
[il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2017-12-14 

Torsdagen den 14 december 2017 

kll3 :00-14.00 Platsbesök på Agardhsgården i B åstad 
kl. 14.00-16.55 Sammanträde 

Göran Klang (S), l:e vice ordförande 
Kjell Stridh (BP), tjog. ers. för James Johnson (BP) 
Rune Andersson (C) 
Karin Schmidt (BP) 
Claes Sundin (M) 
Ingrid Nygren (L) 
Ingemar Nilsson (SD) 

Marie-Louise Linden (M), ej tjg. ersättare 
Tomas Bergström, livsmedelsinspektör, § 155 
Maria Axberg Fagerlind, § 153-159 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Roger Larsson, stadsarkitekt 
Tina Eriksson, miljöchef 
Joacim Nilsson, brandinspektör § 153-157 
Andrea Lahger, administrativ chef, samhällsbyggnad,§ 153-156 

Ingrid Nygren: Ersättare Kjell Stridh 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdes datum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2017-12-14 

Från och med 2017-12-20 till och med 2018-01-11 

Kommunhuset i B åstad 

Jfck Lucddr~ 
Linda Wahlström 

Sida 

l av16 



[jlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

l n n e hållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2017-12-14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-14 

MN § 153 Dnr MN 000011/2017- 900 
Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2017 

MN § 154 Dnr MN 000013/2017-900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 155 Dnr MN 000003/2017-900 
Information Myndighetsnämnden 2017 

MN § 156 Dnr MN 000134/2017 - 900 
Förslag till intern kontrollplan 2018 för myndighetsnämnden 

MN § 157 Dnr MN 000137/2017- 100 

Sida 

2 av 16 

Tillsynsplan 2018 enligt lagen om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva 
varor för Båstads kommun för att bedriva en effektiv tillsynsverksamhet. 

MN § 158 Dnr MN 000132/2017-330 
 -Tagit i bruk utan slutbesked 

MN § 159 Dnr MN 000133/2017- 330 
Påbörjat byggnation utan startbesked 

MN § 160 Dnr MN 000129/2017-330 
Malen 1:230- Förhandsbesked av nybyggnad av en bostadshus 

MN § 161 Dnr MN 000005/2017- 900 
Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2017 

MN § 162 Dnr MN 000136/2017 - 800 
Behovsutredning med kontroll- och tillsynsplan för miljöarbetet inom Båstads kommun 2018 

MN § 163 Dnr MN 000142/2016 - 903 
Delgivningar myndighetsnämnden 2017 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

q t( ~ 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2017-12-14 

MN § 153 Dnr MN 000011/2017-900 

Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2017 

Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Till att justera dagens protokoll utses Ingrid Nygren (L) 

2. Som ersättare för justeraren utses Kjell Stridh (BP) 

3. Justeringen äger rum på kommunhuset i B åstad tisdagen den 
19 december kl. 15.00. 

3 av 16 

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 



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-12-14 

MN § 154 Dnr MN 000013/2017-900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Dagordningen godkänns. 

Sida 

4av16 

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. 

q K 

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

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Y/r/ 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-12-14 

MN § 155 Dnr MN 000003/2017-900 

Information Myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Informationspunkterna läggs till handlingarna. 

Sida 

5 av 16 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämndens sammanträde 2017-12-14 redovisas nedanstående 
information: 

~(G 

A) Utbildning Livsmedel- miljöinspektör Tomas Bergström 

B) Planlistan- Skriftlig information 

C) #meetoo i Båstads kommun - Lisa Rönnberg 

D) Aktuella ärenden i verksamheterna - Lisa Rönnberg, Roger Larsson, 
Joacim Nilsson samt Tina Eriksson. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

9vv 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-12-14 6 av 16 

MN § 156 Dnr MN 000134/2017- 900 

Förslag till intern kontrollplan 2018 för myndighetsnämnden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att godkänna förslaget till intern kontrollplan 
2018 för myndighetsnämnden. 

Beskrivning av ärendet I förslaget till nytt reglemente för intern kontroll från och med 2015-01-01 
stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Myndighetsnämnden 
har därför att varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt 
ansvarsområde för det kommande året. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

1k 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för 
myndighetsnämndens ansvarsområde för 2018. 

Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare antagna kontroll planer, vilket 
innebär att det finns en kontinuitet i förslaget. Varje verksamhetsområde har 
fått i uppdrag att se över och göra uppdateringar av kontrollmoment för den 
verksamhet som faller under respektive nämnds ansvarsområde. 

Myndighetsnämndens plan för intern kontroll2018 är upprättat i enlighet med 
förslaget till tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 

Tjänsteskrivelse från administrativ chef Andrea Lahger daterad den 29 
november 2017, bilaga. 
Förslag till Intern kontrollplan 2018, bilaga. 

Administrativ chef Andrea Lahger föredrar ärendet. 

Myndighetsnämnden beslutar att godkänna förslag till intern kontrollplan 
2018 för myndighetsnämnden. 

Verksamhetsområdeschefer och övriga chefer inom myndighetsnämnden, 
kommunrevisionen, ekonomiavdelningen och kansliet. 

lusterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

w · 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2017-11-29 

Handläggare: Lisa Rönnberg och Andrea Lahger 

Dnr: B2017 /1260 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 

1(1) 

Tjänsteskrivelse 

Verksamhetsområdeschefer och övriga chefer inom myndighetsnämnden, kommunrevisionen, 
ekonomiavdelningen och kansliet. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: Förslag till intern kontrollplan 2018 för myndighetsnämnden 

Förslag till intern kontrollplan 2018 för myndighetsnämnden 

I förslagettill nytt reglemente för intern kontroll från och med 2015-01-01 stadgas att 
respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
respektive verksamheter. Myndighetsnämnden har därför att varje år anta en kontrollplan för 
verksamheten inom sitt ansvarsområde för det kommande året. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för myndighetsnämndens 
ansvarsområde för 2018. 

Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare antagna kontroll planer, vilket innebär att det finns 
en kontinuitet i förslaget. Varje verksamhetsområde har fått i uppdrag att se över och göra 
uppdateringar av kontrollmoment för den verksamhet som faller under respektive nämnds 
ansvarsområde. 

Myndighetsnämndens plan för intern kontroll2018 är upprättat i enlighet med förslaget till 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 

Förslag till beslut 

Förslag till intern kontrollplan 2018 för myndighetsnämnden godkänns. 

Båstad 2017-11-29 

~h~ 
Lisa Rönnberg / 

Samhällsbyggnadschef · 

e/u-o 
Andrea Lahger 

Administrativ chef Samhällsbyggnad 



Förslag till intern kontrollplan 2018 för myndighetsnämnden i Båstads kommun 

Kontrollans Rapporteri 
V/R 

Rutin/System Kontrollmoment Frekvens Metod ng Kommentar Motivering t1ll val av ltontrollmoment 
var 

till Anal vs 

Samhällsbyggnad 

Mil" ö 
Livsmedelsverksamheter får tillsyn i enlighet Konb-oll av tidsåtgång vid genomförda Miljöchef En gång per Stickprov (5) från Verksamhet V=3 R=3 Rutin/system i syfte att följa upp servicedeklarationerna. 

Det är viktigt att verksamheten får den tillsynstid de är berättigade till 
med beslutad tillsynstid inspektioner i förhållande till avgiftsbeslut halvår ärendehanterings- s- V/R=9 Kontrollerna genomförs i samband med 

och betalar för. Kontrollmomentet kvarstår eftersom det är väsentligt och 
system Ecos områdesche tertialuppföljningarna. 

behöver fortsatt kontrolleras. 
f 

Klagomålsärenden handläggs effektivt och Kontroll av att klagomålsärenden Miljöchef En gång per Stickprov (2) från Verksamhet V=4 R=3 Rutin/system i syfte att följa upp servicedeklaratlonerna. 
skyndsamt handläggs framåt och följer upprättad halvår ärendehanterings- s- VJR=12 Kontrollerna genomförs i samband med Det är viktigt att klagomålsärenden handläggs effektivt och skyndsamt 

rutin system Ecos områdesche tertlaluppföljnlngarna. för att minimera den eventuella olägenheten för människors hälsa och 

f miljö. Kontrollmomentet kvarstår eftersom det är väsentligt och behöver 
fortsatt kontrolleras. 

Tydlighet och förståelse i expedierade beslut Kontroll av att besluten innehåller Bygglovshan En gång per Stickprov från Verksamhet V=3 R=2 

inom milj ö tillsyn lagstadgad information, bra språkbruk och d läggare halvår ärendehanteringssystern s- VJR=6 Beslut ska vara skrivna med ett språk så att inga månnsikar utesluts utan 
är tydliga Ecos. val av områdesche att alla förstår. Det ska även tydligt framgå vad som har beslutats och 

ärenden görs av f beslutet ska vara väl grundat Kontrollmomentet kvarstår eftersom det är 
administratören väsentligt och behöver fortsatt kontrolleras. 

Samhällsbyggnad 
! 

•B.~~>:glov 

Dokumentation av bygglovshandläggnlng: Kontroll av att nämndens protokoll vad Miljöhandläg En gång per Stickprov, val av Verksamhet V=3, R=4, Ny rutin med handläggare på olika enheter gör att det 
Kontrollen görs på huvudbeslut i byggärende avser byggärenden Innehåller lagstadgad gare halvår/två ärenden görs av s- VR=12 finns stor risk för att protokollet, som är huvudbeslut i 

information samt att rätt Information finns ärenden administratören områdesche ärenden, saknar lagstadgade uppgifter och annan viktig Rutin som infördes 2016 med handläggare på olika enheter som gör att 
med från tjänsteskrivelsen. f information vilket gör att beslutet av formallafel riskerar det finns stor risk för att protokollet, som är huvudbeslut i ärenden, 

att upphävas vid en eventuell överprövning. saknar Jagstadgade uppgifter och annan viktig Information vilket gör att 
beslutet av formaliafel riskerar att upphävas vid en eventuell 
överprövning. Kontrollmomentet kvarstår eftersom det är väsentligt och 
behöver fortsatt kontrolleras. 

Strandskyddsärenden: Kontroll av rutiner Kontroll av att beslut om dispens från Bygglov- En gång per Stickprov, val av ärenden Verksamhet V=3, R=2, Viktigt att beslut i ärenden har lagstadgade uppgifter och 
strandskyddet är korrekt avseende handläggare årjtvå görs av administratören s- VR=6 annan viktig information så att beslutet inte riskerar att Viktigt att beslut i ärenden har lagstadgade uppgifter och annan viktig 
lokalisering och lagstöd. l ärenden områdesche upphävas av formaliafel vid överprövningen. Information så att beslutet Inte riskerar att upphävas av formaliafel vid 

admlnistratö f överprövningen. Kontrollmomentet kvarstår eftersom det är väsentligt 
r och behöver fortsatt kontrolleras. 

Dokumentation av bygglovs handläggning: Kontroll av hantering av Attefallsärenden Bygglov- En gång per Granskning av två Verksamhet V=2, R=3, 
Kontrollen görs på beviljade Attefallsärenden. och att dess ollka moment följs samt att handläggare halvår, två ärenden per s- VR=6 

Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så attfler åtgärder blev 
handlingar registrerats i ärendet l ärenden per bygglovhandläggare. Val områdesche 

bygglovsbefriade. Attefallsåtgärder behöver anmälas till kommunen, men 
admiri.istratö handläggare. av vilka ärende görs av f i vissa fall krävs en bygglovsansökan (exempelvis om fastigheten är 
r administratören. 

utpekad som värdefull bebyggelse) . VI vill kontrollera att de momentsom 
ingår i denna process följs. Rutinen kvarstår eftersom den är väsentlig. 

Bostadsanpassnlng: Kontroll att alla dokument är Är ansöknings-blanketten korrekt ifylld? Adminlstrat En gång per Kontrollant/assistent Verksamhet V=3 
Den tidigare rutinen kvarstår, eftersom det endast går att ha ett 

inkomna. Är medicinskt utlåtande Inskickat? ör halvår, tre väljer slumpmässigt tre s- R=2, 
Stämrner fakturan överens med fattat ärenden ärenden. områdesche VJR=6 

övergripande kontrollmoment Anledningen är att det endast finns en 

beslut? f 
handläggare inom bostadsanpassning och att det därför är svårt att göra 
en mer detaljerad och djupgående rutin. Ingen annan än handläggaren 
bar den kunskapen som krävs för att göra en mer detaljerad kontroll. 

