
lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

2018-06-18 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 18 juni 2018 kl 13.00 - 17.10. 

Göran Klang (S), l:e vice ordförande 
Claes Sundin (M), ledamot 
Ingrid Nygren (L), ledamot 
Kjell Stridh (BP), ledamot§§ 70-77 
Marie-Louise Linden (M), tjg. ers. för Ingemar Nilsson (SD) 
Haakon Böcker (BP), tjg. ers. för James Johnson (BP) 
Karin Schmidt (BP), tjg. ers. för Kjell Stridh (BP) §§ 68-69 
Karin Schmidt (BP), tjg. ers. för Rune Andersson (C) §§ 70-77 

Elin Ax, kommunjurist§ 70 
Christina Karlsson, handläggare BAB § 70 
Angelica Hunyor, miljöinspektör§ 70 
Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 75 
Olof Nilsson, nämndsekreterare § 71 
Leif Davidsson, bygglovhandläggare § 72 

Haakon Böcker. Ersättare: Ingrid Nygren. 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 21 juni 2018 kl. 13.00. 

Sida 

1av18 

Sekreterare ______________________ Paragrafer §§ 68-77 
Linda Wahlström 

Ordförande 
Göran Klang 

Justerare )c:vi-fl!acdzu_Q~ 
Haakbn Böcker 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2018-06-18 

Från och med 2018-06-21 till och med 2018-07-13 

Henrik Andersson 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2018-06-18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-18 

MN § 68 Dnr MN 000002/2018 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 69 Dnr MN 000003/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 70 Dnr MN 000005/2018 - 900 
Informationsärenden 

MN § 71 Dnr MN 000020/2018 - 903 
Tidigare utskicksdatum för nämndens kallelser 

MN § 72 Dnr MN 000041/2018 - 330 
Hemmet 2 (Stationsterrassen 10) - Olovlig nybyggnad av stödmur 

MN § 73 Dnr MN 000042/2018 - 330 
Brödarp 3:51 (Broddarpsvägen 73) - Uttag av byggsanktionsavgift för att startat utan 
startbesked, ändrad användning från ekonomibyggnad till verksamhetslokal (design
/fotostudio) 

MN § 74 Dnr MN 000046/2018 - 330 

Sida 

2 av18 

Hemmeslöv 10:127 (Smultronslingan 5) - Överklagan av Länsstyrelsens i Skåne län beslut av 
den 8 juni 2018 ( dnr 403-11843-18) om att upphäva nekat bygglov för enbostadshus 

MN § 75 Dnr MN 000044/2018 - 800 
Beslut om tillstånd för anläggning av enskild avloppsanordning samt installation 
av oljeavskiljare på fastigheterna Brödalt 4:2 och Finns bo 1:15 

MN § 76 Dnr MN 000006/2018 - 903 
Delgivningar 

MN § 77 Dnr MN 000004/2018 - 900 
Anmälan av delegations beslut 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-06-18 3 av18 

MN§68 Dnr MN 000002/2018 - 900 

Val av justeringsperson 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

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

2. Som ersättare för justeraren utses Ingrid Nygren (L). 

3. Justeringen äger rum på kommunkontoret torsdagen den 21 juni kl. 13.00. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en justerare. 
Justeringen ska ske samtidigt och på dag och tid som nämnden bestämmer vid 
varje sammanträde. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



/jlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-06-18 

MN§69 Dnr MN 000003/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Ärende nr. 7 - Grevie 36:2 - utgår från dagens sammanträde. 

Sida 

4av 18 

Extra informationspunkt, badvattenkvaliten vid kommunens badplatser. 

Beskrivning av ärendet Enligt myndighetsnämndens reglemente åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen 
sätts samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före 
utskick. 

Myndighetsnämnden har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-06-18 5 av18 

MN §70 Dnr MN 000005/2018 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. lnformationspunkterna läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämndens sammanträde 2018-06-18 redovisas nedanstående 
information: 

A) Utbildning i den nya förvaltningslagen - kommunjurist Elin Ax 
(utbildningsunderlag att ta del av före sammanträdet finns på följande länk: 
http://www.bastad.se/utbildning-forvaltningslagen/). 

B) Utbildning "Hygieniska verksamheter" miljöinspektör Angelica Hunyor. 

C) Information om ny bostadsanpassningsbidragslag som träder i kraft den 1 
juli 2018 - handläggare bostadsanpassningsbidrag Christina Karlsson. 

D) Vattensituationen i Båstad - miljöchef Tina Eriksson. 

E) Vattenkvaliten vid kommunens badplatser - miljöchef Tina Eriksson. 

F) Vad gäller för buller från evenemang- miljöchef Tina Eriksson. 

G) Aktuella ärenden i verksamheterna: 
Roger Larsson: Budget 2019, redovisning av förvaltningens förslag. 
Tina Eriksson: Information om nyanställda på miljöavdelningen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-18 

Dnr MN 000020/2018 - 903 

Tidigare utskicksdatum för nämndens kallelser 

Sida 

6av 18 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att dra tillbaka ärendet från kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 maj 2018 att 
anhålla hos fullmäktige om en ändring av nämndens reglemente för att 
möjliggöra tidigare utskick av nämndens kallelser. 

Kommunfullmäktiges sekreterare har skrivit till nämnden och redogjort fakta 
kring detta. Det framkommer att det med stöd av nämndens reglemente ligger 
inom nämndens eget ansvarsområde att fatta beslut om utskickstider för 
kallelserna. Ärendet ska därför dras tillbaka från kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet Inkommen skrivelse från kommunfullmäktiges sekreterare. 

