månader 
• Permanent- och fritidshus med WC som saknar slamavskiljning och släpper 

avloppsvattnet direkt eller via dräneringsledning till ytvatten eller grundvatten 
• Avlopp som medför omedelbara miljö- och hälsorisker. Exempelvis avlopp som 

orsakar /kan orsaka förorening av annans dricksvattentäkt än den egna eller 
innebär stor påverkan på badvatten eller andra känsliga ytvatten 

Åtgärdstid: Från 6 månader till 1 år 
• Permanent- och fritidshus med WC som saknar längre gående rening än 

slamavskiljning och släpper avloppsvattnet direkt eller via dränerings ledning till 
ytvatten 

• Permanent- och fritidshus med WC där den efterföljande reningen är okänd av 
både fastighetsägare och miljöavdelningen 

• Permanent- och fritidshus med WC där slamavskiljaren saknar T-rör eller visar 
kraftigt nedsatt funktion 

• Permanent- och fritidshus med WC där avloppsanordningen påvisar uppenbart 
nedsatt funktion. T.ex. en vattenmättad infiltration 

Åtgärdstid: Från 1 år till 3 år 
• Permanent- och fritidshus med WC där sjunkbrunn, stenkista eller 

infiltrationsledning används som efterföljande rening 
• Permanent- och fritidshus där tillstånd för avloppsanordning saknas eller har gått 

ut 

Åtgärdstid: Från 3 år till 4 år 
• Permanent- och fritidshus med avloppsanordning som saknar längre gående 

rening än slamavskiljning för BDT-vatten och släpper avloppsvattnet direkt eller 
via dräneringsledning till ytvatten 

Åtgärdstid: Från 4 år till 5 år 
• Övriga avloppsanordningar där påverkan på avloppsanläggningen bedöms ha 

måttligare men inte försumbar betydelse för grundvatten eller ytvatten 

Vid mindre avvikelser där man för närvarande inte bedömer att krav på åtgärd behöver 
drivas ska avvikelsen påpekas i inspektionsrapporten och att åtgärd bör vidtas. 
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Avgift 
Miljöavdelningens tillsynsarbete sker genom en av kommunfullmäktige fastställd avgift på 
1,5 timme. Om fastighetsägare efter informationsutskick själv väljer att åtgärda sitt avlopp 
och inkommer med en komplett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning 
inom tre månader tas ingen avgift för tillsyn ut. För handläggning av ansökan/anmälan tas 
avgift enligt gällande taxa. 

Vite 
Om fastighetsägaren inte vidtagit åtgärder inom utsatt tid ska fastighetsägaren få ett beslut 
med vite om att utsläpp av avloppsvatten från fastigheten förbjuds efter 2-6 månader 
(vintersäsongsanpassning) om avloppsanläggningen inte uppfyller reningskraven enligt 
NFS 2006:7. Vitets storlek bestäms av hur dyr åtgärden beräknas bli. 

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

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

8AsTADS KOMMUN 
Myndfghsrrimndan 

~16 j(}8- 2 5 .· 
Dnr •••• ..lY.:CJ.QQ. ()L/3· 2-0,/ . .. ..... (.. ' 
.......... .[. ... f ;;,: ... ~Q 

Angående förslaget till kommunens riktlinjer för enskilda avlopp, så 
uppfattar jag dessa som bara ett i raden av statens alla uppsatta 
(vansinniga) miljömål. Miljömål som inte tar hänsyn till en brukat rätt, 
äganderätten, sunt förnuft men framförallt de kostnader och den 
frustration dessa beslut i slutändans skapar för den enskilda, hög som 
låg. 

Denna, som jag uppaffar det, miljöfundamentalism måste nu kunnas 
ifrågasättas, vilket jag nu vågar mig på. 

Ett tydligt exempel på resultatet av denna "mi ljöfundamentalism" är 
slutsatserna av den nyligen genomförda undersökningen gjord av SLU, 
SMHI, IVL och SCB som visar att inte ens om vi helt och hållet la ner allt 
jordbruk i hela Sverige skulle tillförseln av närsalter och föroreningar till 
Östersjön sjunka till nivåer som motsvarar statens miljömål. 

Med andra ord är den naturliga tillförseln större än vad statens mål 
tillåter! 

Det framgår inte av undersökningen hur nära målet man skulle komma 
om Sverige helt tömdes på såväl människor som mänsklig aktivitet. En 
kvalificerad gissning är att inte ens då skulle miljömålen kunna nås. så 
orealistiska är dessa drömmar, som i princip gjorts till lag. Detta har av 
kunniga bedömare kritiserats från start och nu har statens egna 
myndigheter och kontrollorgan gett dessa kritiker rätt. 

Det är dags att ställa politiker, tjänstemän och framförallt de aktivister 
som är tongivande i den nuvarande miljödebatten till svars för den skam
och skuldbeläggning de utövat på medborgarna. För att inte tala om vad 
de kostat oss i både skatter och privata utgifter! 

( 

( 

Förutom att miljömålen visats sakna vetenskaplig förankring och de ( 
0 0 

politiska besluten utgör kostsamma slag i tomma luften, sa maste man 
med undersökningen i hand fråga sig vad värdet av PPP, Polluter Pays 
Principle, är? Hur ska man veta var gränsen mellan förebyggande politik, 
ekonomiska styrmedel och dyrt nonsens går? 

Med anledning av det som jag här redogjort för ställer jag mig negativ till 
tjänstemannaförslaget och den allt snävare, och som jag uppfattar det 
den alltmer "fundamentalistiska" inriktning som nu föreslagits angående 

enskilda avlopp. 

Claes Sundin 
Moderaterna 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-08-25 

MN § 93 dnr: MN 000094/2016-300, B 2016-000706 

Remiss från näringsdepartementet angående Boverkets 
rapport "Dokumentationssystem för byggprodukter vid 
nybyggnation" (Rapport 2015:46) 

Blad 

9 (27) 

Beslut Myndighetsnämnden i Båstads kommun motsätter sig förslaget i sin nuvarande 
form och översänder Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt remissvar 
till Näringsdepartementet. 

Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har gett Båstads kommun möjlighet att yttra sig över 
Boverkets rapport 2015:46, Dokumentation för byggprodukter vid nybygg
nation. Grundtanken och intentionerna med förslaget bedöms vara goda och 
ligga i linje med miljömålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Förslaget 
uppvisar i sina delar stora brister i hur det långsiktigt ska fungera i en praktisk 
verklighet. Loggboken riskerar att bli en statisk pappersprodukt som tas fram i 
nyproduktionsskedet och som fort blir inaktuell i förvaltningsskedet. Förslaget 
bedöms öka både kostnaderna och byråkratin i byggprocessen utan att syftet 
med förslaget uppnås. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, daterad den 17 augusti 2016. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till N äringsdepartementet. 
Samhällsbyggnad. 

fusterandes signaturer 
Utskott/presidium KS In .. iT!llif KF Utdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnad 

Datum 
2016-08-17 

Handläggare · 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2016-000706 

Myndighetsnämnden 

Remiss från Näringsdepartementet - Dokumentationssystem för 
byggprodukter vid nybyggnation - En så kallad loggbok 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden i Båstads kommun motsätter sig förslaget i sin nuvarande 
form och översänder Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt remissvar till Nä
ringsdepartementet. 