Rutin för fakturering av bygglov·, plan- och Kontroll av att rätt avgifter tagits: ut samt Admlnlstrat Kvartalsvis Stickprov på Z st Verksamhet V=3, 
strandskyddsavgifter har rätt kodsträng. ör ärenden s- R=3, 

områdesche V/R=9 Fakturering är väsentligt och vi ser ingen anledning att utöka eller 

f förändra rutinen. Viktigt att kontollera att avgiften är samma för samma 
typ av åtgärd oavsett handläggare (likabehandlingsprlncipen) . 

---

1~0r/· 



Rutin för kontering av intäkter och kostnader Kontroll av att både Inkommande och Administrat Kvartalsvis Stickprov av två intäkts- Verksamhet V=3, 
utgående fakturor konteras rätt i enlighet ör och två kostnadsposter. s- R=3, 
med kodplane n. områdesche V/R=9 

f Att konteringen blir korrekt är väsentligt för att underlätta och 
genomföra en korrekt uppföljning av ekonomin. 

Kommunledning. Kommunkansliet 

Tre aktuella/ pågående 
V=3 

Kontrollmomentet är viktigt för säkerställande att det som diarieförs åt 

Rutin för registrering av allmänna handlingar 
Kontroll av korrekt utförd registrering i Nämndsekrete 

4 ggr/år 
ärenden i Ciceron 

Kanslichef R=3 
nämnden l Ciceron är korrekt 

Ciceron rare kontrolleras utifrån 
upprättad checklista. 

V/R=9 l 

3 stickprov på sökt 
ersättning kontrolleras 3 

V=4 På grund av uppkomna frågeställningar kring utbetalda På grund av uppkomna frågeställningar kring utbetalda politikerarvoden 
Utbetalning av ersättningar till förtroendevalda 

Kontroll av att sökt ersättning Nämndsekrete 
4 ggr/år 

månader efter att den är 
Kansilchef R=3 politikerarvoden togs detta kontrollmoment fram efter ett togs detta kontrollmoment fram efter ett beslut på kommunstyrelsen 

överenstämmer med utbetald ersättning. rare Inskickad till HR-
V/R=1Z beslut på kommunstyrelsen 2017-01-11. 2017-01-11. 

servicecenter för 
utbetalning 

w ~\G 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förlag 
till beslut 

Beslutet expedieras till 

q t<_ 

2017-12-14 7 av16 

MN § 157 Dnr MN 000137/2017-100 

Tillsynsplan 2018 enligt lagen om skydd mot olyckor samt lag 
om brandfarliga och explosiva varor för Båstads kommun för 
att bedriva en effektiv tillsynsverksamhet. 

Myndighetsnämnden beslutar att anta tillsynsplan enligt lagen om skydd mot 
olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor för Båstads kommun 
2018. 

Räddningstjänsten upprättar varje år en aktuell plan för tillsynsverksamheten. 

Tjänsteskrivelse från brandinspektör Joacim Nilsson daterad den 4 december 
2017, bilaga. 
Förslag till tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor samt lag om 
brandfarliga och explosiva varor för Båstads kommun 2018 

Brandinspektör Joacim Nilsson föredrar ärendet. 

Myndighetsnämnden beslutar att anta tillsynsplan enligt lagen om skydd mot 
olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor för Båstads kommun 
2018. 

Räddningstjänsten. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

9r; 



!R] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2017-12-04 

Handläggare: Joacim Nilsson 

Dnr: R2017-000215 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Myndighetsnämnden 

Tillsynsplan enligt Jagen om skydd mot olyckor samt Jag om brandfarliga 
och explosiva varor för Båstads kommun för att bedriva en effektiv till
synsverksamhet. 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden föreslås besluta att anta tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor 
samt lag om brandfarliga och explosiva varor för Båstads kommun 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten upprättar varje år en aktuell plan för tillsynsverksamheten. 

Beslutet ska expedieras till: 
Räddningstjänsten 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tillsynsplan 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

1 (3) 

Datum 
2017-11-29 

Dnr R2017-000215 

TILLSYNSPLAN FÖR 
RÄDD N l NGST JÄNSTEN 

BÅSTADS KOMMUN 
2018 

Båstads kommun 

Räddningstjänsten 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 



2 (3) 

1 TILLSYN LSO OCH LBE 

1.1 VERKSAMHETSMÅL 
Att ett skäligt brandskydd som uppfyller lagstiftningens krav ska kontrolleras genom tillsyn. 

1.2 HUR VERKSAMBETEN ÄR ORDNAD OCH PLANERAs 

1.2.1 LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR 2 KAP. 2 § 
Tillsyn av 2 kap. 2 § görs över byggnader och anläggningar för att säkerställa ett skäligt brandskydd. 
Tillsynen utgörs i huvudsak av kontroll av det samlade brandskyddet som finns på enskilda verk
samheter, byggnader eller anläggningar. Vid kontroll av brandskydd beaktas verksamhetens syste
matiska arbete med brandskydd samt om befintlig skyddsnivå är skälig. 
Tillsynen kan även utgöras av kontroll av vissa delar av brandskyddet på grupper av verksamheter, 
byggnader eller anläggningar, så kallade tematillsyner. 
Planerad tillsyn görs löpande under året på verksamheter, byggnader och anläggningar. 
Tillsyn kan även utföras på förekommen anledning: 

./ Tillsyn på verksamheter i samband med ansökan om alkohol- och polistillstånd . 

./ Tillsyn vid ny eller ändrad verksamhet 

./ Tillsyn vid kännedom eller misstanke om brister i brandskyddet. 

1.2.2 LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR 2 KAP. 3 § 
Ägare av vissa byggnader eller anläggningar är tillsammans med nyttjanderättshavare skyldiga 
lämna in en skriftlig redogörelse över brandskyddet. Tillsynen innebär kontroll av att de byggnader, 
anläggningar och nyttjanderättshavare som omfattas av Statens räddningsverks föreskrifter om 
skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10), inkommer med skriftlig redogörelse inom 
angiven tid, samt att innehållet är korrekt. Tillsynen utförs genom uppföljning av inkomna redogö
relser och görs fortlöpande för nya verksamheter och i samband med att ny redogörelse begärs in. 

1.2.3 LAG OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR 
Tillsynen utgörs i huvudsak av kontroll av hantering av brandfarliga och explosiva varor på en
skilda verksamheter. Vid kontroll av hanteringen beaktas verksamhetens systematiska arbete med 
säkerheten i hanteringen och att krav och villkor ställda i lag, förordning, föreskrifter och tillstånd 
uppfylls. Tillsynen kan även utgöras av kontroll av vissa delar av hanteringen på grupper av hante
ringsställ en, så kallade tematillsyner. 
Planerad tillsyn görs i första hand i samband med tillsyn av 2 kap. 2 § lag om skydd mot olyckor. 
Särskild tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (201 0:1 011) kan även utföras på före
kommen anledning: 

./ Tillsyn vid ny eller ändrad verksamhet. 

./ Tillsyn vid kännedom eller misstanke om brister i hanteringen. 

1.3 FAKTORER SOM STYR URVALET AV PLANERAD TILLSYN 
./ Stor risk för, eller stora konsekvenser vid, brand . 
./ Behovet av systematiskt brandskyddsarbete för att säkerställa att brandskyddet är på skälig 

nivå . 
./ Erfarenheter från utförda brand - och olycksutredningar . 
./ Erfarenheter från tidigare tillsyner (med avseende på såväl grupper av byggnader, anlägg

ningar eller verksamheter som enskilda byggnader, anläggningar eller verksamheter). 



./ Väsentliga eller ofta förekommande förändringar som påverkar brandskyddet . 

./ Ansökan om alkoholtillstånd . 

./ Ej inlämnad skriftlig redogörelse av brandskyddet eller brister i densamma . 

3 (3) 

./ Brister i brandskyddet eller i säkerheten vid hantering av brandfarliga och explosiva varor 
(som redovisats i den skriftliga redogörelsen av brandskyddet eller som framkommit på an
nat sätt) . 

./ Tillstånd att hantera brandfarlig vara. 

1.4 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRDA TILLSYNER 2017 
Tillsynsarbetet har i stort följt den planering som gällde för 2017 . 

./ På nya verksamheter där tillsyn inte genomförts tidigare och där riskerna för brand inte 
kan antas vara ringa har tillsyn genomförts som planerat. 

./ Nästan alla verksamheter som anges i tillsynsplan 2017 har tillsyn genomförts som plane
rat. 

1.5 PLANERAD TILLSYN UNDER 2018 

Tillsynsarbetet är planerat till 70 tillsynsbesök under 2018. 

1.5.1 LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR 
Under 2018 planeras tillsyn på följande verksamheter: 

./ Nya verksamheter där tillsyn inte genomförts tidigare och där riskerna för brand inte kan 
antas vara ringa . 

./ Tillsyn genomförs utifrån nedanstående frister. 

2 års objekt 
Fastighetsägare- verksamheter som omfattas av skriftlig redogörelse av brandskyddet. 

4 års objekt 
Fastighetsägare- verksamheter där brand kan få konsekvenser för miljö och betydanden 
egendoms skador. 

1.5.2 LAG OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR 
Under 2018 planeras tillsyn på följande verksamheter: 

./ Försäljningsställen med tillstånd för hantering av explosiva varor . 

./ LSO verksamhet enligt detaljplanering som har tillstånd för hantering av brandfarlig vara. 



IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2017-12-14 8 av 16 

MN § 158 Dnr MN 000132/2017-330 

Tagit i bruk utan slutbesked 

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

 
solidariskt en byggsanktions savgift enligt plan och byggförordningens (PBF) 
9 kap l§ och 18 § 2 av 2688 kronor för att ha tagit byggnad i bruk utan 
slutbesked. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan och bygglagens 8-1 O 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 ED-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§) 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Fastighetsägarna,  har 
upplysts om vad som gäller enligt PBL om att ta en byggnad i bruk innan 
slutbesked har utfärdats (framgår tydligt i beslut om startbesked) samt getts 
möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

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. 

Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor är kommunicerade med fastighetsägaren. 

Beskrivning av ärendet Vid slutsamråd i ärende B2017 -328 Anmälan om Attefall-nybyggnad av 
komplementbyggnad noterades att byggnaden tagits i bruk innan slutbesked 
hade beviljats. Se bilaga 3 till tjänsteskrivelsen. 

Fastighetsägaren har informerats om att om rättelse sker (all lös inredning 
flyttas ut) innan frågan om sanktioner tagits upp vid ett sammaträde med 
tillsynsnämnden (PBL 11 kap 54§) tas ingen sanktionsavgift ut. Svar har 
inkommit att man inte avser att göra rättelse, se bilaga 2 till tjänsteskrivelsen. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



llll BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-12-14 9 av 16 

Enligt PBF 9 kap 18 § 2 är Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i lO kap. 
4 §plan- och bygglagen (2010:900) ta en komplementbyggnad i bruk innan 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. 

Prisbasbeloppet för 2017 är 44800 kr. Beräknad sanktionsavgift blir då 2688 
kr, se bilaga l 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare Maria 
Axberg Fagerlind daterad den 30 november 2017. 

Föredragande Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53,57 §§plan- och 
bygglagen (PBL) påföra fastighetsägarna, till fastigheten  

 
solidariskt en byggsanktions savgift enligt plan och byggförordningens (PBF) 
9 kap l§ och 18 § 2 av 2688 kronor för att ha tagit byggnad i bruk utan 
slutbes ked. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska delges med besvärshänvisning till . 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-11-30 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

D nr 
B 2017-001240 

Tjänsteskrivelse l (2) 

Myndighetsnämnden 

Tagit i bruk utan slutbesked nybyggnad  
 Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar: 
att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och bygglagen (PBL) påföra fastighetsägarna, till fas
tigheten  so
lidariskt en byggsanktionssavgift enligt plan och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 18 § 2 
av 2688 kronor för att ha tagit byggnad i bruk utan slutbesked. 