Föredragande Olof Nilsson, nämndsekreterare föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige via kansliet. 

usterandes si aturer Utdra sbes rkande 



Linda Wahlström - Ang beslut om utskick av kallelse 

Från: 
Till: 
Datum: 
Ärende: 
Kopia: 

Olof Nilsson 
Göran Klang; Haakon Böcker 
2018-06-04 11 :14 
Ang beslut om utskick av kallelse 
Roger Larsson; Linda Wahlström 

Till myndighetsnämndens presidium, 

Sida 1av1 

/j_ /1) O()OO z°fl#1 &" 

~f't?3 

Jag har fått § 60 skickad till mig med begäran om att nämndens reglemente ska ändras så att kallelse 
skickas 14 dagar före sammanträdet. I nu gällande reglemente föreskrivs att kallelsen ska tillställas 
ledamöterna senast 5 dagar före sammanträdet(§ 14). Observera att det står senast 5 dagar före, så 
nämnden kan själv besluta om kallelse ska skickas ut tidigare. Det är sedan upp till ordförande att 
bestämma om handlingar ska skickas med eller ej (§ 14). Ni behöver alltså ej begära av 
kommunfullmäktige att ändra reglementet. 

Att i detalj reglera att kallelse, med handlingar, ska skickas ut 14 dagar före sammanträdet kan få stora 
negativa konsekvenser för handläggning av ärenden och också underminera ordförandes möjligheter att 
planera och ansvara för nämndens sammanträden (§ 8). 

Det är min uppfattning att kommunfullmäktige inte bör reglera i detalj hur nämndens arbete ska vara - utan 
istället skapa goda förutsättningar för nämnden att ta ansvar för sina ärenden. För att se om man sköter sig 
prövas ansvaret en gång om året genom ansvarsprövningen i kommunfullmäktige. Om kommunfullmäktige 
har gett för hårda tyglar så kommer inte ansvarsprövningen att fungera, då nämnden inte haft rätt 
förutsättningar för att utföra sitt arbete. 

Min fråga till presidiet är: Eftersom ni redan idag har möjlighet reglera hur ni vill hantera kallelser, vill ni 
ändå lyfta ärendet till kommunfullmäktige? 

Kopia till samhällsbyggnadschef och nämndsekreterare, 

Olof Nilsson 
Nämndsekreterare 
Kommunkansliet 

~ ~~~bB~ 
Besök oss på lx1stml.se 
Olof.nilsson@bastad.se 
Direkt: 0431-771 03 
Växel: 0431 -770 00 
Webb: http://www.bastad.se 
Postadress: Båstads kommun, 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2, BÅSTAD 

file:///C:/Users/linwahl/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5Bl51F02BASTAD-ADM ... 2018-06-05 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2018-05-24 1av1 

MN§60 Dnr MN 000020/2018 - 903 

Tidigare utskicksdatum för nämndens kallelser 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige för ev. ändring av nämndens 
reglemente. 

Yrkanden Haakon Böcker (BP): Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige för ev. ändring 
av nämndens reglemente. 

Beskrivning av ärendet Kjell Stridh (BP) har väckt ett ärende i myndighetsnämnden om att utskicket av 
nämndens kallelse ska ändras så att kallelsen skickas ut 14 dagar före 
sammanträdet istället för fem dagar före sammanträdet som det regleras idag. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningen förslag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

Senaste dag för utskick av nämndens kallelser regleras i nämndens reglemente 
som är fastställt av kommunfullmäktige. En ändring behöver därför tas upp till 
fullmäktige för beslut. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2018 från samhällsbyggnadschefRoger 
Larsson. 

Myndighetsnämnden avser inte begära ändring av nämndens reglemente för 
att tidigarelägga utskickstiden för nämndens kallelser. 

Kommunfullmäktige via kommunkansliet 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2018-06-18 

MN§72 Dnr MN 000041/2018 - 330 

Hemmet 2 (Stationsterrassen 10) - Olovlig nybyggnad 
av stödmur 

7 av18 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och 
bygglagen (PBL) påföra fastighetsägaren  

 en byggsanktionsavgift enligt plan
och byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p om 21 567 kronor för att utan 
bygglov och startbesked uppfört en 44,87 m lång stödmur på fastigheten 
Hemmet2. 

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 bestämmels
erna i plan och bygglagens 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en EU
förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsyns
myndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 § ). 
Se bilaga 1 för beräkning av byggsanktionsavgift för att utan bygglov och 
startbesked uppföra en mur. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Fastighetsägarna har upplysts om vad som gäller enligt PBL 
om att utföra anmälningspliktiga eller bygglovpliktiga åtgärder innan 
startbesked utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 
Inga skäl har framkommit som föranleder att sätta ned avgiften. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om 
att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura översänds separat. 

Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnad har efter en anmälan om nyuppförd stödmur informerat 
fastighetsägaren om att det krävs bygglov för att få uppföra murar. Den 4 april 
2018 gjordes ett plats besök på fastigheten Hemmet 2 där det kunde 
konstateras att en 44,87 m lång stödmur nyligen var uppförd. En ansökan om 
bygglov för stödmur har nu lämnats in i efterhand. 

Fastighetsägaren har blivit upplyst om att rättelse kan ske och att en 
byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion 
eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 
sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 11 kap 54 §.Att göra rättelse 
innebär ta bort muren och återställa marken enligt beviljat bygglov.  

  har valt att inte ta bort muren. 

lusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

tik / 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-18 

Bild från platsbesök den 4 april 2018: 

Sida 

8 av18 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 14 juni 2018, bilaga. 