Sammanfattning 
Näringsdepartementet har gett Båstads kommun möjlighet att yttra sig över Bo
verkets rapport 2015:46, Dokumentation för byggprodukter vid nybyggnation. 

Grundtanken och intentionerna med förslaget bedöms vara goda och ligga i linje 
med miljömålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Förslaget uppvisar i sina delar 
stora brister i hur det långsiktigt ska fungera i en praktisk verldighet. Loggboken 
riskerar att bli en statisk pappersprodukt som tas fram i nyproduktionsskedet och 
som fort blir inaktuell i förvaltningsskedet. Förslaget bedöms öka både kostnader
na och byråkratin i byggprocessen utan att syftet med förslaget uppnås. 

Synpunkter på förslaget 
Grundtanken och intentionerna med förslaget bedöms vara goda och ligga i linje 
med miljömålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Ett av syftena med förslaget är 
att långsiktigt främja människors hälsa genom att inomhusmiljön i de byggnader 
där vi tillbringar en stor del av vår tid dokumenteras och vid ökad kunskap längre 
fram i tiden kan saneras från olämpliga ämnen. 

Boverkets författningsförslag: Det saknas viktiga definitioner av begrepp som "hu
vudsaldigeri innehåller", "liknande verksamhet", "större byggnad" och "väsentligen 

Båstads l<ommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.04.0B 
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förändras". Detta riskerar att leda till ett stort godtycke vid tillämpningen av vad 
lagstiftaren avser. Bemyndigandet ger inte heller stöd för regeringen att på förord
ningsnivå närmare definiera begreppen. Författningsförslaget innehåller ingenting 
om hur tillsynsfrågor eller sanktionsmöjligheter ska hanteras. 

4 Nuvarande regler för dokumentation: När det gäller dagens dokumentationskrav 
som anges under 4.1.2 kräver vi idag endast in någon form av brandskydds be
skrivning innan startbesked lämnas. Sker ändringar i utförandet gentemot brand
skydds beskrivningen kräver vi att byggherren lämnar in en separat brandskydds
beskrivning innan slutbesked ges. Kraven på dokumentation av konstruktionen en
ligt Boverkets byggregler, EKS 10, avd. A 29§ som gäller från den 1 januari i år är 
något vi inte uppmärksammat och inte infört rutiner för. Det sistnämnda kan ses 
som ett symptom på att den stora mängd regelförändringar som skett under de 
senaste åren riskerar att missas när ärendemängden och byråkratin kring hand
läggningen ökar på den kommunala nivån. 

En reflektion kring kraven på innehållsdeklarationen i de obligatoriska produktda
tabladen i avsnitt 4. 7.1 är att det är de kemiska ämnen vi idag vet är farliga som ska 
förtecknas. Om syftet är att längre fram i tiden ha dokumenterat ämnen vi idag tror 
är ofarliga visar sig vara farliga så är risken att de ämnena inte finns med på för
teckningen. En annan aspekt är tiden. Om 30 - 40 år lär en majoritet av tillverkarna 
och de produkter som använts i byggnaden inte längre finnas kvar på marknaden. 
Så har det varit historiskt och det finns inget skäl till att tro att den utvecklingen 
inte kommer att fortgå. 

5. Nuvarande verktyg för dokumentation av byggprodukter och certifiering av bygg
nadsverk: Det framgår av beskrivningen att det är viljan till att få byggnaderna mil
jöcertifierade som driver byggherrarna att föra loggbok redan idag. Brukarna av 
byggnaderna efterfrågar det och byggherren kan ta ut merkostnaden via hyran el
ler vid försäljning. Det framgår också att byggherren inte alltid har kontroll över 
vad som förs in i loggboken utan att det ansvaret ligger på entreprenören. Här finns 
en stor risk om det blir obligatoriskt med loggbok kommer det som skrivs in i logg
boken inte stämma överens med den faktiskt använda byggprodukten, exempelvis 
kan projektören föreskriva en produkt och ett utförande men med dagens entre
prenörsregler har entreprenören ofta möjlighet att byta ut det föreskrivna mot 
"likvärdigt". 

När det gäller resonemangen som förs i avsnitt 7 - 9 skjuts frågor, som är viktiga ur 
det kommunala perspektivet, om bland annat hur tillsynen ska fungera framåt i ti
den i behov av ytterligare utredningar. 

12 Slutsatser och förslag: Att få fram en väldokumenterad loggbok under nybygg
nadsfasen är säkerligen genomförbart, men vi bedömer att loggboken efter ett tio-

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rcv2016.04.03 
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tal år är inaktuell då det endast är vid anmälanspliktiga eller bygglovspliktiga åt
gärder som det föreslås krav på uppdatering. Normalt löpande underhåll av en 
byggnad ut- och invändigt kräver ingen prövning av byggnadsnämnden i kommu
nen med nuvarande regelverk. Framförallt i flerbostadshus med bostadsrätter eller 
äganderätter har byggnadsägaren ingen rådighet över vilka material som används i 
ytskikt inomhus och som kan avge hälsovådliga emissioner till de boende, exem
pelvis från flytspackel, lim- och fogmassor och andra mer komplexa kemiska pro
dukter. Detta gäller även för verksamheter och kontor i hyrda lokaler. Dessa änd
ringar av byggprodukter i det sldkt som finns närmast människan som brukare av 
byggnaden kommer inte dokumenteras i någon loggbok och ett av huvudsyftena 
med förslaget uppfylls därför inte. 

Förslaget i sin helhet bedöms vara fördyrande för byggprocessen och öka byråkra
tiseringen utan att målen och nyttan med förslaget uppnås. Förslaget är på ett teo
retiskt plan genomförbart medan de praktiska tillämpningsfrågorna skjuts fram på 
framtiden i kommande utredningar. Förslaget i sin nuvarande form är olämpligt att 
genomföra. 

i ä!lzd 
RoXi.arsson 
bygglovchef 

( i 

1!il11dl&1 
Mårten Sällberg 
tf miljöchef 

Beslutet ska expedieras via mejl till Näringsdepartementet 
(n.registrator@regeringskansliet.se och peter.kalliopuro@regeringskansliet.se) 
som både pdf-fil och word-fil med filnamnet N2015-08935-PUB-Båstads kommun 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.04.08 
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MN § 94 dnr: MN 000088/2016-800, M 2016-000666 

Yttrande angående remiss av slutbetänkande av utredningen 
om begränsning av odling av genetiskt modifierade växter 
(SOU 2016:22) 

Beslut Myndighetsnämnden avstår från att yttra sig i ärendet. 