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 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§) 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd . Fas
tighetsägarna, , har upplysts om vad som gäller enligt 
PBL om att ta en byggnad i bruk innan slutbesked har utfärdats (framgår tydligt i beslut om 
startbesked) samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. 

Bakgrund 

Vid slutsamråd i ärende B2017-328 Anmälan om Attefall-nybyggnad av komplementbyggnad 
noterades att byggnaden tagits i bruk innan slutbesked hade beviljats. Se bilaga 3 

Fastighetsägaren har informerats om att om rättelse sker ( alllös inredning flyttas ut) innan frå
gan om sanktioner tagits upp vid ett sammaträde med tillsynsnämnden (PBL 11 kap 54§) tas 
ingen sanktionsavgift ut. Svar har inkommit att man inte avser att göra rättelse, se bilaga 2. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅST AD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Enligt PBF 9 kap 18 § 2 är Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och 
bygglagen (2010:900) ta en komplementbyggnad i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett 
slutbesked 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
byggnadens sanktionsarea. 

Prisbasbeloppet för 2017 är 44800 kr. Beräknad sanktionsavgift blir då 2688 kr, se bilaga 1 

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

Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor är kommunicerade med fastighetsägaren. 

Fastighetsägaren har inte inkommit med synpunkter på tjänsteskrivelsen. (Text justeras 
om synpunkter inkommer) 

Samhällsbyggnad 

Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska delges med besvärshänvisning till: 
   

   

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga 1 beräkning sanktionsavgift 
Bilaga 2 Mailkommunicering med fastighetsägarna 
Bilaga 3 Protokoll slutsamråd 
Bilaga 4, Svar och synpunkter på tjänsteskrivelsen (har ej kommit in) 

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 



inJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Beskrivning av ärendet 

2017-12-14 lO av 16 

MN § 159 Dnr MN 000133/2017- 330 

Påbörjat byggnation utan startbesked 

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

) en byggsanktionssavgift enligt 
plan och byggförordningens (PBF) 9 kap l§ och 7§ l om 12533 kronor 
för att ha påbörjat tillbyggnad av uterum utan startbesked. 

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 16 kap. 2-10 §§el-ler mot en bestämmelse i en 
EV-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. Då överträdelsen (endast gjutit 
grundplattan J inte står i rimlig proportion till byggsanktionsavgift enligt PBF 9 
kap 7 § l sätts beloppet ner till hälften. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. 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. 

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. 

Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor är kommunicerade med fastighetsägaren. 

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

 en byggsanktionssavgift 
enligt plan och byggförordningens (PBF) 9 kap l§ och 7§ l om 12533 kronor 
för att ha påbörjat tillbyggnad av uterum utan startbesked 

Vid besök på platsen en 18 oktober 2017 i samband med granskning av ärende 
B2017-937 (ansökan om bygglov för tillbyggnad av en bostadshus med dels 
uterum och dels bostads- del i två våningar samt nybyggnad av garage) 
uppdagades att tillbyggnaden av uterummet enligt ansökan påbörjats utan att 
lov och startbesked beviljats. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



rJ}J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-12-14 11 av 16 

Planritning för bygglov se bilaga 3 
Fastighetsägarna har informerats om att rättelse krävs för att sanktionsavgift ej 
skall påföras i ärendet. 

Enligt PBF 9 kap 7 § 1 är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 
10 kap. 3 §plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som 
kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan
och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 §första stycket 2, 9, 10, 12 
eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 0,5 prisbasbelopp 
med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens 
sanktionsarea, 

Prisbasbeloppet för 2017 är 44800 kr. Beräknad sanktionsavgift (utan 
nedsättning) blir då 25066 kr enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare 
Maria Axberg Fagerlind daterad den 29 november 2017. 

Föredragande Bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska delges med besvärshänvisning till: 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

C[lv ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-11-29 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dn r 
B 2017-001097 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Olovlig nybyggnad  
Båstads kommun, startat utan start besked. 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar: 
att med stöd av 11 kap 51-53, 57§§ plan- och bygglagen (PBL) påföra fastighetsägaren till 
fastigheten  en byggsankt
ionssavgift enligt plan och byggförordningens (PBF) 9 kap 1§ och 7§ 1 av 12533 kronor 
för att ha påbörjat tillbyggnad av uterum utan startbesked. 

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 16 kap. 2-10 §§el
ler mot en bestämmelse i en EV-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. Då överträdelsen (endast gjutit grundplattan) inte 
står i rimlig proportion till byggsanktionsavgift enligt PBF 9 kap 7 § 1 sätts beloppet ner till 
hälften. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. 
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. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samha llsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



2 (3) 

Beskrivning av ärendet 

Vid besök på platsen en 18 oktober 2017 i samband med granskning av ärende B2017-937 
(ansökan om bygglov för tillbyggnadavenbostadshus med dels uterum och dels bostads
del i två våningar samt nybyggnad av garage) uppdagades att tillbyggnaden av uterummet 
enligt ansökan påbörjats utan att lov och startbesked beviljats. 

Planritning för bygglov se bilaga 3 
Fastighetsägarna har informerats om att rättelse krävs för att sanktionsavgift ej skall påfö
ras i ärendet. 

Enligt PBF 9 kap 7 § 1 är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §plan- och 
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 §första 
stycket 2 eller 8 §första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 
kap. 5 §första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
är 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbygg
nadens sanktionsarea, 

Prisbasbeloppet för 2017 är 44800 kr. Beräknad sanktionsavgift (utan nedsättning) blir då 
25066 kr enligt bilaga 1. 

Upplysning: 
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. 

Tjänsteskrivelsen inklusive bilagor är kommunicerade med fastighetsägaren. 
Fastighetsägaren har inte inkommit med synpunkter på tjänsteskrivelsen. Rättelse har ej 
utförts. (Text justeras om synpunkter inkommer) 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

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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Beslutet ska delges med besvärshänvisning till: 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhälls byggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga 1, beräkning sanktioner 
Bilaga 2, Ärendeblad redovisande mail avseende begäran om förklaring mm) 
Bilaga 3, planritning i ansökan om lov (ärende B2017 -937) 
Bilaga 4, Svar och synpunkter på tjänsteskrivelsen (har ej kommit in) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 v x 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 



lji] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

Proposition 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

2017-12-14 12 av 16 

MN § 160 Dnr MN 000129/2017-330 

Malen 1:230- Förhandsbesked av nybyggnad av en bostadshus 

Myndighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att titta på ny 
placering på tomten. 

Ingrid Nygren (L), Claes Sundin (M) och Ingemar Nilsson (SD) yrkar bifall till att 
positivt förhandsbesked kan lämnas. 

Rune Andersson (C): Ärendet återremitteras för att titta på ny placering på 
tomten. 

Karin Schmidt (BP), Kjell Stridh (BP) och Göran Klang (S): Positivt 
förhandsbesked för bygglov ska inte ges. 

Efter framställd proposition på yrkandet om återremiss finner ordföranden att 
yrkandet bifallits. 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att 
kunna ges för nybyggnad avenbostadhus på fastigheten Malen 1:230 enligt 
föreliggande handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 145 kronor enligt taxa. Faktura översänds 
separat. 

Beskrivning av ärendet En ansökan om förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på fastigheten 
Malen 1:230 har lämnats in till nämnden. Platsen för byggnaden är delvis redan 
ianspråktagen med hårdgjord yta och en mindre bod. Fastigheten gränsar till en 
bebyggd bostadstomt Enligt kommunens översiktsplan från 2008 bedöms de 
generella riktlinjerna uppfyllas för hur nya byggnader ska utformas och 
placeras i landskapet. Eftersom platsen redan är bebyggd med en äldre liten 
byggnad i anslutning till bebyggd bostadsfastighet bedöms platsen vara i 
anspråktagen för enskilt bruk. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad den 4 december 2017 från 
stadsarkitekt Roger Larsson. 

Föredragande stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhälls byggnad 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

q v-~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-12-04 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-001009 

Tjänsteskrivelse l (4) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten 
Malen 1:230, Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kommer att kunna ges för 
nybyggnad avenbostadhus på fastigheten Malen 1:230 enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 145 kronor enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Skäl för beslut 
Den aktuella platsen ligger i anslutning till hävdad och bebyggd tomt på en undanskymd 
plats som redan är ianspråktagen och bebyggd med en mindre bod. Åtgärden bedöms 
därmed vara förenlig med kommunens översiktsplan och samt bedöms ur allmän syn
punkt medföra en god hushållning av mark- och vattenområden och uppfylla lämplighets
kriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. Åtgärden be
döms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. I avvägningen mellan 
den enskildes intresse av att bebygga platsen och det allmänna intresset av att den inte be
byggs bedöms det enskilda intresset väga tyngst. Förslaget bedöms inte heller medföra nå
gon betydande olägenhet för berörda sakägare. 

Sammanfattning 
En ansökan om förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus på fastigheten Malen 
1:230 har lämnats in till nämnden. Platsen för byggnaden är delvis redan ianspråktagen 
med hårdgjord yta och en mindre bod. Fastigheten gränsar till en bebyggd bostadstomt 
Enligt kommunens översiktsplan från 2008 bedöms de generella riktlinjerna uppfyllas för 
hur nya byggnader ska utformas och placeras i landskapet. Eftersom platsen redan är be-
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byggd med en äldre liten byggnad i anslutning till bebyggd bostadsfastighet bedöms plat
sen vara i anspråktagen för enskilt bruk 

Beskrivning av ärendet 
En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten Malen 
1:230 har lämnats in till nämnden. Den föreslagna byggnaden är en låg byggnad med fasa
der av grånat trä och låglutande sedumtak Platsen är undanskymd vilket gör att byggna
den inte kommer att synas förrän man är nära den. Platsen för byggnaden är delvis redan 
ianspråktagen med hårdgjord yta och en mindre bod. Fastigheten gränsar till en bebyggd 
bostadstomt och utgörs av igenslyact betesmark 

Fastigheten omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd och gränsar till verksam
hetsområde för dricksvatten. N å gr a övriga skydd finns inte för fastigheten. 

Fastigheten ingår i riksintresseområde för: 
• Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne å) 

enligt 3 kap 6 §miljö balken. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hal

landsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljö balken. 
• Område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 §miljö balken. 

Berörda grannar och myndigheter har hörts i ärendet och synpunkter har lämnats av mil
jöavdelningen och ägaren till Malen 1:224. Räddningstjänsten har ingen erinran. Syn
punkterna från Malen 1:224 rör i huvudsak byggnadens storlek och utformning och den 
berörda grannen ser helst att det inte byggs på platsen. Sökanden har bemött synpunkter
na från Malen 1:224. Miljöavdelningen avstyrker förhandsbeskedet med hänvisning till 
allmänna och generella naturvårdsintressen som inte specificeras i sak Miljöavdelningen 
har hörts i egenskap av sakkunniga inom miljö- och hälsoskydd och inte inom naturvård. 
Synpunkterna rörande naturvård ska det därför bortses ifrån. Rörande avloppsfrågan är 
synpunkterna av upplysningskaraktär. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

Enligt kommunens översiktsplan från 2008 (sid 153-158) bedöms de generella riktlinjerna 
för hur nya byggnader ska utformas och placeras i landskapet uppfyllas. Fastigheten ligger 
inom ett så kallat La-område där i princip inga nya bostäder ska få tillkomma. Den före
slagna byggnaden är väl anpassad till platsens förutsättningar och minimerar påverkan på 
omgivningarna genom att vara en låg byggnad med fasader av grånat trä och ett låglutande 
sedumtak Platsen är väl avskild och bedöms inte kunna ses från några närliggande all
männa vägar. Varje ärende är dock unikt och i och med att platsen redan är bebyggd med 
en äldre liten byggnad i anslutning till bebyggd bostadsfastighet bedöms platsen vara i an
språktagen för enskilt bruk l avvägningen mellan den enskildes intresse av att bebygga 
platsen och det allmänna intresset av att den inte bebyggs bedöms det enskilda intresset 
väga tyngst. Åtgärden bedöms därmed vara förenlig med översiktsplanen och bedöms 
inte heller medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området. 
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Vad miljöavdelningen framfört om naturvårdsfrågan rör generella ställningstaganden. Att 
det finns skyddsvärda naturmiljöer och naturreservat på andra fastigheter i närområdet 
saknar betydelse i bedömningen av ärendet. Syftet med naturreservatet är att konservera 
det befintliga småbrutna jordbrukslandskapet och bevara utblickarna från åsen norrut 
över Laholmsbukten och södra Hallands slättlandskap. Undertecknad har besökt platsen 
och floran på platsen för byggnaden är av trivial art. Att bebygga platsen kan öka incita
menten för att röja den före detta betesmarken nedanför huset, vilket är i linje med natur
vårdsprogrammets intentioner. 