Föredragande 

Expediering 

Bygglovhandläggare Leif Davidsson föredrar ärendet. 

Beslutet delges med besvärhänvisning till: 

 
 

 
 

justerandes signaturer 

lJ 1( <JP7 
Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 
Datum 
2018-05-14 

Handläggare 
Leif Davidsson 

Dnr 
B 2018-000400 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Olovlig nybyggnad av stödmur HEMMET 2 
(ST ATIONSTERRASSEN 10), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen 
(PBL) påföra fastighetsägaren Bostadsrättsföreningen  

en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 
12 § 8 p om 21 567 kronor för att utan bygglov och startbesked uppfört en 44,87 m lång 
stödmur på fastigheten Hemmet 2. 

Skäl för beslutet 

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 bestämmelserna i plan och byggla
gens 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnads
verk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 § ). 
Se bilaga 1 för beräkning av byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked upp
föra en mur. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
Fastighetsägarna har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att utföra anmälningsplik
tiga eller bygglovpliktiga åtgärder innan startbesked utfärdats samt getts möjlighet att 
lämna in en skriftlig förklaring. Inga skäl har framkommit som föranleder att sätta ned av
giften. 

Bakgrund 

Samhällsbyggnad har efter en anmälan om nyuppförd stödmur informerat fastighetsäga
ren om att det krävs bygglov för att få uppföra murar. Den 4 april 2018 gjordes ett plats
besök på fastigheten Hemmet 2 där det kunde konstateras att en 44,87 m lång stödmur 
nyligen var uppförd. En ansökan om bygglov för stödmur har nu lämnats in i efterhand. 

Båstads kommun 

Samhäl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.09 



2 (3) 

Fastighetsägaren har blivit upplyst om att rättelse kan ske och att en byggsanktionsavgift 
inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta ka
pitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten, PBL 
11 kap 54 §.Att göra rättelse innebär ta bort muren och återställa marken enligt beviljat 
bygglov.    har valt att inte ta bort muren. 

Bild från platsbesök den 4 april 2018 

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, se bilaga. 

Samhällsbyggnad 

Leif Davidsson 
Bygglovhandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BAST AD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.04.18 



Beslutet ska expedieras med besvärhänvisning till: 
 

 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Sanktionsberäkning 
2. Begäran om förklaring 
3. Yttrande om stödmur 
4. Foto från platsbesök 
5. Hur man överklagar 

3 (3) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.04.18 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

Upplysningar 

2018-06-18 9av18 

MN §73 Dnr MN 000042/2018 - 330 

Brödarp 3:51 (Broddarpsvägen 73) - Uttag av 
byggsanktionsavgift för att startat utan startbesked, ändrad 
användning från ekonomibyggnad till verksamhetslokal 
(design-/fotostudio) 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och 
bygglagen (PBL) påföra fastighetsägaren 

 en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 8 
§ 4 p om 42 656 kronor för att utan startbesked byggt om och ändrat 
användningen av en ekonomibyggnad till design-/fotostudio på fastigheten 
Brödarp 3:51 

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 
bestämmelserna i plan och bygglagens 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 § (PL 11 kap 51 §).Se bilaga 1 för beräkning av byggsanktionsavgift för 
att utan startbesked ändrat användning av övrig byggnad. 

 

 
 

 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om 
att ta ut avgiften har delgetts den avgifts skyldige. Faktura översänds separat. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden har fått information om att ombyggnadsarbeten påbörjats 
och färdigställts gällande ekonomibyggnad till design-/fotostudio på 
fastigheten Brödarp 3: 51. Bygglov var givet men startbesked för åtgärden hade 
inte lämnats.  har getts möjlighet att vidta rättelse och även 
komma in med en förklaring till det inträffade, men har inte hörts av i ärendet. 
Byggsanktionsavgiften för att ha ändrat användningen för övrig byggnad är 
42 656 kronor. Nämnden har möjlighet att sätta ner avgiften till hälften eller en 
fjärdedel om det finns särskilda skäl. Samhällsbyggnad bedömer att det inte 
finns särskilda skäl att sätta ned avgiften. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Expediering 

2018-06-18 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 1 juni 2018 från 
samhällsbyggnadschef Roger Larsson, bilaga. 

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

, delges med besvärshänvisning 

Sida 

10av18 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-06-01 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2018-000001 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Uttag av byggsanktionsavgift för att startat utan startbesked, änd
rad användning från ekonomibyggnad till verksamhetslokal (design
/fotostudio) på fastigheten Brödarp 3:51 (Broddarpsvägen 73), Bå
stads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen 
(PBL) påföra fastighetsägaren  en byggsankt
ionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 8 § 4 p om 42 656 kronor för att 
utan startbesked byggt om och ändrat användningen av en ekonomibyggnad till design
/fotostudio på fastigheten Brödarp 3:51 

Skäl för beslut 
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 bestämmelserna i plan och byggla
gens 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnads
verk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 § ). 
Se bilaga 1 för beräkning av byggsanktionsavgift för att utan startbesked ändrat använd
ning av övrig byggnad. 

 

 
 

 

Sammanfattning 

Myndighetsnämnden har fått information om att ombyggnadsarbeten påbörjats och fär
digställts gällande ekonomibyggnad till design-/fotostudio på fastigheten Brödarp 3:51. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 
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Bygglov var givet men startbesked för åtgärden hade inte lämnats.  har 
getts möjlighet att vidta rättelse och även komma in med en förklaring till det inträffade, 
men har inte hörts av i ärendet. Byggsanktionsavgiften för att ha ändrat användningen för 
övrig byggnad är 42 656 kronor. Nämnden har möjlighet att sätta ner avgiften till hälften 
eller en fjärdedel om det finns särskilda skäl. Samhällsbyggnad bedömer att det inte finns 
särskilda skäl att sätta ned avgiften. 