Beskrivning av ärendet Regeringen har beslutat att uppdra åt en särskild utredare att analysera och 
föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/412 av den 
11 mars 2015 om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlems
staternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt 
modifierade organismer inom sina territorier kan genomföras. Utredningen 
antog namnet "Utredningen om begränsning av odling av genetiskt modifierade 
växter". 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg, daterad 
den 15 augusti 2016, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Claes Sundin (M), se bilaga. 

Beslutet expedieras till Regeringskansliet. 
Miljöavdelningen. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium 1"1"'m7; KF Utdrags bestyrkande 

-
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsskydd 
Datum: 2016-08-15 

Handläggare: Mårten Sällberg 

Dnr: M 2016-000666 

Till: Myndighetsnämnden 

Yttrande skall expedieras till: 
m.registrator@regeringskansliet.se 

Kopia av yttrande skall expedieras till: 
rasa.ptasekaite@regeringskansliet.se 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

MJI oOoo rr /201 b - rgoo 
Tjänsteskrivelse 1 

ci) 

1. Remiss av slutbetänkande av utredningen om begränsning av odling av genetiskt modifierade 
växter (SOU 2016:22) 

2. Miljöavdelningens förslag till yttrande 

Yttrande angående remiss av slutbetänkande av utredningen om 
. begränsning av odling av genetiskt modifierade växter (SOU 2016:22) 

Bakgrund 
Regeringen har beslutat att uppdra åt en särskild utredare att analysera och föreslå hur 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/412 av den 11mars2015 om ändring av 
direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling 
av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier kan genomföras. 
Utredningen antog namnet "Utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter". 

Aktuellt 
Utredningens uppdrag är slutfört och man har nu överlämnat betänkandet som fått namnet 
"Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige (SOU 
2016:22)". 
Innan regeringen tar ställning till förslaget skickas det på remiss till berörda myndigheter, 
organisationer, kommuner och andra intressenter. Myndigheter under regeringen är skyldiga 
att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter 
att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger 
besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter. 

Övervägande/framtid 
Miljöavdelningen har inte haft tillräckliga resurser i form av tid och personal för att i detalj 
granska remissen och därmed lämna synpunkter. 

Förslag till yttrande 
Myndighetsnämnden föreslås avstå från att yttra sig. 

Mårten Sällberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsskydd 

Datum 
2016-08-15 
Handläggare 
Mårten Sällberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Vårtdnr 
2016-000666 

YTTRANDE 1 (1) 

m.registrator@regeringskansliet.se 

Ertdnr 
M2016/00673/Ke 

Yttrande angående remiss av slutbetänkande av utredningen om begräns- ( 
ning av odling av genetiskt modifierade växter (SOU 2016:22) 

Yttrande 
Myndighetsnämnden avstår från att yttra sig. 

Bakgrund 
Regeringen har beslutat att uppdra åt en särskild utredare att analysera och föreslå hur Europapar
lamentets och rådets direktiv (EU) 2015/412 av den 11 mars 2015 om ändring av direktiv 
2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt 
modifierade organismer inom sina territorier kan genomföras. Utredningen antog namnet "Utred
ningen om begränsning av odling av genmodifierade växter". 
Utredningens uppdrag är slutfört och man har nu överlämnat betänkandet som fått namnet "Möj
lighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige (SOU 2016:22)". 
Innan regeringen tar ställning till förslaget skickas det på remiss till berörda myndigheter, organi
sationer, kommuner och andra intressenter. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på 
remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett 
svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För 
andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Miljöavdelningen ~ 

-~ Mårten Sällberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Kopia 
rasa. ptasekaite@regeringskansli et.s e 

Båstads kommun 

Samhällsskydd 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lskydd@bastad.se 
www.bastad.se 
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GMO-grödor saboterar möjligheterna att hjälpa till att stoppa synskador och blindhet 
hos hundratusentals fattiga barn årligen. Vad frågan gäller är det s.k. gyllene riset 
som genom genmodifiering fås att bilda betakaroten som sedan ombildas till 
livsviktigt A-vitamin vid metaboliseringen. 

Låt oss börja med att allmänt titta på problematiken med växtförädling av spannmål. 
GMO är ju bara en metod med vilken man går in och byter ut gener i cellkärnors 
DNA för att ändra en grödas egenskaper. Historiskt har man gjort detta genom att 
korsa olika grödor för att få fram nya och bättre genkombinationer. Det mest 
spektakulära exemplet är agronomen Norman Borlaugs högproduktiva lågväxande 
vetehybrider som lade grunden för den s.k. gröna revolutionen som anses ha räddat 
miljontals liv. För det fick han Nobels fredspris år 1970. 

Exemplet är av intresse när det gäller att bedöma riskerna med GMO-förädling. När 
man går över till GMO från traditionell växtförädling , kan man ta betydligt större steg i 
förändringen av en grödas egenskaper på en gång, vilket givetvis även ökar risken 
att den nya grödan skall visa sig ha långsiktigt negativa biverkningar p.s.s. som 
William Davis tror att de nya vetesorterna haft. Det är mot den här bakgrunden som 
Greenpeace och många forskare kommit att bli motståndare till hela GMO-tekniken. 

För egen del är jag övertygad om att GMO kommit för att stanna och att vi i 
framtiden kommer att kunna utveckla såväl matväxter som matdjur där deras 
egenskaper som råvaror för matproduktion förbättrats på olika sätt. Det gyllene riset 
är ett sådant exempel. För att inte denna lovande teknik helt skall hamna i vanrykte 
innan dess fulla potential kommit till nytta, är det dock ytterst viktigt att såväl kort
som långtidseffekter på människor och miljö blir noga utvärderade. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-08-25 

Blad 

11 (27) 

MN § 95 dnr: MN 000091/2016-800, M 2016-001056 

Yttrande angående remiss av rapport om översyn av förordning 
om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 

Beslut Myndighetsnämnden avstår från att yttra sig i ärendet. 

Beskrivning av ärendet Regeringen gav genom ett beslut den 22 oktober 2015 Havs- och vatten
myndigheten i uppdrag att göra en översyn av förordningen (2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (fisk- och musselvattenför
ordningen). Behovet av att göra denna översyn har framförts av Havs- och 
vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg, daterad 
den 16 augusti 2016, med tillhörande bilaga. 

