
( 

( 

( 

( 

[j1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ: 

2015-08-20 1 (3) 

Arorna, torsdagen den 20 augusti 2015 kl. 11.00 - 15.00. 

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 (FP), ledamot 

Henrik Andersson, nämndsekreterare, 
Michaela Backman (C), ej tjg. ersättare, Carolin Gräbner (SD), ej tjg. ersättare, 
Anders Nilsson, samhällsskyddschef, Roger Larsson, stadsarkitekt, Lisa Rönnberg, 
samhällsskyddschef. 

Göran Klang. 

Omedelbar justering. 

~z:Z:~ Paragrafer: 88 - 89 
Henrik Andersson 

~o~ 
qOlqlJ'I' ~ ~7 

Göran Klang 

ANSLAGSBEVIS 

MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum: 2015-08-20 

Anslaget är 
uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

21/8-12/9 

Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-08-20 

MN § 88 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Hemmeslövs herrgård ändras från informationsärende till beslutsärende, 

Föreläggande med vite mot Statoil i Båstad ändras från beslutsärende 
till informationsärende, 

Kalkugnen 16 - Sanktionsavgift avseende tagit industribyggnad i bruk 
utan slutbesked, utgår. Dnr: MN 000116/2015-330. 

justerandes signaturer 
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KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Myndighetsnämnden 2015-08-20 

MN § 89 dnr: MN 000066/2015-800, M 2015-279 

Hemmeslöv 9:6 (Hemmeslövs herrgård) 
- Förslag till beslut om förbud att upplåta byggnaderna för 
bostadsändamål eller annan likvärdig verksamhet 

3 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 
9 kap. 9 § och 2 kap. 1, 3 §§miljöbalken (MB) samt 33 §i förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att: 

- Förbjuda fastighetsägaren, 
 att från och med den 14 september 2015 upplåta byggnaderna på 

rubricerad fastighet för bostadsändamål eller annan likvärdig verksamhet. 

- Förbudet gäller till dess att fullständiga byggnadstekniska fukt- och mögel
utredningar är genomförda som påvisar att byggnaderna är fria från fukt 
och mögel och att ingen olägenhet eller risk för olägenhet längre föreligger. 

- Mätningar och undersökningar ska utföras av externt ackrediterat bolag. 
Resultatet ska redovisas för och godkännas av miljöavdelningen innan 
byggnaderna får tas i bruk. 

- Med stöd 26 kap. 26 § MB ska detta beslut gälla omedelbart även om 
det överklagas. 

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

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

Beskrivning av ärendet är förelagda att senast den 1 juli 2015 förse 
duschutrymmen i vandrarhemmet med godkänd ventilation, utföra och 
inkomma med OVK över samtliga byggnader samt utföra fuktmätningar 
och mögelutredningar på samtliga byggnader. Eventuell åtgärdsplan och 
tidsplan skulle upprättas och redovisas senast 1 juli 2015. Som grund till 
föreläggandet ligger den inspektion som miljöavdelningen genomförde den 
20 mars 2015 där allvarliga brister i byggnaderna konstaterats. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad den 19 augusti 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden Göran Klang (S), Rune Andersson (C) och Ingemar Nilsson (SD): Bifall till 
liggande förslag. 

Beslutet expedieras till  

 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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