Beskrivning av ärendet 

 

 
 

 har getts möjlighet att vidta rättelse och även komma in med en förkla
ring till det inträffade.  har inte hörts av i ärendet. Tekniskt samråd har 
hållits med den kontrollansvarige och startbesked lämnats i efterhand. 

Byggsanktionsavgiften för att ha ändrat användningen för övrig byggnad är 42 656 kronor. 
Nämnden har möjlighet att sätta ner avgiften till hälften eller en fjärdedel om det finns sär
skilda skäl. Samhällsbyggnad bedömer att det inte finns särsldlda skäl att sätta ned avgif
ten. 

Upplysningar 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 

En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut av
giften har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura översänds separat. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarldtekt 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
, delges med besvärshänvisning 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Begäran om förklaring, 2018-01-04 
Bilaga 1, info om tillsynsprocessen 
Bilaga 2, beräkning av sanktionsavgiften 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Beslut 

Skäl för yrkandet 

2018-06-18 11av18 

MN§74 Dnr MN 000046/2018 - 330 

Hemmeslöv 10:127 (Smultronslingan 5) - Överklagan av 
Länsstyrelsens i Skåne län beslut av den 8 juni 2018 (dnr 403-
11843-18) om att upphäva nekat bygglov för enbostadshus 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun överklagar Länsstyrelsens i Skåne län 
beslut av den 8 juni 2018 om att upphäva nämndens beslut om nekat bygglov 
för enbostadshus på fastigheten Hemmeslöv 10:127. 

Nämnden yrkar att länsstyrelsens beslut upphävs och nämndens beslut om 
nekat bygglov fastställs. 

Länsstyrelsen har bedömt att den inglasade och taktäckta verandan utgör en 
mätvärd byggnadsdel som utgör huvudbyggnadens yttre vägg och har ett 
resonemang om att en placering av huvudbyggnadens primärdel i gräns mot 
förgårdslinjen skulle omöjliggöra en veranda på husets framsida. 

Nämndens uppfattning är att för att uppnå planens syfte med 
planbestämmelsen att huvudbyggnaden ska placeras med långsida eller gavel 
mot förgårdsmarken så ska huvudbyggnadens bostadsdel (primärdel) och dess 
klimatskal placeras i gräns mot förgårdsmarken. Det är inte planens syfte att 
farstukvistar, öppna verandor och inglasade uterum ska utgöra den del av 
huvudbyggnaden som ska placeras i gränsen mot förgårdsmarken. Dessa är 
mer att betrakta som komplementbyggnader som samman byggts med 
huvudbyggnaden. Nämnden har i ett flertal andra ärenden i planområdet 
påtalat detta och fått de sökande att ändra sina ansökningar att ta bort 
farstukvistar, skärmtak och liknande påbyggnader på bostadsdelen. Det bör i 
första hand vara nämnden som tolkar hur kommunens planbestämmelser ska 
tolkas. Länsstyrelsen har inte i sitt beslut klargjort om det är det faktum att 
verandan i ansökan är inglasad, taktäckt och följer hela primärdelens långsida 
som gör att länsstyrelsen bedömer att den är planenlig eller om den var öppen 
och inte följde hela långsidan skulle lett till ett annat utfall. Denna 
gränsdragning är viktig för hur planbestämmelsen ska tolkas av nämnden. 
Noteras bör att ansökan ursprungligen avsåg en öppen farstukvist på cirka 1/4-
del av långsidans längd, som efter en första revidering resulterade till en öppen 
veranda längs hela fasaden, för att efter den andra revideringen utmynna i det 
inglasade uterummet som avslogs i bygglovprövningen. 

Hänvisningen till att det getts bygglov för en byggnad i närheten med en 
utformning med sammansatta byggnadsdelar är irrelevant då den byggnadens 
delar samtliga utgör del av bostaden (primärdelen) och dess klimatskal är 
planenligt placerad i gräns mot förgårdsmark. 

Länsstyrelsen har i sitt beslut inte tillfredsställande tagit ställning till 
nämndens möjlighet att neka slutbesked för huvudbyggnadens primärdel om 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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det glasade uterummet inte uppförs. Nämnden betvivlar att bristen inte skulle 
vara en sådan försumbar brist som, med hänsyn till den enskildes intresse av 
att ta en nybyggd bostad i bruk, skulle väga mindre än det allmänna intresset av 
att planen följs på grund av ett uterum inte färdigställts. 

När det gäller uterummets utformning är det nämndens uppfattning att det är 
fullt tillräckligt att med hjälp av ritningarna i ärendet bedöma att utformningen 
inte uppfyller kraven på god form- och materialverkan. 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen har upphävt nämndens beslut om att inte ge bygglov för 
nybyggnad av en bostadshus med komplementbyggnad på fastigheten 
Hemmeslöv 10:127 (delegationsbeslut). Bygglov nekades med hänsyn till att 
huvudbyggnadens utformning med inglasat uterum mot gatan bedömdes vara 
planstridig och dess utformning för påver. Det är av vikt för den fortsatta 
handläggningen av ansökningar inom Hedenområdet att få avslagsgrunderna 
och uterummets utformning prövat i högre instans. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 18 juni 2018 från 
samhällsbyggnadschef Roger Larsson. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Expediering Mark- och miljödomstolen i Växjö genom Länsstyrelsen i Skåne län 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-06-18 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2017-001190 

Till Mark- och miljödomstolen i Växjö 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Överklagan av Länsstyrelsens i Skåne län beslut av den 8 juni 2018 
{dnr 403-11843-18) om att upphäva nekat bygglov för enbostadshus 
på fastigheten Hemmeslöv 10:127 {Smultronslingan 5), Båstads 
kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun överklagar Länsstyrelsens i Skåne län beslut av 
den 8 juni 2018 om att upphäva nämndens beslut om nekat bygglov för enbostadshus på 
fastigheten Hemmeslöv 10:127. 