Beslutet expedieras till Regeringskansliet. 
Miljöavdelningen. 

)usterandes sigiJqturer 
Utskott/presidium 1t ''dri KF Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsskydd 
Datum: 2016-08-16 

Handläggare: Mårten Sällberg 

Dnr: M 2016-001056 

Till: Myndighetsnämnden 

Yttrande skall expedieras till: 
m.registrator@regeringskansliet.se 

Kopia av yttrande skall expedieras till: 
berit.gotesson@regeringskansliet.se 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

MAJ 000090 o/t- s>oo 
Tjänsteskrivelse 1 

ciJ 

1. Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 
2. Miljöavdelningens förslag till yttrande 

Yttrande angående remiss av rapport om översyn av förordning om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten · 

Bakgrund 
Regeringen gav genom ett beslut den 22 oktober 2015 Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag 
att göra en översyn av förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten (fisk- och musselvattenförordningen). Behovet av att göra denna översyn har 
framförts av Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. 

Aktuellt 
I rapporten görs en översyn av miljökvalitetsnormerna i förordningen (2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten och en bedömning av om det finns normer 
som bör ändras, tas bort eller om samma skyddsnivå kan uppnås på annat sätt. 
Havs- och vattenmyndigheten föreslår att fisk- och musselvattenförordningen upphävs. Som en 
följd av detta behöver ett antal föreskrifter upphävas eller ändras. Därutöver behöver viss 
vägledning tas fram för att täcka återstående skydds behov. 

Innan regeringen tar ställning till förslaget skickas det på remiss till berörda myndigheter, 
organisationer, kommuner och andra intressenter. Myndigheter under regeringen är skyldiga 
att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter 
att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger 
besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter. 

Övervägande/framtid 
Miljöavdelningen har inte tillräckliga resurser i form av tid och personal för att i detalj granska 
remissen och därmed lämna synpunkter. 

Förslag till yttrande 
Myndighetsnämnden föreslås avstå från att yttra sig. 

-~ ' 
Mårten Sällberg ~ 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

~· 11 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsskydd 

YTTRANDE 1 (1) 

Datum 
2016-08-16 
Handläggare 
Mårten Sällberg 

m.registrator@regeringskansliet.se 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Vårtdnr 
M 2016-001056 

Ertdnr 
M2016/01874/R 

Yttrande angående remiss av rapport om översyn av förordning om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 

Yttrande 
Myndighetsnämnden avstår från att yttra sig. 

Bakgrund 
Regeringen gav genom ett beslut den 22 oktober 2015 Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att 
göra en översyn av förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 
(fisk- och musselvattenförordningen). Behovet av att göra denna översyn har framförts av Havs
och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
I rapporten görs en översyn av miljökvalitetsnormerna i förordningen (2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten och en bedömning av om det finns normer som bör 
ändras, tas bort eller om samma skyddsnivå kan uppnås på annat sätt. 
Havs- och vattenmyndigheten föreslår att fisk- och musselvattenförordningen upphävs. Som en 
följd av detta behöver ett antal föreskrifter upphävas eller ändras. Därutöver behöver viss 
vägledning tas fram för att täcka återstående skydds behov. 

Innan regeringen tar ställning till förslaget skickas det på remiss till berörda myndigheter, 
organisationer, kommuner och andra intressenter. Myndigheter under regeringen är skyldiga att 

( 

svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att ( 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om 
detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Miljöavdelningen 

Mårten Sällberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Kopia 
berit.gotesson@regeringskansliet.se 

Båstads kommun 

Samhällsskydd 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallskydd@bastad.se 
www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-08-25 

MN § 96 dnr: MN 000087 /2016-800, M 2016-000056 

Argus 9 - Förslag till yttrande angående remiss från läns
styrelsen gällande överklagande av kommunens beslut 
den 25 april 2016 

Beslut Myndighetsnämnden avstår från att yttra sig i ärendet och inväntar 
länsstyrelsens beslut. 

Blad 

12 (27) 

Beskrivning av ärendet Den 28 januari 2016 inkom klagomål från hyresgästen angående misstänkt fukt 
och mögel i sin hyreslägenhet. Hyresvärden informerades om inkommet 
klagomål via en skrivelse den 3 februari 2016 och gavs då möjlighet att 
inkomma med synpunkter. Miljöavdelningen genomförde en inspektion i 
bostaden den 10 mars 2016. Vid inspektionen konstaterades ingen pågående 
fuktskada eller mögel. Vid inspektionen uppgav klagande att golvet i bad
rummet nyligen bytts ut med anledning av en vattenläcka från ett element. 
Hyresvärden meddelade miljöavdelningen den 12 april 2016 att en entre
prenör varit i lägenheten och konstaterat att det inte är någon vattenläcka i 
väggen och inte heller något mögel. Miljöavdelningen beslutade den 25 april på 
delegation att avsluta ärendet då olägenhet för människors hälsa inte har 
kunnat påvisas. Miljöavdelningen grundade sin bedömning på att vattenläckan 
i bostaden hade åtgärdats av ett ackrediterat företag samt att miljöavdelningen 
inte kunnat konstatera någon fuktskada eller mögel vid utförd inspektion. 
Hyresgästen överklagade miljöavdelningens beslut den 3 maj 2016 och 
ärendet överlämnades till länsstyrelsen. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Säll berg, daterad 
den 16 augusti 2016, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Miljöavdelningen. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium 

11KS':':d1rv 
KF Utdrags bestyrkande 
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~ KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

2016-08-25 13 (27) 

dnr: MN 000089/2016-800, M 2016-000689 

Ringblomman 13 - Förslag till yttrande angående remiss från 
länsstyrelsen gällande överklagande av kommunens beslut 
den 16 juni 2016 

Beslut Myndighetsnämnden avstår från att yttra sig i ärendet och inväntar 
länsstyrelsens beslut. 

Beskrivning av ärendet inkom den 2 maj 2016 med en anmälan om installation av 
värmepump på rubricerad fastighet som är belägen inom den inre skyddszonen 
för befintlig grundvattentäkt i Båstads samhälle. Anmälan avsåg en ytjord
värmeanläggning innehållande 320 liter köld bärarvätska i en 300 m lång slinga. 
Anmälan skickades på remiss till berörda parter som i detta ärende bedömdes 
vara NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) och 

 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg, daterad 
den 17 augusti 2016, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Miljöavdelningen. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/näm d] KF Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-08-25 14 (27) 

MN § 98 dnr: MN 000097 /2016-330, B 2016-000410 

Eskilstorp 6:33 - Tillsyn avseende olovligt uppsatt skylt 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighets
ägaren till fastigheten Eskilstorp 6:33,  en byggsanktions
avgift enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kap 14 § 1av15 506 kr. 