Upplysningar 

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

Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Åtgärden får inte påbörjas förrän 
byggnadsnämnden har lämnat bygglov och startbesked. Om byggnadsarbetena påbörjas 
innan detta besked lämnas tas en byggsanktionsavgift ut. 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att be
slutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Vatten ska anslutas till allmänna ledningar och spillvatten till godkänd enskild anläggning 
(se miljöavdelningens yttrande). 

Åtgärden kräver tillstånd från länsstyrelsen gällande landskapsbildsskyddet 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PoiT) och berörda grannar 
kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga kraft fem 
veckor efter det att brev med förenklad delgivning skickats till de som haft synpunkter, om 
beslutet inte överklagas. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Lars Eriksson, sökande 
Marie-Therese Beiring (Malen 1:224), delges med besvärshänvisning 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan 
Beskrivning 

2017-10-03 
2017-10-03 
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situationsplan 
Planritning 
Fasadritning 
Illustrationer 
Inspirationsbilder 
Yttrande från Malen 1:224 
Sökandens bemötande 
Yttrande från räddningstjänsten 
Yttrande från miljöavdelningen 

2017-10-03 
2017-10-03 
2017-10-03 
2017-10-03 
2017-10-03 
2017-11-15 
2017-12-03 
2017-11-30 
2017-12-01 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-12-14 

MN § 161 Dnr MN 000005/2017-900 

Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

l Delegationsbesluten nedan redovisas och läggs till handlingarna. 

l. Bygglovsavdelningen 171101-171130. 

2. Miljöavdelningen 171101-171130 

3. Bostadsanpassningsbidrag 171101-17113 O 

4. Räddningstjänsten 171101-171130 

Sida 

13 av 16 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

2017-12-14 

MN § 162 Dnr MN 000136/2017-800 

Behovsutredning med kontroll- och tillsynsplan för 
miljöarbetet inom Båstads kommun 2018 

Myndighetsnämnden beslutar att anta upprättat behovsutredning med 
kontroll- och tillsynsplan för miljöarbetet inom Båstads kommun 2018. 

14 av 16 

Ingrid Nygren (L): Bifall till förslaget att anta upprättad behovsutredning med 
kontroll- och tillsynsplan för miljöarbetet inom Båstads kommun 2018. 

Kjell Stridh (BP): Bibehålla inventeringstakten på enskilda avlopp enligt vad 
som beslutade i samband med antagandet av 2017-års kontroll plan. I övrigt 
bifall till förslaget. 

Beskrivning av ärendet Miljöenheten har upprättat ett förslag till en kontroll- och tillsynsplan för 
miljöarbetet inom Båstads kommun 2018. Kontroll- och tillsynsplanen för 2018 
beskriver den verksamhet som Båstads kommuns miljösida planerar att 
bedriva under året. Utöver de i miljöbalken angivna ansvarsområden har bl.a. 
livsmedelslagen, to bakslagen, lagen om handeln med vissa receptfria läkemedel 
och strålskyddslagen m.fl. inkluderats. 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslutet expedieras till 

C( k 

Avsikten med en kontroll- och tillsynsplan är att kommunen (den operativa 
tillsynsmyndigheten) för varje verksamhetsår ska säkerställa syftet med 
miljöbalken och livsmedelslagen, samt de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av dessa lagar. 

Som underlag för tillsynsplan 2018 har en behovsutredning tagits fram. I 
utredningen listas tillsynsbehovet utifrån vilka verksamheter som finns i 
kommunen och vilket tillsynsbehov dessa har samt övriga händelsestyrda 
ärenden som behandlas av verksamheten. Utredningen omfattar också vilka 
resurser som finns för detta arbete. 

Myndighetsnämnden beslutar att anta upprättat behovsutredning med 
kontroll- och tillsynsplan för miljöarbetet inom Båstads kommun 2018. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från miljöchefTina Eriksson daterad 
den 5 december 2017. 

Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Miljöavdelningen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-05 

Handläggare: Tina Eriksson 

Dn r: M 2017-001278 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Tjänsteskrivelse- Behovsutredning med kontroll- och tillsynsplan för 
miljöarbetet inom Båstads kommun 2018 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Myndighetsnämnden beslutar att anta upprättat behovsutredning med kontroll- och tillsyns
plan för miljöarbetet inom Båstads kommun 2018. 

Bakgrund 
Miljöenheten har upprättat ett förslag till en kontroll- och tillsynsplan för miljöarbetet inom 
Båstads kommun 2018. Kontroll- och tillsynsplanen för 2018 beskriver den verksamhet som 
Båstads kommuns miljösida planerar att bedriva under året. Utöver de i miljöbalken angivna 
ansvarsområden har bl.a. livsmedelslagen, to bakslagen, lagen om handeln med vissa receptfria 
läkemedel och strålskyddslagen m.fl. inkluderats. 

Avsikten med en kontroll- och tillsynsplan är att kommunen (den operativa tillsynsmyndighet
en) för varje verksamhetsår ska säkerställa syftet med miljöbalken och livsmedelslagen, samt 
de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar. 

Som underlag för tillsynsplan 2018 har en behovsutredning tagits fram. I utredningen listas 
tillsynsbehovet utifrån vilka verksamheter som finns i kommunen och vilket tillsynsbehov 
dessa har samt övriga händelsestyrda ärenden som behandlas av verksamheten. Utredningen 
omfattar också vilka resurser som finns för detta arbete. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Tina Eriksson 
Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har dä1jör ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Miljöavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Behovsutredning med kontroll- och tillsynsplan enligt livsmedelslagen och miljöbalken m.fl. 
för Båstads kommun 2018 



Behovsutred n i ng 
med kontroll- och 
tillsynsplan enligt 

livsmedelslagen och 
miljöbalken m.fl. för 

Båstads kommun 2018 

FotografTina Eriksson 
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1. Sammanfattning 
Det övergripande målet med planen är att bedriva kontroll och tillsyn enligt miljö balken, 
livsmedelslagen m.fl så effektivt som möjligt så att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö samt säkra livsmedel. 
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Behovsutredning för 2018 till2020 ligger till grund för 2018 års tillsynsplan. Tillsynsbehovet för 
tre år framåt har gjorts utifrån risk, erfarenhet samt planerade projekt för miljöbalkstillsyn och 
livsmedelskontroll. 

Tillgängliga resurser inom verksamheten år 2017 är 4,6 inspektörer samt en miljöchef. Den nya 
behovsutredningen innebär att det uppskattade behovet av tillsynsresurser är 6,3 inspektörer 
för år 2018, 5, 75 inspektörer år 2019 och 5,25 inspektörer år 2020. Det ökade tillsynsbehovet 
framöver beror bl.a. på inventering av oregistrerade lantbruksverksamheter, miljöfarliga 
verksamheter och hälsoskyddsverksamheter samt inventering av enskilda avlopp. Under 
perioden 2018-2019 kommer inventeringstakten för enskilda avlopp behöva mer än dubbleras 
för att hinna inventera alla enskilda avlopp till2021 i enlighet med åtgärdsprogrammet för 
Västerhavets vattendistrikt. 

Totalt kommer det inom livsmedelstillsyn och miljö- och hälsoskyddstillsyn för 2018 finnas 5,85 
tjänster efter utökning av personal inom ramen för budgeten, vilket är en differens på -0,45 
tjänster. Om arbetet med registervård utgår för inspektören som arbetar med hälsoskydd som är 
föräldraledig del av tid är differensen -0,35 tjänster. För att verksamheten ska kunna fungera 
tillfredställande krävs det ett stort stöd från administrationen på samhällsbyggnad med hjälp av 
utskick, påminnelser och registervård m.m. 

Under 2018 kommer tillsynsinriktningen på merparten av de verksamheter som ingår i 
tillsynsplanen för året att inriktas mot energianvändning och energieffektivisering vilket går i 
linje med antaget miljö- och energiprogram 2012-2022. Som ett ytterligare led i arbetet med 
energitillsynen planeras ett seminarium under hösten om energieffektivisering där alla 
verksamheter bjuds in för att få tips, ideer och inspiration. Seminariet kommer hållas i 
sammarbete med energirådgivarna i Helsingborgs stad. 

Under 2018 kommer inventeringen på lantbruksverksamheter som påbörjades 2016 slutföras. 
Under året kommer även kontrollköp genomföras på en del av de verksamheter som har 
försäljning av tobak för att säkerställa att ingen försäljning sker till minderåriga. Verksamheten 
kommer även arbeta med registervård inför införandet av det uppgraderade 
ärendehanteringssystemet, Ecos 2 och påbörja arbetet med MIFO inventeringen (metodik för 
inventering av förorenade områden) från Länsstyrelsen. Verksamheten arbetar kontinuerligt 
med förbättringar och effektiviseringar för att minska sårbarheten, spara tid och på så vis öka 
servicen till kund. 

Med utökning av beräknade 1,25 resurser 2018, en resurs 2019 och en halv resurs 2020 utöver 
befintliga, kommer Myndighetsnämnden klara av att bedriva den tillsyn som nämnden ansvarar 
för enligt miljöbalken och livsmedelslagen samt kommer ta ansvar för det behov som finns enligt 
behovsutredning 2018-2020. Tillfällig utökning av tjänster täcks av de ökade intäkterna som 
tillsynen genererar och bedöms ligga inom ramen för verksamhetens budget. 



2. Inledning 
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveclding som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Tillsynen utgör en avgörande 
faktor när det gäller de miljökvalitetsmål som beslutats av riksdagen och förverkligandet av 
miljöbalkens regelverk 

Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 
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miljö balken. Utredningen ska avse en treårsperiod och ska ses över vid behov, dock minst en 
gång per år. Ett register ska föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. 
Baserat på utredningen och registret ska myndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad 
tillsynsplan. 

Det finns inte motsvarande krav på behovsutredning inom livsmedelslagstiftningen. Inom 
livsmedelskontrollen finns kraven i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 
882/2004 av den 29 april2004 om offentlig kontroll. Där finns kraven på att nämnden som 
behörig myndighet ska kontrollera hur lagstiftningen följs i alla led i produktionen. Myndigheten 
ska vara opartisk, effektiv och ha tillgång till tillräckligt med resurser med rätt kompetens. 
Kontrollen ska vara utformad för att säkerställa likriktning och kvalitet. 

Tillsynsplanen behandlar den tillsyn och kontroll som myndighetsnämnden har ansvar för enligt 
lagstiftning och enligt kommunens reglemente. Myndighetsnämnden ska besluta om 
behovsutredning och tillsynsplan. Föreliggande utredning omfattar tillsyn över miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd samt livsmedelskontroll och tillsyn enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel samt tobakslagen m.fl. 

Som underlag för tillsynsplan 2018 har en behovsutredning tagits fram. I utredningen listas 
tillsynsbehovet utifrån vilka verksamheter som finns i kommunen och vilket tillsynsbehov dessa 
har samt övriga händelsestyrda ärenden som handläggs av verksamheten. Utredningen omfattar 
också vilka resurser som finns för detta arbete. 



3. Tillsynens syfte och mål 
Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken och dess följdlagstiftning samt leda till att 
miljökvalitetsmålen uppfYlls. "Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ 
kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats medstöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse". 
"Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och lilmande verksamhet, 
skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna tillgodoses." (26 kap 1§ miljö balken). 

Tillsynsmyndighetens tillsyn har också en vilttig funlttion genom att se till att alla verksamheter 
som faller under miljöbalken eller livsmedelslagen, följer gällande regelverk och därmed 
motverka snedvriden konkurrens. 
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Ansvarsområdet inom miljö- och hälsoskyddsområdet är mycket brett och omfattar bland annat 
tillsyn beträffande skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 
orsakar miljöskador j efterbehandling av förorenade områden, kemiska produltter och 
biotekniska organismer samt avfall och producentansvar. 

Bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen syftar till att hålla en hög säkerhet för människors 
hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Målsättningen med 
tillsynsmyndighetens kontroller är "säkra livsmedel". Myndighetens arbete ska ske riskbaserat 
och regelbundet och omfattar inspektioner, revisioner och rådgivning. Enligt Livsmedelsverkets 
föreskrifter ska kontrollmyndigheten utarbeta en plan för den årliga kontrollverksamheten. 
Planen skall fortlöpande följas upp och verksamheten utredas. 

Förutom en mycket omfattande lagstiftning, bland andra miljöbalken och livsmedelslagen med 
förordningar och EV-lagstiftning arbetar kommunens miljösida med ett antal statliga 
myndigheter och måste hålla sig a jour med dessa myndigheters föreskrifter, allmänna råd och 
andra anvisningar. 

3.1 Miljömål 
Det svenska nationella miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 28 etappmål och 
16 miljökvalitetsmåL Utöver dessa bryts målen ner regionalt och lokalt. 

3.1.1 Generationsmålet 
Generationsmålet anger inrilttningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en 
generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande för 
miljöarbetet på alla nivåer i samhället. I målet står också att arbetet med att lösa de svenska 
miljöproblemen inte ska ske på bekostnad av att vi exporterar miljö- och hälsoproblem till andra 
länder. 

3.1.2 Etappmålen 
Regeringen har antagit 28 etappmål för miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan samt 
inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och luftföroreningar. Etappmålen har 
ersatt de tidigare delmålen. Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett 
eller flera av miljökvalitetsmålen. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör 
sättas in. 

3.1.3 Miljökvalitetsmålen 
Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. 
Preciseringarna förtydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen. 



Under 2018 års tillsyn kommer särskilt miljökvalitetsmålen ingen övergödning, begränsad 
klimatpåverka n, giftfri miljö och god bebyggd miljö beröras. 

3.1.4 Regionala miljömål 
Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Länsstyrelsen 
arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för 
att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Länsstyrelsen ansvarar också 
för att följa upp hur miljöarbetet går. 

5 

Endast ett av miljökvalitetsmålet, skyddande ozonskikt, av de 14 miljökvalitetsmål som bedömts 
på regional nivå kommer att nås i Skåne till år 2020 med idag beslutade styrmedel och åtgärder. 
För miljökvalitetsmålet, säker strå/miljö är målet nära att nås. Utvecklingen av tillståndet i miljön 
är oförändrad för övriga samtliga mål, utom för ingen övergödning och levande sjöar och 
vattendrag där tillståndet förbättrats något. För miljökvalitetsmålet, begränsad klimatpåverkan 
ska målet nås till 2050. 

3.1.5 Kommunens miljömålsarbete 
De nationella och regionala miljökvalitetsmålen är vägledande för Myndighetsnämndens 
miljöarbete. Kommunfullmäktige i Båstads kommun har antagit ett miljö- och energiprogram 
2012-2022. I programmet har kommunen valt att arbeta med fem övergripande områden som är 
av stor vikt för Båstads kommun och som baseras på de nationella miljökvalitetsmålen. De fem 
övergripande områdena är, vatten, natur & ekosystem, energi och klimat, transporter samt 
bebyggd miljö. 

Programmet ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet av 
miljö- och energifrågor i Båstads kommun. Kommunstyrelsen och berörda nämnder ansvarar för 
att programmets innehåll beaktas vid upprättande av nämndsplanerna. Förvaltningen upprättar 
därefter verksamhetsplaner för kommunens olika verksamheter baserat på nämndsplanerna. 

Under 2018 kommer tillsynsinriktningen på merparten av de verksamheter som ingår i 
tillsynsplanen för året att inriktas mot energianvändning och energieffektivisering vilket går i 
linje med programmet. Flertalet av åtgärdspunkterna under målet, energi och ldimat i antaget 
program, kommer beröras under tillsyn och de planerade informationsinsatserna. 

3.2 Miljökvalitetsnormer 
Till skillnad från miljökvalitetsmål så är en miljökvalitetsnorm juridiskt bindande. Riksdagen 
beslutar om miljökvalitetsmålen och regeringen om miljökvalitetsnormerna. En 
miljökvalitetsnorm anger de nivåer som människan ochfeller naturen kan utsättas för utan fara 
för påtagliga olägenheter. Fastställandet av en miljökvalitetsnorm görs utifrån kunskap om vad 
människan och naturen tål, inte utifrån vad som är ekonomiskt eller tekniskt möjligt att uppfylla. 
Enligt 5 kap . miljöbalken ska kommunen verka för att miljökvalitetsnormerna uppnås. Det finns 
idag miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet. 

Naturvårdsverket ansvarar för vägledning kring miljökvalitetsnormer som rör luftkvalitet och 
omgivnings buller. Havs- och vattenmyndigheten (HA V) ansvarar för vägledning kring 
miljökvalitetsnormer som rör vattenkvalitet 

HAV har fastställt ett åtgärdsprogram för Västerhavet, vilken anger statusen för våra 
vattenförekomster i kommunen. Av detta framgår det tydligt att dessa inte har god ekologisk 
eller kemisk status för Laholmsbukten, Skälderviken, Stensån, Örebäcken och Kägleån. Den 
kemiska statusen för grundvattnet i Båstads kommun uppnår inte god kemisk status, med 
undantag av ett par mindre områden. Enligt Västerhavets preliminära riskbedömning från 2015 
finns det risk för att den ekologiska statusen inte uppnås innan 2021 för kustvatten och 



vattendrag i Båstads kommun. Det finns även risk för att den kemiska statusen för kustvatten, 
vattendrag och grundvatten inte uppnår god status innan 2021. 

Båstads kommun har tilldelats åtta uppdrag i åtgärdsprogrammet som ska genomföras, såsom 
alla kommuner inom Västerhavets vattendistrikt. Några av de tilldelade uppdragen som berör 
nämndens arbete är bl.a.: 

Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden, 
avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. 

Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på åtgärder som 
bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Kommunerna ska bedriva tillsyn så att: 
a. utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt 
att 
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b. tillförseln av växtskyddsmedel minskar, till vattenförekomster där det finns en risk för 
att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. 

Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på åtgärder som 
bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom: 
a. att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas, 
b. att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. 

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt 
a. anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter 
som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 
m3jdygn 
b. göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens 
införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande 
föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås, 
c. bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, 
d. uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, . 
e. säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för 
vatten uttag. 

I ett led med arbetet av miljökvalitetsnormerna för luft gick Båstads kommun 2016 med i Skånes 
Luftvårdsförbund. Skånes Luftvårdsförbund är en ideell förening som sedan bildandet år 198 7 
bedriver övervakning av luftkvaliteten i Skåne. Förbundets medlemmar representerar både 
privat och offentlig sektor i länet och består av representanter från industrin, kommunerna, 
Region Skåne, skogs- och lantbruksorganisationer med flera. Luftvårdsförbundets mål är att 
kartlägga luftmiljön i Skåne, ta fram underlag för bedömning av miljö- och hälsoeffekter, 
redovisa undersökningsresultaten på ett sådant sätt att de kan vara till nytta för 
planeringsarbetet i regionen samt fungera som rådgivande organ samt rekommendera åtgärder 
i luftvårdsfrågor. Förbundet genomför planerade luftkvalitetmätningar i medlemskommunerna. 
Under våren 2017 genomfördes luftmätningar vid Östra Karups skola på VOC (lättflyktiga 
organiska föreningar). Rapport över resultatet har ännu inte kommit. 



4. Behovsutredning 2018-2021 
Enligt tillsynsförordningen ska den operativa myndigheten ta fram en behovsutredning som 
anger tillsynsbehovet för Myndighetsnämndens hela ansvarsområde enligt miljö balken. 
Motsvarande krav finns i EUs tillsynsförordning nr 882/2004. Denna behovsutredning ska 
uppdateras minst en gång varje år och ska ligga till grund för den årliga kontroll- och 
tillsynsplanen för tillsynsmyndigheten. 

4.1 Nuläge 
Båstads kommuns miljösida består i november 2017 av en livsmedelsinspektör, fYra miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer samt en miljöchef, totalt 5,6 tjänster, se tabell1. 

Tbll1P a e ersona 1201 T" d l d k 7 pa m1 Joav eningen i Basta s ommun. 

Personal2017 
Titel Anställning 
Miljöchef 100% Tillsvid. 
Livsmedelsinspektör 100% Tillsvid. 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör (miljöskydd) 100% Tillsvid. 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör [lantbruk) 75% Tillsvid. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör (avlopp) 100% Tillsvid. 

100% Tillsvid. 
föräldraledig 15 % 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör (hälsoskydd) tillsvidare 
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Kommunen har 7 69 registrerade verksamheter som ska ha återkommande tillsyn exkluderat de 
enskilda avloppen, se tabell 2. Antalet verksamheter beräknas att öka framöver efter inventering 
och riskklassning av ytterligare verksamheter inom lantbruk, miljöfarliga verksamheter och 
hälsoskydd. 

Tabell2 Antal registrerade verksamheter i november 2017 
Område Verksamheter totalt 
Miljöskydd 86 
Lantbruk 302 
Hälsoskydd 120 
Livsmedel 225 
Tobak/receptfria 
läkemedel 36 
Enskilda avlopp 2 500 
Totalt 7 69 (ej enskilda avlopp) 
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4.2 Tidsfördelning 
SKL har tagit fram en modell över fördelning av arbetstid. Tiden delas in i tre poster, planerad
och händelsestyrd tid, administrativt och gemensamt samt personligt och utbildning, se diagram 
1. 

Fördelad tid 

Diagram 1. Tidsfördelning enligt SKL 

• Planerad- och 
händelsestyrd tid 

• Administrativt och 
gemensamt 

Personligt och utbildning 

Tillsynen delas in i planerad tid och händelsestyrd tid. I den planerade tiden är den tillsyn vi 
själva planerar och rår över. I den händelsestyrda tiden ingår t. ex. matförgiftningar, 
anmälningar, extra offentlig kontroll, registreringar, svar på remisser etc. Tiden för den 
händelsestyrda delen är beräknad utifrån erfarenheter från tidigare år. En heltidstjänst 
motsvarar cirka 250 arbetsdagar (2000 timmar). Enligt SKL:s schablon är det rimligt att räkna 
med cirka 1000 timmar för den planerade och händelsestyrda tiden per inspektör och år, 
motsvarande hälften av arbetstiden. 

Administrativt och gemensamt innefattar all tid som går åt till intern och extern samverkan, 
avdelningsmöten, arbetsplatsträffar, nämndsamman träden, framtagande av rutiner och mallar, 
planering, uppföljning, utvecklingsarbete samt information och rådgivning m.m. SKL räknar med 
att varje inspektör ägnar 500 timmar per år åt detta. 

Till personligt och utbildning räknas semester, VAB, sjukdom, pauser och utbildning. 

Inspektörerna på miljösidan har sedan maj 2017 använt sig av tidsredovisning där all arbetstid 
redovisas för att på så vis kunna identifiera områden som vi lägger mycket tid på där vi skulle 
kunna nyttja våra resurser på ett effektivare sätt samt ha som grund i behovsutredningen, se 
diagram 2. 



Verklig fördelning 

Diagram 2. Verklig fördelning av arbetstid 2017. 

• Planerad- och 
händelsestyrd tid 

Administrativt och 
gemensamt 

• Personligt och utbildning 

Tidsfördelningen enligt diagrammet visar att den verkliga fördelningen av tid inom 
verksamheten fram till november månad 2017 skiljer sig marginellt ifrån SKL:s schablon. 
Personligt och utbildning ligger något lägre och den planerade- och händelsestyrda tiden något 
högre. 