Nämnden yrkar att länsstyrelsens beslut upphävs och nämndens beslut om nekat bygglov 
fastställs. 

Skäl för yrkandet 

Länsstyrelsen har bedömt att den inglasade och taktäckta verandan utgör en mätvärd 
byggnadsdel som utgör huvudbyggnadens yttre vägg och har ett resonemang om att en 
placering av huvudbyggnadens primärdel i gräns mot förgårdslinjen skulle omöjliggöra en 
veranda på husets framsida. 

Nämndens uppfattning är att för att uppnå planens syfte med planbestämmelsen att hu
vudbyggnaden ska placeras med långsida eller gavel mot förgårdsmarken så ska huvud
byggnadens bostadsdel (primärdel) och dess klimatskal placeras i gräns mot förgårdsmar
ken. Det är inte planens syfte att farstukvistar, öppna verandor och inglasade uterum ska 
utgöra den del av huvudbyggnaden som ska placeras i gränsen mot förgårdsmarken. Dessa 
är mer att betrakta som komplementbyggnader som sammanbyggts med huvudbyggna
den. Nämnden har i ett flertal andra ärenden i planområdet påtalat detta och fått de sö
kande att ändra sina ansökningar att ta bort farstukvistar, skärmtak och liknande påbygg
nader på bostadsdelen. Det bör i första hand vara nämnden som tolkar hur kommunens 
planbestämmelser ska tolkas. Länsstyrelsen har inte i sitt beslut klargjort om det är det 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 1111 11 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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faktum att verandan i ansökan är inglasad, taktäckt och följer hela primärdelens långsida 
som gör att länsstyrelsen bedömer att den är planenlig eller om den var öppen och inte 
följde hela långsidan skulle lett till ett annat utfall. Denna gränsdragning är viktig för hur 
planbestämmelsen ska tolkas av nämnden. Noteras bör att ansökan ursprungligen avsåg 
en öppen farstukvist på cirka 1/ 4-del av långsidans längd, som efter en första revidering 
resulterade till en öppen veranda längs hela fasaden, för att efter den andra revideringen 
utmynna i det inglasade uterummet som avslogs i bygglovprövningen. 

Hänvisningen till att det getts bygglov för en byggnad i närheten med en utformning med 
sammansatta byggnadsdelar är irrelevant då den byggnadens delar samtliga utgör del av 
bostaden .(primärdelen) och dess klimatskal är planenligt placerad i gräns mot förgårds
mark. 

Länsstyrelsen har i sitt beslut inte tillfredsställande tagit ställning till nämndens möjlighet 
att neka slutbesked för huvudbyggnadens primärdel om det glasade uterummet inte upp
förs. Nämnden betvivlar att bristen inte skulle vara en sådan försumbar brist som, med 
hänsyn till den enskildes intresse av att ta en nybyggd bostad i bruk, skulle väga mindre än 
det allmänna intresset av att planen följs på grund av ett uterum inte färdigställts. 

När det gäller uterummets utformning är det nämndens uppfattning att det är fullt tillräck
ligt att med hjälp av ritningarna i ärendet bedöma att utformningen inte uppfyller kraven 
på god form- och materialverkan. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har upphävt nämndens beslut om att inte ge bygglov för nybyggnad av en
bostadshus med komplementbyggnad på fastigheten Hemmeslöv 10:127 (delegationsbe
slut). Bygglov nekades med hänsyn till att huvudbyggnadens utformning med inglasat ute
rum mot gatan bedömdes vara planstridig och dess utformning för påver. Det är av vikt för 
den fortsatta handläggningen av ansökningar inom Hedenområdet att få avslagsgrunderna 
och uterummets utformning prövat i högre instans. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Mark- och miljödomstolen i Växjö genom Länsstyrelsen i Skåne län 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Länsstyrelsens beslut 2018-06-08 
MN:s beslut 2018-03-26 med tillhörande ritningar 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Beslut 

MN§7S Dnr MN 000044/2018 - 800 

Beslut om tillstånd för anläggning av enskild avloppsanordning 
samt installation av oljeavskiljare på fastigheterna Brödalt 4:2 
och Finnsbo 1:15 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 7 §miljöbalken (1998:808) 
samt 16 kap. 2 §, 26 kap. 9 §samma balk och med hänvisning till 13 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att 
avloppsanordningen och oljeavskiljare kan anläggas enligt ansökan med 
följande villkor: 

Allmänt 

1. Anläggningen ska utformas och placeras i enlighet med insända handlingar 
samt enligt tillverkarens anvisningar. 

2. Vid avvikelse från tillståndet ska ändring ske i samråd med 
miljöavdelningen och kompletterande uppgifter och ritningar lämnas in för 
godkännande. 

3. Anläggningen ska kontrolleras fortlöpande samt i övrigt skötas så att 
olägenheter för människors hälsa och miljön motverkas. 