Enligt PBF 9 kap 14 §är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 
3 §plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en skylt 
eller en ljusanordning som kräver lov enligt 6 kap. 3 eller 4 § innan byggnads
nämnden har gett ett startbesked, 
1. för en skylt 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av skyltens area, och 
2. för en ljusanordning 0,0625 prisbasbelopp. Förordning (2013:308). 

Prisbasbelopp för 2016 är 44 300 SEK 
Antal skyltar: 2 st a 2,5 kvm, (dubbelsidig), sanktionsarea 5 kvm 
Beräkning sanktionsavgift enligt bilaga 1 
Antal ljusanordningar: 2 st. Beräkning sanktionsavgift enligt bilaga 2. 

Skäl för beslutet 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 (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som 
har meddelats med stöd av 16 kap 12 § (PBL 11 kap 51 §).Enligt PBL 11 kap 53 §ska en 
byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Fastighetsägaren till fastigheten Eskilstorp 6:33, har 
upplysts om vad som gäller enligt PBL om att uppföra skyltar och ljusanordningar inom 
sammanhållen bebyggelse utan att bygglov och startbesked har utfärdats samt getts 
möjlighet att vidta rättelse och lämna in en skriftlig förklaring. 

Beskrivning av ärendet Tillsynsärende avseende olovligt uppsatt skylt på fastigheten Eskilstorp 6:33. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad den 
1 augusti 2016, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

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

Beslutet expedieras till (delges med besvärshänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 2016-08-25 15 (27) 

Beslut 

MN § 99 dnr: MN 000096/2016-330, B 2016-000219 

Freden 5 - Olovliga åtgärder avseende påbörjad ombyggnad av 
ventilationssystem utan startbesked, samt tagit ventilations
system i bruk utan slutbesked 

Myndighetsnämnden beslutar att inte påföra fastighetsägarna till fastigheten 
Freden 5 Båstad, , en byggsanktionssavgift för 
att ha påbörjat ombyggnad av ventilationssystem på fastigheten Freden 5 och 
tagit ventilationssystemet i bruk utan startbesked respektive slutbesked. 

Skäl för beslutet Åtgärden har utförts efter anmodan enligt annan lagstiftning än plan- och bygg
lagen. Fastighetsägarna har inte upplysts om att åtgärden är anmälningspliktig 
enligt plan- och byggförordningen (PBF) 6 kap 5 § 4 och 6. Denna brist i upp
lysning enligt förvaltningslagen 4 §bedöms utgöra skäl enligt PBL 11 kap 53 
§ 2 att inte ta ut byggsanktionsavgift. 

Beskrivning av ärendet Olovliga åtgärder avseende påbörjad ombyggnad av ventilationssystem utan 
startbesked, samt tagit ventilationssystem i bruk utan slutbesked på fastigheten 
Freden 5 i Båstad. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad den 
1 augusti 2016, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

( Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnad. 

( 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium 

11
1

"'~ 
KF Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-08-25 16 (27) 

MN § 100 dnr: MN 000095/2016-330, B 2014-000359 

Norra Karstorp 1:2 - Yttrande till mark- och miljödomstolen i 
mål nummer P 2309-16 angående olovlig rivning och upp
förande av nytt fritidshus 

Myndighetsnämnden motsätter sig yrkandet från  
att hon inte skulle haft rådighet i ärendet och därmed inte skulle påförts 
sanktionsavgiften. 

Myndighetsnämnden vidhåller hos mark- och miljödomstolen det tidigare 
yrkandet, då det som framförts i aktbilaga 1 inte föranleder något annat 
ställningstagande från kommunens sida och översänder tjänsteskrivelsen 
som sitt yttrande över aktbilaga 1. 

Skäl för beslut Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller 
det byggnadsverk som överträdelsen avser, 
2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Beskrivning av ärendet Mark- och miljödomstolen har den 28 juli 2016 berett Båstads kommun tillfälle 
att yttra sig över aktbilaga 1, inlaga till domstolen. 
Kommunen har fått anstånd med sitt yttrande till den 9 september 2016. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad den 
4 augusti 2016, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen i Växjö. 
Samhällsbyggnad. 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nä;,n d KF Utdrags bestyrkande 
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Skäl för beslutet 

2016-08-25 

MN § 101 dnr: MN 000099/2016-330, B 2016-000667 

Förslöv 27:1- Startat byggnation utan startbesked, 
sanktionsavgift 

Myndighetsnämnden beslutar: 

17 (27) 

Med stöd av 11kap51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighets
ägaren till fastigheten Förslöv 27:1, en bygg
sanktionsavgift enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 11 § 3 
av 18 689 kr för att ha påbörjat fasadändring samt mindre ombyggnad för 
förskoleverksamhet av föreningshus utan startbesked. 

Ansökan om bygglov för fasadändring och mindre ombyggnad för förskole
verksamhet inkom till myndighetsnämnden 15 juni 2016, ärende B 2016-544. 
Bygglov och startbesked var ej lämnat då åtgärden startades. Då överträdelsen 
inte står i rimlig proportion till byggsanktionsavgift enligt PBF 9 kap 8 § 3 sätts 
beloppet ner till en fjärdedel. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmel
serna 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 (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 §). 

Enligt PBL 11 kap 5 3 §ska en byggsanktionsavgift tas ut även om över
trädelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

53 a §: En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte 
står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas 
ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det 
särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oakt
samhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre 
allvarlig art. Lag (2013:307). 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av bygg
nadsnämnd. Fastighetsägaren,  har upplysts om 
vad som gäller enligt PBL om att påbörja en byggnadsåtgärd innan startbesked 
har utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Beskrivning av ärendet Beslut om byggsanktionsavgift för att ha startat byggnation utan startbesked på 
fastigheten Förslöv 27:1. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad den 
5 augusti 2016, med tillhörande bilagor. 

forts. på nästa sida. 

j usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nä n KF Utdragsbestyrkande 
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Forts. Förslöv 27:1- Startat byggnation utan startbesked, 
sanktionsavgift 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

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

Beslutet expedieras till  (delgivning). 
Samhällsbyggnad. 