4.3 Behovsuträkning inom respektive område 
Nedan presenteras de olika kontroll- och tillsynsområden enligt miljöbalken och 
livsmedelslagen m.fl., som nämnden har tillsynsansvar över. Till varje område finns det en 
inledande beskrivning över kontroll- och tillsynsområdet samt fördelning av tid som avslutas 
med en behovsuträkning inom varje del område. Som utgångspunkt för bedömning av resurser 
används SKL:s schablon där den planerade och händelsestyrda tiden uppgår till1000 timmar. 

4.3.1 Livsmedelslagen, tobakslagen, handeln med vissa receptfria läkemedel med 
flera 
Livsmedelskontroll handlar om att skydda människors hälsa och värna om konsumenternas 
intressen. Lagstiftningen omfattar alla led i livsmedelskedjan från råvaruproduktion, jakt och 
fiske, till tillverkning, import, transport, försäljning och servering till konsumenter. 
Lagstiftningen omfattar både de som vill sätta livsmedel på marknaden och myndigheterna som 
har till uppgift att kontrollera att bestämmelserna följs. 

Lagar och andra krav 
I dag är i stort sett alllagstiftning om livsmedel gemensam inom hela EU. Sverige kan inte 
bestämma om regler inom livsmedelsområdet på egen hand utan gör det i samarbete med andra 
medlemsstater. 

Det är EG-förordning nr 178/2002 som är grundläggande för alllivsmedelslagstiftning. Den 
innehåller bl.a. uppgifter om livsmedelsföretagarnas grundläggande skyldigheter. Det finns 
också många andra ED-förordningar. Några av dem, t.ex. de som handlar om hygien och kontroll, 
gäller för alllivsmedelsverksamhet Det finns även andra förordningar som innehåller regler för 
avgränsade områden. Exempel på sådana är förordningar för ägg, mjölk, ekologisk produktion 
samt märkning av nötkött. 

Många krav i EG-förordningarna beskriver en målsättning utan att exakt ange hur saker och ting 
ska utföras. Det ger utrymme för flexibilitet, men skapar i vissa fall avsaknad av tydlighet för 
verksamhetsutövare. Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur 
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företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Genom att de handlar om en 
specifikverksamhet kan de bli mer konkreta och därmed lättare att följa. Företagarna måste 
följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter, medan nationella branschriktlinjer 
är frivilliga att följa. Det finns bl.a. branschriktlinjer för butiker, bagerier och 
livsmedelsanläggningar inom vård, skola och omsorg m.m. 

Den svenska livsmedelslagen (SFS 2006:804) kompletterar EG-förordningarna. Den innehåller 
bl. a. regler om kontroll, avgifter, straff och överklagande. Den svenska livsmedelsförordningen 
(SFS 2006:813) talar bl.a. om vilken myndighet som ska kontrollera olika slags anläggningar. 
Den ger också Livsmedelsverket rätt att besluta om föreskrifter. 

Livsmedelsverkets vägledningar är skrivna för personer som arbetar på kontrollmyndigheter. 
Vägledningar är knutna till en eller flera författningar /förordningar och ska ge anvisningar 
för tolkningar av vissa regler, men är inte rättsligt bindande. Vägledningar finns bl. a. för hygien, 
riskklassificering, offentlig kontroll, dricksvatten och märkning. 

Enligt 20 §lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska den kommun där 
sådan detaljhandel bedrivs kontrollera efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som 
meddelats i anslutning till lagen. Kontroll utövas över verksamheter med försäljning av vissa 
receptfria läkemedel. 

Enligt tobakslagen (1993:581) 19 a§ ansvarar kommunen för tillsyn över tobakslagens 
efterlevnad. Den löpande tillsynen sker av försäljningsställen för tobaksvaror och användandet 
av tobaksvaror i publika lokaler. Även vid tillsyn av skolor är tobaksfrågan och kontroll av 
tobakslagens efterlevnad viktig. 

Smittskyddslagstiftningen är tillämplig när det är fråga om bl.a. matförgiftningar och 
dricksvattenburen smitta. 

Planerad tid 
Under den planerade tiden finns den tid verksamheten själva planerar och rår över. Den 
planerade tiden omfattar både löpande kontroll och tillsyn samt övrig planerad tid. 

Löpande tillsyn 
Livsmedelskontroll utförs enligt den riskklassning som årligen genomförs i enlighet med 
livsmedelsverkets regler. Livsmedelsverksamheterna betalar en årlig fast kontrollavgift som 
baseras på riskklassificeringen. Större verksamheter får kontrollbesök minst en gång per år och 
mindre verksamheter där riskerna är mindre får kontroll med längre intervall där den årliga 
kontrolltiden ackumuleras. I Båstads kommun finns 225 livsmedelsverksamheter. Under 2018 
planeras 131 kontrollbesök 

I kommunen finns det nio verksamheter som säljer receptfria läkemedel som kommunen har 
tillsyn över samt 27 verksamheter med försäljning av tobak Under 2018 kommer tillsyn ske på 
tre verksamheter med försäljning av receptfria läkemedel och på 9 verksamheter med 
försäljning av tobak 

Det kommunala dricksvattnet faller under livsmedelslagstiftningen. Tillsynen som bedrivs 
innebär bl.a. att granska egenkontroll, provresultat, eventuella avvikelser, vattentäcktens skydd 
m.m. Nämnden har även tillsyn över gemensamanläggningar. Under 2017 utfördes kontroll av 
alla kommunala dricksvattenanläggningar. Nästa kontroll planeras 2020. 

Beräknad tid för löpande tillsyn 2018 uppgår till596 timmar. 
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Övrig planerad tid 
Under 2018 finns även ett behov att arbeta med registervård inför införandet av Ecos 2. Under 
övrig planerad tid återfinns även den årliga rapporteringen tilllivsmedelsverket Total beräknad 
tidsåtgång inom övrig planerad tid uppgår till120 timmar under 2018. 

Livsmedelsverket har föreslagit en ny modell för kontrollavgifter. Om förslaget antas kommer 
detta innebära att alla livsmedelsverksamheter behöver omklassas under 2019-2020. Beräknad 
tid för detta återfinns i behovsutredningen. 

Händelsestyrd tid 
Under händelsestyrd tid finns den tid som verksamheten inte själv kan bestämma över utan som 
beror bl.a. på antalet inkomna ärenden så som klagomål, remisser, registreringar av nya 
verksamheter m.m. Den beräknade tiden för händelsestyrd tid är en uppskattning och bygger på 
antalet tidigare inkomna ärenden under de senaste åren, trender och projekt som kan öka alt. 
minska mängden inkomna händelser inom de olika områdena. 

Prövning och granskning 
Registreringar och anmälningar av olika slag inom livsmedelsområdet beräknas ta 134 timmar i 
anspråk under 2018. Det kan handla om försäljning av tobak, granskning av 
dricksvattenanalyser eller registrering av ny livsmedelsverksamhet m.m. 

Remisser m.m. 
För ansökan om bygglov eller när ärenden överklagas till Länsstyrelsen och Mark- och 
miljödomstolen eller andra interna och externa remisser samt rapporteringar m.m. beräknas 
tiden uppgå till33 timmar 2018. 

Klagomål och sjukdomsutbrott/matförgiftningar 
sjukdomsutbrott eller matförgiftningar orsakade av livsmedel, särskilt om de är av större 
omfattning, kan ta mycket tid i anspråk Det är därför svårt att uppskatta tiden för detta. Om 
större utbrott eller förgiftningar förekommer kan därför tiden behöva omprioriteras inom 
området och kan därmed påverka den övriga tillsynen om det inträffar. Klagomål inom området 
kan ex. vara på bristande märkning m.m. Beräknad tid för klagomål och 
sjukdomsbrott/matförgiftningar uppgår 2018 till 55 timmar. 

Extra offentlig kontroll 
För verksamheter som har sådana brister att extra kontroller krävs för att uppnå en god 
hantering, utförs så kallad extra offentlig kontroll. För extra offentlig kontroll tas en extra 
timbaserad avgift ut, beroende på hur lång tid handläggningen tagit. För 2018 beräknas tiden 
uppgå till15 timmar. 

Beräkning av resursbehov-livsmedel. receptfria läkemedel och tobak 
Den beräknade planerade tiden för tillsyn av livsmedel, försäljning av tobak och handeln med 
vissa receptfria läkemedel, rapportering till SLV samt registervård inför införandet av Ecos 2 
uppgår till 716 timmar. 

Den händelsestyrda tiden inom området så som registreringar, extra offentlig kontroll, 
matförgiftningar, granskning av dricksvatten analyser, interna och externa remisser m.m. och 
uppgår till237 timmar. 

Total tid för planerad- och händelsestyrd tid inom området uppgår till953 timmar vilket 
innebär att behovet täcks av den tjänst som finns . För mer detaljerad information om se bilaga 1. 
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4.3.2 Miljöskydd 
Miljöskyddsarbetet handlar om att förebygga, förbättra och trygga miljön utomhus. Inom 
miljöskyddet återfinns områdena miljöfarliga verksamheter, jordbruk, avfall, avlopp, förorenade 
områden och kemikalier. Tillsynsområdet har fördelats mellan tre områden, miljöfarliga 
verksamheter, lantbruk och enskilda avlopp som återfinns under respektive rubrik Under 
miljöfarliga verksamheter är även kemikalier och förorenad områden inkluderat 

4.3.2.1 Miljöskydd- Miljöfarliga verksamheter, avfall, kemikalier och förorenad mark 
Miljötillsyn sker på industrier och andra miljöfarliga verksamheter inom kommunen. Syftet med 
tillsynen är att minska utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft från dessa 
verksamheter, samt att hanteringen av kemikalier och farligt avfall ska ske på ett godtagbart 
sätt. I samband med inspektioner på verksamheterna sker även genomgång av utrustning för 
rening, egenkontrollliksom eventuell störning till omgivningen i form av buller, lukt och damm 
m.m. I miljöbalken regleras vilka verksamheter som är tillstånds- respektive anmälningspliktiga. 

Inom industrin och handeln hanteras ofta stora mängder kemikalier. Vid felaktig hantering, 
lagring eller vid olyckor /haverier kan kemikalierna komma ut i miljön och orsaka stora risker 
för människors hälsa eller miljön. Även hushållens kemikalieanvändning är idag 
uppmärksammad eftersom många små källor sammanlagt leder till stora utsläpp. Det är därför 
viktigt att både industri och samhälle väljer rätt sort och rätt mängd kemikalier till rätt ändamål. 
Inom området handläggs bland annat ärenden som rör anläggningar och anordningar med 
ozonnedbrytande ämnen, ärenden gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring 
av brandfarliga vätskor (kontrollrapporter cisterner) och PCB m.m. 

Förorenade områden s.k. föroreningsskador kan ha uppstått genom att industriverksamheter 
och annan miljöfarlig verksamhet har lämnat efter sig föroreningar. Många ämnen är långlivade 
och kan ansamlas och spridas i miljön på ett sätt som inte kan förutses. Människor, djur och 
växter kan skadas bl.a. genom kontakt med föroreningar via mark eller indirekt via vatten från 
förorenade områden. 

Bilskrotar, deponier, kemtvättar och bensinstationer är exempel på anläggningar där 
föroreningar i mark ofta förekommer. Många ämnen är långlivade och kan ge negativa 
konsekvenser för människor samt växt- och djurliv. Vid tillsynen kontrolleras att 
undersökningar och saneringar från nedlagda verksamheter utförs på rätt sätt. 

Lagar och andra krav 
I miljöbalkens 9 och 26 kapitel, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälso skydd, samt miljöprövningsförordning (2013:251) finns huvuddelen av de 
bestämmelser som reglerar tillsynen över miljöfarliga verksamheter. 

Naturvårdsverket har tagit fram ett flertal föreskrifter, allmänna råd och handböcker 
som preciserar hur den nationella lagstiftningen ska tolkas och tillämpas. Utöver 
lagstiftning finns en mängd styrande dokument och vägledningar för att tydliggöra hur 
och var påverkan från miljöfarliga verksamheter på människors hälsa och miljön ska 
förebyggas. 

Planerad tid 
Under den planerade tiden finns den tid verksamheten själva planerar och rår över. Den 
planerade tiden omfattar både löpande tillsyn samt övrig planerad tid. 