Enskild avloppsanordning 

4. Avloppsanordningen ska leva upp till reduktionskraven för hälsoskydd med 
hög skyddsnivå och miljöskydd med hög skyddsnivå vilket motsvarar 90 % 
reduktion av organiska ämnen (BOD7 eller BODS), 90 % reduktion av fosfor 
(tot-P) samt SO% reduktion av kväve (tot-N). 

S. Avloppsanordningen ska utföras i enlighet med Havs- och 
vattenmyndighetens (HVMFS 2016:17) allmänna råd om små 
avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 

6. Avloppsanordningen ska utföras av sakkunnig. En kvalitetsförsäkran/ 
egenkontroll med fotodokumentation ska upprättas av entreprenör och 
skickas in till miljöavdelningen inom två veckor efter att anläggningen är 
färdig. Alternativt ska avloppsanordningen besiktigas av miljöavdelningen 
innan ledningsgropar och dylikt fylls igen. 

7. Ett serviceavtal ska upprättas som försäkrar att anläggningen servas och 
underhålls enligt leverantörens rekommendationer. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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2018-06-18 14av18 

8. Provtagning avseende reduktionsförmåga för syreförbrukande ämnen (mätt 
som BOD? eller BODS), totalfosfor (tot-P) samt totalkväve (tot-N) på 
utloppsvattnet ska ske minst en gång per år eller enligt leverantörens 
anvisningar. Proverna ska analyseras av ackrediterat laboratorium och 
kunna uppvisas på begäran av tillsynsmyndigheten. 

9. Tillståndet gäller i 20 år efter att anläggningen tagits i bruk. Därefter 
bedöms avloppsanordningen inte uppfylla gällande krav om 
fastighetsägaren inte kan bevisa annat. 

10. Tillståndet begränsas att gälla tills dess anslutning till det kommunala 
Va-nätet kan ske. 

Oljeavskiljare 

11. Oljeavskiljaren ska installeras, kontrolleras och underhållas enligt 
svensk standard, SS EN 858 samt enligt leverantörens anvisningar. 

12. Oljehalten, mätt som oljeindex, får inte överstiga 5 milligram per liter i 
utgående vatten från oljeavskiljaren i utsläppspunkten. Kontroll av 
oljeavskiljaren ska ske vid behov och ska utföras av sakkunnig person och i 
enlighet med gällande standarder. 

13. Oljeavskiljaren ska tömmas regelbundet, minst en gång per år och extra vid 
behov. Slam och olja från dagvattenbrunnar och oljeavskiljare ska 
omhändertas som farligt avfall. 

En avgift för prövning av ansökan kommer att tas ut enligt kommun
fullmäktiges beslut om miljötaxa (KS 1746/12-905). Taxan är beslutad med 
stöd av 27 kap. 1 § MB. Avgiften för handläggningen är 13 650 kr. Avgift betalas 
mot faktura som skickas senare och tas ut även om beslutet överklagas. 

Enligt 9 kap. 7 §miljöbalken (MB) ska avloppsvatten avledas och renas eller tas 
omhand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte 
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra 
inrättningar utföras. 

Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till, eller att ansluta en vattentoalett till en befintlig 
avloppsanordning, enligt 13 §förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (FMH) . Ansökan om tillstånd ska prövas av den 
kommunala nämnden. Tillståndet gäller i fem år, men förfaller om arbetet med 
anordningen eller anläggningen inte har påbörjats inom två år enligt 19 § FMH. 

Enligt 16 kap. 2 § MB får tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken, 
eller föreskrifter meddelade med stöd av balken, ges för begränsad tid och får 
förenas med villkor. 

Enligt 26 kap. 9 § MB får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall. Enligt 21 §samma kapitel får 
tillsynsmyndigheten förelägga om att lämna de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen. 

justerandes siJ?;naturer UtdraJ?;sbestyrkande 
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Enligt 26 kap. 19 § MB ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder 
som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka 
miljön, fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka 
eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller 
vidtar sådan åtgärd skall också genom egna undersökningar eller på annat sätt 
hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. 

Enligt 26 kap. 22 § MB är den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd 
som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller 
den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är 
skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar 
som behövs för tillsynen. 

Miljöavdelningen bedömer att den planerade verksamheten kan bedrivas på 
platsen i enlighet med anmälan under förutsättning att föreskrivna 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått följs. 
Miljöavdelningen bedömer vidare att om avloppsanläggningen utförs enligt 
ansökan och villkor i beslutet kommer den att uppfylla Havs- och 
vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små 
avloppsanordningar för hushållsspillvatten och inte utgöra någon risk för 
negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. 

För drift och underhåll av avloppsanordningen lämnas följande råd: 
Kontrollera anordningen regelbundet. 
Undvik att tillföra kemikalier, exempelvis färgrester och lösningsmedel som 
kan skada anläggningens biologiska funktion. 

Välj i första hand fosfatfattiga och i övrigt miljövänliga tvätt- och 
rengöringsmedel. 

Undvik produkter som innehåller bakteriedödande medel. 

Rester av läkemedel ska lämnas in på apoteket, inte spolas ner i toaletten. 

Spola inte ner skräp i toaletten. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 5 juni 2018 från miljö
och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg, bilaga. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg föredra ärendet. 