I usterandes signaturer 
Utskott/presidium 

1T"'~ 
KF Utdragsbestyrkande 
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Skäl för beslutet 

Beskrivning av ärendet 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Upplysningar 

Beslutet expedieras till 

Utskott/presidium 

2016-08-25 19 (27) 

MN § 102 dnr: MN 000098/2016-330, B 2016-000653 

Hemmeslöv 11:35 -Tagit byggnad i bruk utan slutbesked, 
sanktionsavgift 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighets
ägaren till fastigheten Hemmeslöv 11:35,  en byggsanktions
avgift enligt plan- och byggförordningens (PBF) 9 kap 1 §och 18 § 1 av 
6 233 kr för att ha tagit byggnad i bruk utan slutbesked. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämm
elserna 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 (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 §).Enligt PBL 11 kap 53 §ska en byggsanktions
avgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av bygg
nadsnämnd. Fastighetsägaren till fastigheten Hemmeslöv 11:35,  

 har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att ta en byggnad i 
bruk innan slutbesked har utfärdats (framgår tydligt i beslut om lov och beslut 
om startbesked) samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. Svar 
från Gösta Paulsson inkom den 1 augusti 2016. Det framgår inte i svaret om 
rättelse avses att göras eller ej. 

Beslut om byggsanktionsavgift för att ha tagit byggnad i bruk utan slutbesked 
på fastigheten Hemmeslöv 11:35. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad den 
1 augusti 2016, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

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

Fastighetsägaren (delges med besvärshänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 

11''""Rv KF Utdrags bestyrkande 
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MN § 103 dnr: MN 000100/2015-330, B 2014-000932 

Hemmeslöv 10:88 - Yttrande till mark- och miljödomstolen i 
mål nummer P 2884-16 angående olovlig rivning av en del av 
fritidshus 

Myndighetsnämnden motsätter sig yrkandet från om att 
upphäva länsstyrelsens beslut och att han ersätts för merkostnader. 

Myndighetsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen fastställer 
Länsstyrelsens i Skåne län beslut. 

Byggsanktionsavgift ska enligt 11 kap. 51 § PBL tas ut bl.a. om någon bryter 
mot en bestämmelse i lagens 8-10 kap. 

En åtgärd får enligt 10 kap. 3 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden 
har gett ett startbesked, om åtgärden kräver rivningslov. 

Enligt 9 kap. 10 §plan- och bygglagen (2010:900), PBL, krävs rivningslov 
för att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med 
detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen. 

Beskrivning av ärendet Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nummer P 2884-16 angående 
olovlig rivning av en del av fritidshus på fastigheten Hemmeslöv 10:88. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 17 
augusti 2016, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen i Växjö. 
Samhällsbyggnad. 

I usterandes signaturer 
Utskott/presidium 

1T'?h 
KF Utdrags bestyrkande 



( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-08-25 

MN § 104 dnr: MN 000092/2016-330, B 2013-000883 

Mäsinge 9:22 - Tillsyn avseende olovlig byggnation för 
uppförande av stödmur 

21 (27) 

Myndighetsnämnden beslutar att påföra  
och solidariskt en byggsanktions
avgift på 9 968 kr för att ha påbörjat byggnation av stödmur utan startbesked. 

Skäl för beslutet Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap 3 §plan och bygglagen 
(2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en 
byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 5 plan- och bygglagen 
eller 6 kap 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan byggnadsnämnden 
har gett ett startbesked är: 8. 0,025 pris basbelopp med ett tillägg av 0,01 pris
basbelopp per löpmeter när det gäller en mur eller ett plank. Beräknad sankt
ionsavgift blir då 9 968 kr (se bilaga 1). Byggsanktionsavgiften tas ut av 
myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 

Beskrivning av ärendet Beslut om byggsanktionsavgift avseende olovlig byggnation för uppförande av 
stödmur på fastigheten Mäsinge 9:22. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 9 augusti 
2016, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). Enligt PBL 11 kap 61 § 
ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut 
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura översänds separat. En byggsanktions
avgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut för de överträdelser och 
med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det 
prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå 
till högst 50 prisbasbelopp. Förordning (2013 :308). 

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige 
därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny 
avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. 
Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 
En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta 
rättelse. Förordning (2013:308). 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna (delges med 
mottagningsbevis och besvärshänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium 1T'm9rv KF Utdragsbestyrkande 
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MN § 105 dnr: MN 000048/2015-330, B 2011-001040 

Finnsbo 1:10 - Bygglov för nybyggnad av en bostadshus efter 
rivning av befintlig ekonomibyggnad 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen 
(PBL) bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Finnsbo 1:10. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Stellan Paulie, Båstad. 

Avgiften för bygglovet är 16 479 kr (mellanskillnad) i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige den 27 april 2011. 

Skäl för beslutet De särskilda värden som ska skyddas enligt föreliggande riksintressen hindrar inte 
uppförande av en väl anpassad byggnad på den avsedda platsen till landskapet. Utform
ningen och placeringen av den nya byggnaden i landskapet efter rivning av den befint
liga byggnaden strider inte mot intentionen i översiktsplanen och medför ingen negativ 
inverkan på landskapets öppenhet och särdrag. Rivning av befintlig byggnad ger en 
bättre sikt i korsningen samt friare vy mellan byggnaderna. Föreslagen åtgärd bedöms 
inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och 
bygglagen (PBL). Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och 
bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. Vad berörda 
grannar anfört i ärendet leder inte till någon annan bedömning. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus efter rivning av befintlig 
ekonomibyggnad på fastigheten Finnsbo 1:10. 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Reservation 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 17 
augusti 2016, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Göran Klang (S), Rune Andersson (C) och Karin Schmidt (BP): Avslag. 

Ingrid Nygren (L), Ingemar Nilsson (SD) och Claes Sundin (M): Bifall. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
nämnden bifallit liggande förslag. 

Mot beslutet till förmån för det yrkande som avslogs reserverar sig Göran 
Klang (S), Rune Andersson (C) och Karin Schmidt (BP), se bilagor. 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Forts. Finnsbo 1:10 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
efter rivning av befintlig ekonomibyggnad 

Upplysningar Beslutet går att överklaga till Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). Beslut om 
bygglov inom naturreservat ska överlämnas till länsstyrelsen för eventuell 
överprövning. Sökanden upplyses om att åtgärden kräver tillstånd från natur
reservats bestämmelserna av Länsstyrelsens i Skåne naturvårdsenhet, innan 
byggnadsarbetena får påbörjas. Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden 
har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Ombyggnadsarbetena 
påbörjas innan detta besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut enligt 
PBL 2010:900 11 kap och PBF 2011:338 9 kap. 

Beslutet expedieras till Sökanden  

Utskott/presidium 

Grannar med erinran (delgivning). 
Kontrollansvarig Stellan Paulie, Båstad. 
Samhällsbyggnad. 
Länsstyrelsen i Skåne län. 

justerandes signaturer 

1T~ 
KF Utdrags bestyrkande 
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Finnsbo 1 :10 - bygglov för nybygnad av enbostadshus efter rivning av befintlig 
ekonomibyggnad 

Reservation ang. bygglov: 

I Länsstyrelsens yttrande 2015 09 18 ang. överklagande gjordes denna bedömning, vilken 
jag ställer mig bakom: 

" ... Klagande har anfört att de fått dispens från naturreservatsföreskrifterna. Denna dispens 
gavs 2006. Prövningen i ärendet om dispens görs enligt andra bestämmelser och utgör en 
från bygglovet helt skild bedömning. Att dispens getts för nästan 10 år sedan är inget som 
inverkar på länsstyrelsens bedömning i nu aktuellt ärende. 