Löpande tillsyn 
I kommunen finns 86 registrerade miljöfarliga verksamheter som har återkommande tillsyn. 
Verksamheterna inspekteras med bestämda perioder, från varje till vart tredje år beroende på 
verksamhetens art, omfattning samt tidigare erfarenhet 43 av de 86 verksamheterna är 
klassade med en tirnavgift med tillsyn vart tredje år. 
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Av de 86 verksamheterna är 26 C-verksamheter (anmälningspliktiga) och 60 mindre miljöfarliga 
verksamheter som inte är anmälningspliktiga, så kallade U-verksamheter 
Nio av de 86 verksamheterna är stora avloppsanläggningar s.k gemensamhetsanläggningar som 
tillsynas av verksamhetens avloppshandläggare och behandlas under rubriken "Miljöskydd
Avlopp". 

Inom gruppen U-verksamheter ingår verkstäder, åkerier, mekaniska verkstäder, tandläkare och 
många andra verksamheter med olika inriktning. 

Den löpande tillsynen beräknas uppgå till269 timmar. 

Övrig planerad tid 
Mindre miljöfarliga verksamheter är inte skyldiga att anmäla vare sig när de startar en 
verksamhet eller när de avslutar sin verksamhet. Det är därför mycket svårt att hålla detta 
register helt uppdaterat. Det finns därför ett behov av att identifiera och riskklassa dessa 
verksamheter som saknas i kommunens ärendehanteringssystem. Dessa verksamheter har 
troligen aldrig haft tillsyn och då flertalet av verksamheterna i regel är små och har få anställda 
kan verksamheterna ha svårigheter att hålla sig uppdaterade i aktuelllagstiftning vilket gör att 
det finns ett tillsyns- och rådgivningsbehov i dessa verksamheter. Inventeringen av minde 
miljöfarliga verksamheter planeras att påbörjas under 2019 och beräknas pågå under två år. 
Efter att inventeringen slutförts uppskattas cirka 40 verksamheter tillkommit. 

Under 2018 kommer inspektören att arbeta med förorenad mark och MIFO inventeringen 
(metodik för inventering av förorenade områden) från Länsstyrelsen samt registervård inför 
införandet av Ecos 2. Tiden för övrig planerad tid uppgår till300 timmar. 

Händelsestyrd tid 
Under händelsestyrd tid finns den tid som verksamheten inte själv kan bestämma över utan som 
beror bl.a. på antalet inkomna ärenden så som klagomål, remisser, anmälningar och ansökningar 
m.m. Den beräknade tiden för händelsestyrd tid är en uppskattning och bygger på antalet 
tidigare inkomna ärenden under de senaste åren, trender och projekt som kan öka alt. minska 
mängden inkomna händelser inom de olika områdena. 

Prövning och granskning 
Anmälningar och ansökningar av olika slag inom miljöskyddsområdet beräknas ta 195 timmar i 
anspråk under 2018. Det kan handla om sanering av förorenad mark, nya miljöfarliga 
verksamheter, sanering av PCB samt granskning av köldmedia m.m. 

Remisser m.m. 
För ansökan om bygglov eller när ärenden överklagas till Länsstyrelsen och Mark- och 
miljödomstolen eller andra interna och externa remisser och rapporteringar beräknas tiden 
uppgå till 80 timmar 2018. 

Klagomål och utsläpp 
Klagomål handlar inom området främst om nedskräpning och eldning och kan ta mycket 
handläggartid i anspråk Inom området handläggs även utsläpp från bl.a. olyckor. Beräknad tid 
för klagomål och utsläpp uppgår till150 timmar. 

Sanktioner 
Polisanmälningar för misstanke om brott och beslut om miljösanktionsavgifter kan behöva 
fattas gällande överträdelser av olika slag. För arbetet beräknas en tidsåtgång på 17 timmar. 
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Beräkning av resursbehov- miljöfarlig verksamhet 
Den beräknade planerade tiden för tillsyn av miljöfarliga verksamheter, arbete med förorenade 
områden samt registervård inför införandet av Ecos 2 uppgår till569 timmar 2018. 
Den händelsestyrda tiden inom området omfattande bl.a. anmälningar av miljöfarliga 
verksamheter, klagomål, olyckor j utsläpp, åtalsanmälningar, interna och externa remisser m.m. 
uppgår till442 timmar. 

Total tid för planerad- och händelsestyrd tid inom området uppgår till1011 timmar inom 
miljöfarlig verksamhet, vilket innebär att behovet täcks av den tjänst som finns. För mer 
detaljerad information se bilaga 2. 

4.3.2.2 Miljöskydd- Lantbruk 
Syftet med tillsynen på lantbruk är att framförallt minska utsläppen av föroreningar till mark 
och vatten från dessa verksamheter samt att hanteringen av kemikalier och farligt avfall ska ske 
på ett godtagbart sätt. Vid tillsyn av lantbruksverksamheterna tillsynas framförallt 
gödselhantering, bekämpningsmedel och eventuella cisterner m.m. 

Lagar och andra krav 
I miljöbalkens 9 och 26 kapitel, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, samt miljöprövningsförordning (2013:251) finns huvuddelen av de 
bestämmelser som reglerar tillsynen över lantbruksverksamheter. 

Naturvårdsverket och Jordbruksverket har tagit fram ett flertal föreskrifter, allmänna råd och 
handböcker som preciserar hur den nationella lagstiftningen ska tolkas och tillämpas. Utöver 
lagstiftningen finns en mängd vägledningar för att tydliggöra hur arbetet ska förebyggas för att 
påverkan på människors hälsa och miljön ska minimeras. 

Planerad tid 
Under den planerade tiden finns den tid verksamheten själva planerar och rår över. Den 
planerade tiden omfattar både löpande tillsyn samt övrig planerad tid. 

Löpande tillsyn 
Vid tillsyn av lantbruksverksamheter med växtodling tillsynas bl. a. lagring och hantering av 
växtskyddsmedel, kontroll av besprutningsjournaler samt övrig hantering av kemikalier och 
avfall. Även lagring och användning av gödselmedel m.m. kontrolleras vid tillsynen. 

Hästgårdarnas tillsyn syftar främst till att gårdarna skall ha en godkänd hantering av stallgödsel. 
Finns det två eller flera hästar ( djurenheter) på en gård, krävs en tät lagring av gödsel för att 
förhindra förorening av mark och vatten. Detta är särskilt viktigt i områden med genomsläppliga 
jordar på grund av risken för förorening av grundvattnet. 

I Kommunen finns 302 registrerade lantbuksverksamheter som enligt lag ska ha återkommande 
tillsyn. Under 2018 planeras 121 tillsynsbesök 

Beräknad tid för löpande tillsyn 2018 uppgår till409 timmar 

Övrig planerad tid 
Inom området pågår sedan 2016 ett inventeringsarbete med att identifiera och riskklassa alla 
verksamheter som saknas i kommunens ärendehanteringssystem. Inventeringen utgår från 
fastighetssök där alla fastigheter som är registrerade som lantbruksfastigheter får en enkät där 
de fyller i uppgifter om deras eventuella verksamhet. Därefter riskklassas alla verksamheter som 
omfattas av tillsyn. Antalet verksamheter som omfattas av tillsyn har sedan inventeringen 
började 2016 ökat från 218 till302 stycken. Inventeringen förväntas slutföras 2018. Efter att 



inventeringen slutförts uppskattas ytterligare cirka 60 verksamheter tillkommit utöver de 84 
som redan identifierats. 
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Under 2018 kommer även arbete med registervård inför införandet av Ecos 2 att behöva göras. 
Total tidsåtgång för övrig planerad tid beräknas uppgå till400 timmar 

Händelsestyrd tid 
Under händelsestyrd tid finns den tid som verksamheten inte själv kan bestämma över utan 
beror bl. a. på antalet inkomna ärenden så som klagomål, remisser, anmälningar och ansökningar 
m.m. Den beräknade tiden för händelsestyrd tid är en uppskattning och bygger på antalet 
tidigare inkomna ärenden under de senaste åren, trender och projekt som kan öka alt. minska 
mängden inkomna händelser inom de olika områdena. 

Prövning och granskning 
Anmälningar och ansökningar av olika slag inom området beräknas ta 17 6 timmar i anspråk 
under 2018. Det kan handla om bekämpningsmedel, värmepumpar, sprutjournaler samt 
anmälningar av nya verksamheter m.m. 

Remisser m.m. 
För ansökan om bygglov eller när ärenden överklagas till Länsstyrelsen och Mark- och 
miljödomstolen eller andra interna och externa remisser och rapporteringar berälmas tiden 
uppgå till14 timmar 2018. 

Klagomål 
Klagomål angående lukt, spridning av bekämpningsmedel eller kadaverhantering kan 
förekomma. 30 timmar beräknas för detta arbete under 2018. 

Sanktioner 
Polisanmälningar för misstanke om brott och beslut om miljösanktionsavgifter kan behöva 
fattas gällande överträdelser av olika slag. En arbetstid på 7 timmar har beräknats för 2018. 

Beräkning av resursbehov 
Den beräknade och planerade tiden för tillsyn av lantbruksverksamheter, inventering och 
registervård inför införandet av Ecos 2 uppgår till809 timmar 2018. 

Den händelsestyrda tiden inom området omfattar bl. a. spridning av bekämpningsmedel inom 
vattenskyddsområde, cisterner, värmepumpar, gransirning av sprutjournal samt interna och 
externa remisser m.m. och uppgår till227 timmar. 

Total tid för planerad-och händelsestyrd tid inom lantbrukstillsyn uppgår till1036 timmar. 
Detta innebär att behovet inte täcks av den nuvarande tjänsten som uppgår till 7 5 o/o. Nuvarande 
tjänst inom området behöver utökas till en heltidstjänst under 2018. För mer detaljerad 
information se bilaga 3. 

4.3.2.3 Miljöskydd- Avlopp 
Avloppsvatten från hushåll innehåller en mängd föroreningar bl.a. bakterier, kväve och fosfor. 
Genom att minska utsläppen från avloppsanläggningarna kan vi minska övergödning i våra hav 
och vattendrag samt skydda dricksvatten och badvatten från föroreningar som är skadliga för 
människors hälsa och miljön. 

Lagar och andra krav 
I miljöbalken står bl.a. att det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten som endast behandlats 
med slamavskiljning (d.v.s. i en trekammarbrunn) utan efterföljande rening. I 9 kap. 7 § 



miljöbalken samt 12 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) finns 
ytterligare bestämmelser. 
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I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanordningar 
för hushållsspillvatten läggs betoning på avloppsanläggningarnas funktion istället för 
konstruktion som tidigare. Kraven på en reningsanläggning ställs nu mera i relation till vad den 
mottagande recipienten förväntas klara av. Myndighetsnämnden har antagit riktlinjer för 
handläggning av små enskilda avlopp som vägledning för nämndens arbete och för en mer 
likartad handläggning över tid. 

Planerad tid 
Under den planerade tiden finns den tid verksamheten själva planerar och rår över. Den 
planerade tiden omfattar både löpande tillsyn samt övrig planerad tid. 

Löpande tillsyn 
I kommunen finns 9 stora avlopp s.k. gemensamhetsanläggningar. Vid tillsyn av anläggningarna 
kontrolleras bl.a. anläggningens drift och funktion, egenkontrollprogram samt 
provtagningsanalyser. Beräknad tidsåtgång uppgår till81 timmar. 

Övrig planerad tid 
2012 antogs en landsbygdsstrategi för utbyggnaden av kommunalt avloppsnät i Båstads 
kommun med revidering våren 2017. Inom de områden där kommunalt avlopp planeras inom 
tio år sker ingen inventering. I kommunen finns 2500 enskilda avlopp, 2000 av avloppen 
planeras att ingå i inventeringen. 