 
 

 

Justerandes sig:naturer 
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Datum: 2018-06-05 

Handläggare: Målien Sällberg 

Dnr: M 2018-000470 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslut om tillstånd för anläggning av enskild avloppsanordning samt 
installation av oljeavskiljare på fastigheterna BRÖDAL T 4:2 och 
FINNSBO 1:15 

Förslag till beslut 

1 (4) 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 7 §miljöbalken (1998:808) samt 16 kap. 2 §, 
26 kap. 9 §samma balk och med hänvisning till 13 §förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, att avloppsanordningen och oljeavskiljare kan anläggas enligt 
ansökan med följande villkor: 

Allmänt 

1. Anläggningen ska utformas och placeras i enlighet med insända handlingar samt 
enligt tillverkarens anvisningar. 

2. Vid avvikelse från tillståndet ska ändring ske i samråd med miljöavdelningen och 
kompletterande uppgifter och ritningar lämnas in för godkännande. 

3. Anläggningen ska kontrolleras fortlöpande samt i övrigt skötas så att olägenheter 
för människors hälsa och miljön motverkas. 

Enskild avloppsanordning 

4. Avloppsanordningen ska leva upp till reduktionskraven för hälsoskydd med hög 
skyddsnivå och miljöskydd med hög skyddsnivå vilket motsvarar 90 % reduktion av 
organiska ämnen (BOD7 eller BODS), 90 % reduktion av fosfor (tot-P) samt SO % 
reduktion av kväve (tot-N). 

S. Avloppsanordningen ska utföras i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens 
(HVMFS 2016:17) allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 

6. Avloppsanordningen ska utföras av sakkunnig. En kvalitetsförsäkran/egenkontroll 
med fotodokumentation ska upprättas av entreprenör och skickas in till 
miljöavdelningen inom två veckor efter att anläggningen är färdig. Alternativt ska 
avloppsanordningen besiktigas av miljöavdelningen innan ledningsgropar och dylikt 
fylls igen. 

7. Ett serviceavtal ska upprättas som försäkrar att anläggningen servas och underhålls 
enligt leverantörens rekommendationer. 

8. Provtagning avseende reduktionsförmåga för syreförbrukande ämnen (mätt som 
BOD7 eller BODS), totalfosfor (tot-P) samt totalkväve (tot-N) på utloppsvattnet ska 
ske minst en gång per år eller enligt leverantörens anvisningar. Proverna ska 
analyseras av ackrediterat laboratorium och kunna uppvisas på begäran av 
tillsynsmyndigheten. 

9. Tillståndet gäller i 20 år efter att anläggningen tagits i bruk Därefter bedöms 
avloppsanordningen inte uppfylla gällande krav om fastighetsägaren inte kan bevisa 
annat. 
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10. Tillståndet begränsas att gälla tills dess anslutning till det kommunala VA-nätet kan 
ske. 

Oljeavskiljare 

11. Oljeavskiljaren ska installeras, kontrolleras och underhållas enligt svensk standard, 
SS EN 858 samt enligt leverantörens anvisningar. 

12. Oljehalten, mätt som oljeindex, får inte överstiga 5 milligram per liter i utgående 
vatten från oljeavskiljaren i utsläppspunkten. Kontroll av oljeavskiljaren ska ske vid 
behov och ska utföras av sakkunnig person och i enlighet med gällande standarder. 

13. Oljeavskiljaren ska tömmas regelbundet, minst en gång per år och extra vid behov. 

Avgift 

Slam och olja från dagvattenbrunnar och oljeavskiljare ska omhändertas som farligt 
avfall. 

En avgift för prövning av ansökan kommer tas ut enligt kommunfullmäktiges beslut om 
miljötaxa (KS 1746/12-905). Taxan är beslutad med stöd av 27 kap. 1 § MB. Avgiften för 
handläggningen är 13 650 kr. Avgift betalas mot faktura som skickas senare och tas ut även om 
beslutet överklagas. 

Bakgrund 
Ansökan om tillstånd för anläggning av ny avloppsanordning samt installation av oljeavskiljare 
har inkommit till miljöavdelningen. Avloppsanordningen ska enligt ansökan ta emot spillvatten 
från restaurang- och drivmedelsverksamheten inom fastigheten Finnsbo 1:15 och 
hotellverksamheten inom fastigheten Brödalt 4:2. Oljeavskiljaren ska omhänderta dagvatten 
från asfaltytor med parkering för tung trafik inom fastigheten Finnsbo 1:15. Recipient för 
avloppsanordning och oljeavskiljare är närliggande dike som är ett biflöde till Käglebäcken. 

Avloppsanordning 
Tillståndet omfattar en ny CE-märkt slamavskiljare (2 gånger 40 kubikmeter) och biomoduler 
av fabrikat FANN (modell: IN-DRÄN) ska anläggas och installeras enligt tillverkarens 
anvisningar. Avloppsanordning ska kompletteras med fosforreduktion av fabrikat Eko Treat 
med tre stycken fällningsenheter. 

Enligt anmälan ska avloppsanordningen placeras på samma plats som befintlig anordning där 
det inte tidigare funnits några problem med grundvatten. Enligt anmälan ska det inte finnas 
något berg i marken som består av lera, morän och fyllnadsmassor. 

Enligt anmälan dimensioneras avloppsanordningen till cirka 92 personekvivalenter (PE) 
gällande flöde och cirka 137 PE gällande slamproduktion. 

Avloppsanordningen ska uppnå kraven för hög skyddsnivå då man har för avsikt att släppa det 
renade vattnet till dike. 