I översiktsplanen (2008) framgår beträffande "Landskapsområden" (s 155) som betecknats 
som La, däribland Hallandsåsens nordsluttning mellan Östra Karup och Hovs hallar, att 
områdena ska skyddas mot förändringar som kan äventyra befintliga värden. Endast 
sådan bebyggelse som behövs för att stödja natur-, kultur- och rekreationsintressen kan 
tillkomma utan vidare. Det betyder att inga nya bostadshus ska tillkomma inom och i 
omedelbar anslutning till områdena . ... Den aktuella platsen omfattas av riksintresse för 
friluftsliv (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönneå) och riksintresse för naturvård 
(Hallandsås och Grevie åsar) enligt 3 kap. miljöbalken samt riksintresse för rörligt friluftsliv 
enligt 4 kap. 2§ miljöbalken . Av riksintressebeskrivningen för riksintresse naturvård 
framgår av värdeomdömet att det är "Representativt odlingslandskap, med lång 
hävdkontinuitet och rik förekomst av naturbetesmarker. På ljunghedar och öppen hagmark 
återfinns art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter. " Som förutsättning för 
bevarande anges "fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel 
av landskapselement." Bebyggelse anges vara ett hot mot värdena. 

Klagande har anfört att platsen redan är bebyggd med en ekonomibyggnad. Det som 
klagande betecknar ekonomibyggnad är så vitt länsstyrelsen kan utläsa ur 
handligarna ett garage med en storlek på cirka 36 kvm. Den i ansökan aktuella 
byggnaden är ett bostadshus med en byggnadsarea om 188 kvm. Länsstyrelsen kan 
konstatera att platsen för närvarande inte är i anspråkstagen på det sätt som den avser att 
bli genom ansökan. Kommunen har i översiktsplanen haft intentionen att området inte ska 
bebyggas med ytterligare bostadshus. Ansökan strider således mot översiktsplanen. 
Platsen omfattas av ett flertal riksintressen som tar sikte på att skydda de allmänna 
intressena på platsen. De allmänna intressena av nationell karaktär får därför anses 
vara särskilt starka på platsen. Sådana intressen får inte påtagligt skadas. Det är 
ofrånkomligen så att en privatbostad innebär en privatisering av ett område som inte 
tidigare varit privatiserat. Den bebyggelseutveckling som innebär att större och större 
markarealer tas i anspråk för bebyggelse inom riksintressena, och i vilket nu 
förevarande ansökan utgör en del, riskerar att på sikt påtagligt skada de värden som 
riksintressena ska skydda. De allmänna intressena av såväl kommunal som statlig 
karaktär väger över Bo Lavens och Lars-Åke Hanssons intresse av att bygga på platsen. 
Överklagandet ska därför avslås." 

Reservation av Karin Schmidt, Bjärepartiet 

OBS! Fetstilen har lagts till av mig! 

8AsTADS KOMMUN 
Myndlghetsnämnden 
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Henrik Andersson - Reservation Finnsbo 1:10 

Från: Rune Andersson <rune.andersson.centern@gmail.com> 
Till: Hemik Andersson <henke.andersson@bastad.se> 
Datum: 2016-01-20 01:00 
Ärende: Reservation Finns bo 1: 10 

Sida 1av1 

BÅSTADS KOMMUN 
l\Aynd/ghetsnämnden 

2016 ~01~ 2 0 

14~~"·•7 .. ·········· :::L::::::::::::~.!.t;.J._q/.J .._ 3 Jo 

Hätmed reserverar jag mig mot beslut ät"endepunkt 11 myndighetsnämnden 160114 
Finns bo 1: 10 ligger på ett natuneservat där ny bostadbebyggande ej skall ske. 
Det strider med flera avvikelser från kommunens gälande översiktsplan 
Fastigheten är klassad som bebyggd lantbrnksfastighet och man önskar omvandla en 
mindre ekonomibyggnad som tidigare användes som hönshus efter flytt av byggnaden 
skall huset byggas till och omvandlas till ett flerdubbelt stor bostadshus på ett för platsen 
exponerat läge. Länstyrelens beslut 2009-11-16 dispens från reservatsföreskriftema 
upphör att gälla om inte åtgärderna påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år 
från den dag då ärendet vann laga kraft 2009 

Rune Andersson 

Centerpartiet 
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Beslut 

MN § 106 dnr: MN 000093/2016-330, B 2016-000379 

Svenstad 9:3 - Bygglov för ändrad användning av stall till 
fritidsbostad 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen 
(PBL) bevilja bygglov för ändrad användning av stall till fritids bostad på 
fastigheten Svenstad 9:3. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Björn Yttergren, Tyrens AB. 

Avgiften för bygglovet är 19 884 kr i enlighet med taxa fastställd av kommun-
( fullmäktige den 27 april 2011. Faktura skickas separat. 

( 

Skäl för beslutet Bygglov tillstyrks då förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Ansökan får 
anses uppfylla kraven i 2 och 8 kap. PBL. Förslaget kan varken anses strida mot gällande 
riksintressen eller mot översiktsplanen. Ansökan kan inte heller anses vara till så stort 
men för grannar att bygglov bör vägras samt bedöms vara lämpligt utifrån platsens 
natur/kulturvärden och landskapsbild. Förslaget uppfyller plan- och bygglagens krav på 
byggnader och bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om bygglov för ändrad användning av stall till fritidsbostad på 
fastigheten Svenstad 9:3. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 15 
augusti 2016, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L), Claes Sundin (M) och Ingemar Nilsson (SD): Bifall. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga till Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). Den som för egen räk
ning utför eller låter utföra byggnads- eller markarbeten (byggherren) ska se till att 
arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och enligt föreskrifter eller 
beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren ska vidare se till att kontroll 
och provning utförs i tillräcklig omfattning (10 kap 5 § PBL). Åtgärden får inte påbörjas 
förrän nämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Om byggnads
arbetena påbörjas innan detta besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut enligt PBL 
2010:900 11 kap och PBF 2011 :338 9 kap. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 
Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas. Innan byggnaden, i de delar som 
omfattas i starbeskedet, får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § 
PBL, tas byggnaden i bruk tidigare debiteras även här en sanktionsavgift enligt PBL 
2010:900 11 kap och PBF 2011:338 9 kap. Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga 
kraft (9 kap. 43 § PBL). 

Beslutet expedieras till Sökanden  

Utskott/presidium 

Kontrollansvarig Björn Yttergren, Tyrens AB. 
Samhällsbyggnad. 

KF Utdrags bestyrkande 



( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 2016-08-25 25 (27) 

Beslut 

MN § 107 dnr: MN 000100/2016, B 2016-000087 

Hallen 16 - Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus 
med 15 lägenheter 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 9 kap. 31 b §plan- och bygglagen 
(PBL) bevilja bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus på fastigheten 
Hallen 16. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Michel Svahn, Ängelholm. 

Avgiften för bygglovet är 156 977 kr i enlighet med taxa fastställd av kommun-
( fullmäktige den 27 april 2011. Faktura skickas separat. 

( 

( 

Skäl för beslutet Trots 30 §första stycket 2, 31§1och31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som 
avviker från en detaljplan eller områdes bestämmelser, om avvikelsen är för
enlig med detaljplanens eller områdes bestämmelsernas syfte och avvikelsen är 
liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området 
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Förslaget inne
bär avvikelse från detaljplanen i avseende att suterrängvåning kan betraktas 
som en våning mer än vad detaljplanen medger. Byggnaderna är samma som 
illustrerats i detaljplanen. Bygglov tillstyrks då avvikelsen från detaljplanen 
bedöms som liten och förslaget är förenligt med planens syfte samt inte är till 
men för vare sig stads- eller landskapsbilden eller för några berörda sakägare. 
Åtgärden bedöms uppfylla utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus med 15 lägenheter 
på fastigheten Hallen 16 i Båstad. 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Yrkande 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare N aim Be ris ha, daterad den 17 
augusti 2016, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Naim Berisha och stadsarkitekt Roger Larsson föredrar 
ärendet. 

Ingrid Nygren (L), Ingemar Nilsson (SD), Claes Sundin (M) och Karin 
Schmidt (BP): Bifall. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga till Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 
Sakägare med erinran delges beslutet med besvärshänvisning (Galten 3, 
Hallen 22, Hallen 17 och Hjorten 15). Åtgärden får inte påbörjas förrän 
Samhällsbyggnad har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Om bygg
nadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas, tas en sanktionsavgift ut 
enligt PBL 2010:900 11 kap och PBF 2011:338 9 kap. 

Beslutet expedieras till  

Utskott/presidium 

Grannar med erinran (delgivning). 
Kontrollansvarig Michel Svahn, Ängelholm. 
Samhällsbyggnad. 

Justerandes signaturer 

11KS
1"'M KF Utdrags bestyrkande 
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Beslut 

MN § 108 dnr: MN 000060/2015, B 2013-000762 

Troentorp 1:89 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus efter avstyckning 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Troentorp 1:89 
(plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 17 §) enligt inlämnade handlingar. En 
avstyckning där vardera fastigheten blir drygt 2 000 kvm tillstyrks. 

Vidare beaktas att lämplig grundläggning ska utföras i samråd med geotekniskt 
sakkunnig samt att marknivåer anpassas till platsen och prövas slutligt i 
kommande bygglov. 

( Ingen avgift. 

( 

( 

Skäl för beslutet Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan. Åtgärden 
bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden eller uppfylla lämplighetskriterierna i PBL 2 kap samt miljö
balkens 3 och 4 kap. Föreslagen placering bedöms vara trafiksäker med hänsyn 
till att marken som avses bebyggas ligger mer än en meter över vägbanans 
höjd, sikten på platsen för ny in- och utfart är god (PBL 2 kap 5§). De 
synpunkter som Trafikverket, som väghållare av väg 17 49, framfört föranleder 
inget annat ställningstagande. Åtgärden bedöms inte vara till någon betydande 
olägenhet för berörda grannar. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Troentorp 1:89 i Kattvik för 
nybyggnad av en bostadshus efter avstyckning. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 17 augusti 
2016, med tillhörande bilagor. 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Claes Sundin (M), Ingrid Nygren (L) och Ingemar Nilsson (SD): Bifall. 

Karin Schmidt (BP): Avslag. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
nämnden bifallit liggande förslag. 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Karin Schmidt (BP), se bilaga. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). Anslutning till 
allmän väg kräver tillstånd från Trafikverket. Åtgärden kräver även tillstånd 
från landskapsbildsskyddet. Tillstånd har lämnats av Länsstyrelsen i Skåne län 
den 27 juni 2014. Giltigt tillstånd ska uppvisas innan bygglov kan ges. Ingen 
avgift tas ut för beslutet då avgift erlagts i samband med tidigare beslut i 
ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna  

Utskott/presidium 

 
(delges med besvärshänvisning). 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 

KS/nä7.J KF Utdrags bestyrkande 

11 CyY 



Troentorp 1 :89 - Förhandsbesked för nybygnad av enbostadshus efter avstyckning 

Reservation ang. förhandsförfrågan om bygglov: 

• Kattvik är ingen tätort 

Kattvik är inget utvecklingsområde för ytterligare bebyggelse pga alla riksintressen 

• områdets nuvarande karaktär och befintlig bebyggelse ska bibehållas enl. 
• PBL 3 kap 5 § 

• detta är ingen byggnation som gynnar det rörliga friluftslivet och turismen ( 

• dåliga kommunikationer - bara biltrafik - ger inget hållbart samhälle 

• Länsstyrelsen har vid upprepade tillfällen påpekat att ytterligare byggnation, inte ( 
ens förtätning skall tillåtas i Kattvik 

Ingen ytterligare förtätning bör göras innan en detaljplan upprättats. Det finns inga 
lagliga dokument som legaliserar den förvandling som nu pågår i Kattvik. 

Reservation av Karin Schmidt, Bjärepartiet 
BÅSTADS KOMMUN 

Myndlghetsnämncten 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

Beslutet expedieras till 

Utskott/presidium 
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MN § 109 dnr: MN 000024/2016-905 

Arbetsgrupp för översyn av miljö- och hälsoskyddstaxan 

Myndighetsnämnden beslutar: 

En arbetsgrupp utses för översyn av miljö- och hälsoskyddstaxan, bestående av 
myndighetsnämndens presidium samt samhällsbyggnadschef och miljöchef. 

Nytt ärende väcks på mötet. 

Kommunstyrelsen har (KS den 13 april 2016, § 84) gett förvaltningen i uppdrag 
att göra en total översyn av miljötaxan och särskilt beakta tillsynsfrekvensen 
avseende små verksamheter, samt redovisa konsekvenser av förslaget. 

Myndighetsnämndens presidium. 
Samhällsbyggnadschefen. 
Miljöchefen. 

Justerandes signaturer 

11"'m M 
I 

KF Utdrags bestyrkande 