Oljeavskiljare 
Anmälan avser installation av en lamellavskiljare av fabrikat Germax (modell: LOA 120) med 
en kapacitet på 10 liter per sekund. Avskiljaren är provad enligt SE-EN 858-1 och uppfyller 
kraven för klass 1 och 2. Oljeavskiljaren har en provtagnings brunn och ett oljenivålarm. 
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Skäl till beslut 
Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken (MB) ska avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand på 
annat sätt så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. För detta 
ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 
anslutas till, eller att ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, enligt 13 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Ansökan om tillstånd 
ska prövas av den kommunala nämnden. Tillståndet gäller i fem år, men förfaller om arbetet 
med anordningen eller anläggningen inte har påbörjats inom två år enligt 19 § FMH. 

Enligt 16 kap. 2 § MB får tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken, eller föreskrifter 
meddelade med stöd av balken, ges för begränsad tid och får förenas med villkor. 

Enligt 26 kap. 9 § MB får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som 
behövs i ett enskilt fall. Enligt 21 §samma kapitel får tillsynsmyndigheten förelägga om att 
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 

Enligt 26 kap. 19 § MB ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras 
medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön, fortlöpande planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som 
bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna undersökningar 
eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. 

Enligt 26 kap. 22 § MB är den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras 
medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att 
avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av 
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. 

Miljöavdelningen bedömer att den planerade verksamheten kan bedrivas på platsen i enlighet 
med anmälan under förutsättning att föreskrivna skyddsåtgärder och försiktighetsmått följs. 
Miljöavdelningen bedömer vidare att om avloppsanläggningen utförs enligt ansökan och 
villkor i beslutet kommer den att uppfylla Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 
(HVMFS 2016:17) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten och inte utgöra någon 
risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. 

Övrig information 
För drift och underhåll av avloppsanordningen lämnas följande råd: 
- Kontrollera anordningen regelbundet. 
- Undvik att tillföra kemikalier, exempelvis färgrester och lösningsmedel som kan skada 

anläggningens biologiska funktion. 
- Välj i första hand fosfatfattiga och i övrigt miljövänliga tvätt- och rengöringsmedel. 
- Undvik produkter som innehåller bakteriedödande medel. 
- Rester av läkemedel ska lämnas in på apoteket, inte spolas ner i toaletten. 
- Spola inte ner skräp i toaletten. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Mårten Sällberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Denna handling har hanterats digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälan inklusive situationsplan 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-06-18 16av18 

MN§76 Dnr MN 000006/2018 - 903 

Delgivningar 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar lägga nedan redovisade delgivningar till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Följande delgivningar redovisas: 

1. 2018-06-11, Länsstyrelsen i Skåne - Föreläggande om inrättande av 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av Öllövsstrand. 

2. 2018-06-11, Länsstyrelsen i Skåne - Tillstånd från 
naturreservatsföreskrifter för tillbyggnad av huvudbyggnad inom 
naturreservatet Hallandsås nordsluttning på fastigheten Finns bo 1:19. 

3. 2018-06-11, Länsstyrelsen i Skåne - Segeltorp 3:54 - Beslut från LST, 
överklagandet avslås. 

4. 2018-06-05, Länsstyrelsen i Skåne - Beslut angående utbyte av bryggor 
i Torekov. 

5. 2018-06-01, Länsstyrelsen i Skåne - Beslut om tillstånd inom 
naturreservatet Hallands väderö. 

6. 2018-06-01, Länsstyrelsen i Skåne - Beslut om dispens från strandskydd och 
landskapsbildskydd gällande renovering och tillbyggnad av 
komplementbyggnad och nybyggnad av växthus och garage på fastigheten 
Hallavara 3:6. 

7. 2018-05-31, Länsstyrelsen i Skåne - Beslut angående ansökan om dispens 
från biotopskyddsbestämmelserna samt tillstånd inom 
landskapsbildsskyddat område för åtgärder inom en stenmur samt 
uppförande av en ny nätstation på fastigheten Öllöv 15:17 och Öllöv 44:1. 

8. 2018-05-31, Länsstyrelsen i Skåne - Länsstyrelsens beslut angående 
ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna samt tillstånd inom 
landskapsbildsskyddat område för åtgärder inom en stenmur samt 
uppförande av en ny nätstation på fastigheten Ängelsbäck 16:3 och 
Ängels bäck 55:1. 

9. 2018-05-31, Länsstyrelsen i Skåne -Tillstånd från förordnandet om 
landskapsbildsskydd på fastigheten Storahult 6:217. 

10. 2018-05-31, Länsstyrelsen i Skåne - Tillstånd för uppförande av en ny 
nätstation inom område med landskapsbildsskydd, Killbäckstorp 35:1 
och Killebäckstorp 15:5. 

11. 2018-05-31, Länsstyrelsen - Beslut om tillstånd för montering av solceller 
inom område med landskapsbildsskydd på fastigheten Hallavara 5:27. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~/\ ? 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-06-18 

12. 2018-05-31, Mark- och miljööverdomstolen - Ringblomman 13 -
Mark och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. 

13. 2018-05-21, Länsstyrelsen i Skåne -Axelstorp 3:10 - Beslut om 
strandskyddsdispens och vattenverksamhet. 

14. 2018-05-24, Mark och miljödomstolen - Varan 9:41 - Mark och 
miljödomstolen avslår överklagandet. 

15. 2018-05-23, Länsstyrelsen i Skåne - Båstad 109:578 - LST upphäver 
det överklagade beslutet. 

Sida 

17av18 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

0k j!P 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-18 

Dnr MN 000004/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sida 

18av18 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att nedanstående delegationsbeslut redovisas 
och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 1. Bygglovsavdelningen 2018-05-01- 2018-05-31. 

2. Miljöavdelningen 2018-05-01- 2018-05-31. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 