Havs- och vattenmyndigheten har 2015 upprättat en tillsynsmetodik för en mer jämlik 
inventering av enskilda avlopp mellan Sveriges kommuner. Under hösten 2015 implementerade 
miljösidan den nya tillsynsmetodiken i verksamheten. Den nya tillsynsmetodiken förväntades ge 
en högre och snabbare åtgärdstakt där kommuninvånarna ges möjlighet att inkomma med 
anmälan om ändringjansökan om inrättande av ny avloppsanordning och därmed undgå tillsyn 
och tillhörande tillsynsavgift. Av enkätutskicken inkommer cirka hälften med uppgifter om att 
deras avlopp är rött och att de avser att åtgärda den bristfälliga anläggningen samt inkomma 
med en anmälanjansökan inom föreskriven tid, tre månader. Merparten inkommer dock inte 
med en komplett anmälanjansökan inom tiden. Utskick av påminnelser för både inkomma med 
svar på enkät samt inkomma med anmälningar jansökningar tar mycket handläggartid i 
anspråk 

Hittills har 800 enskilda avlopp inventerats. 80 % av de inventerade avloppen är äldre 
anläggningar med bristande rening. 200 avlopp inventeras får. Med nuvarande inventeringstakt 
beräknas inventeringen vara slutförd år 2023. För att hinna inventera de resterande 1200 
avloppen till2021 enligt Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram, behöver 
inventeringstakten ökas. 

Vid inventeringsarbetet, så som utskick av enkäter, påminnelser m.m., fås mycket hjälp av 
administratörerna på samhällsbyggnad. Utan administratörernas hjälp hade nuvarande 
inventeringstakt på 200 avloppfår varit svår att uppnå. 

Under 2018 finns även ett behov att arbeta med registervård inför införandet av Ecos 2. Total 
beräknad tidsåtgång inom övrig planerad tid uppgår till1100 timmar. 

Händelsestyrd tid 
Under händelsestyrd tid finns den tid som verksamheten inte själv kan bestämma över utan 
beror bl.a. på antalet inkomna ärenden så som klagomål, remisser, anmälningar och ansökningar 
m.m. Den beräknade tiden för händelsestyrd tid är en uppskattning och bygger på antalet 



tidigare inkomna ärenden under de senaste åren, trender och projekt som kan öka alt. minska 
mängden inkomna händelser inom de olika områdena. 

Prövning och granskning 
Anmälningar och ansökningar av inrättande av avloppsanordningar och uppföljning av äldre 
ärenden m.m. beräknas ta 1005 timmar i anspråk under 2018 vid en ökad inventeringstakt 

Remisser m.m. 
För ansökan om bygglov eller när ärenden överklagas till Länsstyrelsen och Mark- och 
miljödomstolen eller andra interna och externa remisser och rapporteringar beräknas tiden 
uppgå till105 timmar 2018. 

Klagomål 
Klagomål angående utsläpp av orenat avloppsvatten eller lukt från avloppsanläggningar kan 
förekomma och beräknas under 2018 uppgå till10 timmar. 

Sanktioner 
Miljösanktionsavgifter kan behöva fattas gällande överträdelser av olika slag exempelvis om 
avloppsanordning inrättas utan tillstånd. En arbetstid på 6 timmar har beräknats för 2018. 

Beräkning av resursbehov avlopp 
Den beräknade planerade tiden för tillsyn och inventering för enskilda avlopp, 
gemensamanläggningar samt registervård inför införandet av Ecos 2 uppgår 2018 till1181 
timmar. 

Den händelsestyrda tiden inom området omfattar bl.a. anmälningarjansökningar avlopp, 
sanktioner samt interna och externa remisser m.m. och uppgår till1126 timmar. 

Total tid för planerad och händelsestyrd tid inom området uppgår till2307 timmar för avlopp, 
vilket innebär att verksamheten behöver anställa ytterligare en inom området. För att 
inventeringsarbetet ska kunna fortgå som planerat krävs det också fortsatt stöd av 
administratörerna inom förvaltningen med bl.a. utskick av enkäter och påminnelser m.m. För 
mer detaljerad information se bilaga 4. 

4.3.3 Hälsoskydd och strålskydd 
Hälsoskydd handlar om att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Det kan 
det röra sig om t.ex. problem med buller, lukt, mögel, fukt, radon, ventilation eller 
smittskyddsfrågor. Tillsynen omfattar kontroll av efterlevnaden av miljöbalken, 
strålskyddslagen och smittskyddslagens regler. 
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Hälsoskydd är ett omfattande verksamhetsområde, där det inkommer mycket klagomål på bland 
annat bristande inomhusmiljö vilket kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Inom 
området finns ett stort antal objekt bl.a. skolor, förskolor och lokaler för hygienisk behandling 
med mera. Myndighetsnämnden är tillsynsmyndigheter och ska bl. a. via förebyggande arbete, 
inspektioner och rådgivning minska risken för olägenheter samt undanröja störningar som kan 
vara skadliga för människors hälsa. 

Lagstöd och andra lagkrav 
Tillsynen av hälsoskydds- och hygienverksamheter styrs utifrån miljöbalken med tillhörande 
förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen är 
bemyndigade att ta fram föreskrifter, allmänna råd och handledning i form av handböcker som 
berör området. 

Tillsynen omfattar även strålskyddslagen och smittskyddslagen. Utöver detta berörs 



området av bl.a. av Boverkets byggregler. 

Utifrån smittskyddslagstiftningen har nämnden ett tillsynsansvar att bedriva 
smittspårning/utredning av t. ex. legionellafalL 

Planerad tid 
Under den planerade tiden finns den tid verksamheten själva planerar och rår över. Den 
planerade tiden omfattar både löpande tillsyn samt övrig planerad tid. 

Löpande tillsyn 
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Inom hälsoskyddstillsynen tillsynas verksamheter så som förskolor, skolor och hotell, pensionat 
(tillfälligt boende), idrottsanläggningar, simbassänger, rökfria lokaler, solarier, hygienisk 
verksamhet samt frisörer m.m. I kommunen finns 120 verksamheter med återkommande tillsyn. 
Under 2018 planeras 69 av verksamheterna tillsynas och beräknad tidsåtgång uppgår till364 
timmar. 

Övrig planerad tid 
Många verksamma hälsoskyddsverksamheter som enligt lag ska ha återkommande tillsyn 
saknas idag i kommunens ärendehanteringssystem och det finns ett behov av inventering. 

Under 2018 finns även ett behov att arbeta med registervård inför införandet av Ecos 2. Total 
beräknad tidsåtgång inom övrig planerad tid uppgår till150 timmar 

Händelsestyrd tid 
Under händelsestyrd tid finns den tid som verksamheten inte själv kan bestämma över utan 
beror bl.a. på antalet inkomna ärenden så som klagarnåt remisser, anmälningar och ansökningar 
m.m. Den beräknade tiden för händelsestyrd tid är en uppskattning och bygger på antalet 
tidigare inkomna ärenden under de senaste åren, trender och projekt som kan öka alt. minska 
mängden inkomna händelser inom de olika områdena. 

Prövning och granskning 
Anmälningar och ansökningar av olika slag inom hälsoskyddsområdet beräknas ta 224 timmar i 
anspråk under 2018. Det kan handla om anmälningar om nya verksamheter, radon, undantag 
från renhållningsordningen och de lokala hälsoskyddsföreskrifterna m.m. 

Remisser m.m. 
För ansökan om bygglov eller när ärenden överklagas till Länsstyrelsen och Mark- och 
miljödomstolen eller andra interna och externa remisser och rapporteringar beräknas tiden 
uppgå till 58 timmar 2018. 

Klagomål 
Klagomål angående t. ex. ventilation, fukt och mikrobiell tillväxt eller buller m.m. kan förekomma 
och beräknas uppgå tillZOO timmar 2018. 

Sanktioner 
Polisanmälningar för misstanke om brott och beslut om miljösanktionsavgifter kan behöva 
fattas gällande överträdelser av olika slag. En arbetstid på 6 timmar har beräknats för 2018. 

Beräkning av resursbehov. hälsoskydd 
Den beräknade planerade tiden för tillsyn av hälsoskyddsverksamheter, inventering av 
hälsoskyddsverksamheter samt registervård inför införandet av Ecos 2 uppgår till 514 timmar 
2018. 
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Den händelsestyrda tiden inom området omfattar bl.a. anmälningar, klagomål, radon, undantag 
från renhållningsordningen, samt interna och externa remisser m.m. och uppgår till488 timmar. 

Total tid för planerad och händelsestyrd tid inom området uppgår till1002 timmar. 
Heltidsanställd för tjänsten är föräldraledig 15 %vilket innebär att behovet därav inte täcks helt 
av befintlig tjänst. Planerat arbete med registervård kommer därav utebli. För mer detaljerad 
information, se bilaga 5. 

4.4 Sammanfattning av personal2018-2020 efter beräkning av 
resursbehov 
Inom livsmedelstillsyn och miljö- och hälsoskyddstillsyn finns 4,6 tjänster i november 2017. 
Enligt behovsutredningen är behovet 6,3 tjänster 2018, en ökning med 1, 7 tjänster. Det ökade 
behovet bygger bl.a. på inventering av lantbruksverksamheter och att inventeringstakten för 
enskilda avlopp behöver fördubblas för att alla kommunens enskilda avlopp ska hinnas 
inventeras till2021. 

För kontrollen av livsmedel, dricksvatten, försäljning av tobak och handel med vissa receptfria 
läkemedel finns en tjänst, vilket motsvarar det behov som finns. Även tjänsten för miljötillsyn 
täcker behovet enligt utredningen. 

Inom hälsoskyddstillsynen är behovet en heltidstjänst men vid nedprioriteringar så som 
registervård inför införandet av Ecos 2 bedöms tillsynen inom området kunna utföras med 
nuvarande resurs på 0,85 %. 

Arbetet med inventeringen av enskilda avlopp behöver fördubblas. För att hinna inventera alla 
enskilda avlopp till2021 är behovet 2,3 tjänster. Två tjänster kommer finnas för arbetet 2018. 
Resterande behov kommer att täckas upp med hjälp utav administratörerna på 
samhällsbyggnad. 

Det beräknade behovet för tillsyn av lantbruksverksamheter uppgår 2018 till en tjänst. Idag 
finns en tjänst på 0,75 %. Det ökade behovet beror på inventering av lantbruksverksamheter 
som idag saknas i verksamhetens ärendehanteringssystem. 

Totalt kommer det inom livsmedelstillsyn och miljö- och hälsoskyddstillsyn för 2018 finnas 5,85 
tjänster efter utökning av personal inom ramen för budgeten, vilket är en differens på -0,45 
tjänster. Om arbetet med registervård utgår för inspektören som arbetar med hälsoskydd som är 
föräldraledig del av tid är differensen -0,35 tjänster. För att verksamheten ska kunna fungera 
tillfredställande krävs det ett stort stöd från administrationen på samhällsbyggnad med hjälp av 
utskick, påminnelser och registervård m.m. 

Under sommarmånaderna är belastningen mycket tuff då tillsynstrycket är extra högt. 
Anledningen är att många verksamheter endast är verksamma under en begränsad tid. Även en 
stor del av klagomålen inkommer under sommaren. Då verksamheten är extra sårbar under maj 
till september finns det ett stort behov av en vikarie sommartid, dock ryms inte det i budgeten 
för 2018. Verksamheten planerar därför att ta emot en praktikant under perioden för att få hjälp 
med enklare uppgifter. 

För år 2019 är behovet enligt behovsutredningen 5,75 handläggare och 5,25 handläggare år 
2020. Det innebär en extra heltidsanställning 2019 och en halvtidstjänst 2020. Det ökade 
tillsynsbehovet framöver beror bl.a. på arbetet med inventering av o registrerade miljöfarliga 
verksamheter och hälsoskyddsverksamheter och tillsyn av de verksamheter som tillkommit 
efter inventeringen slutförts. Under perioden 2018-2019 kommer inventeringstakten för 
enskilda avlopp mer än dubbleras för att hinna inventera alla enskilda avlopp till2021, vilket 
innebär en extra heltidstjänst under perioden. Under 2020 beräknas en extra halvtidstjänst för 



att täcka det behov av handläggning av ansökningar j anmälningar av enskilda avlopp som 
inventeringen gett uppkomst till. 
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Med de beräknade planerade 1,25 resurserna 2018, en resurs 2019 och en halv resurs 2020 
utöver befintliga resurser kommer Myndighetsnämnden klara av att bedriva tillsyn som svarar 
mot miljöbalken och livsmedelslagen samt det behov som finns enligt behovsutredning 2018-
2020. Planerade tjänster kommer täckas av de ökade intäkterna som tillsynen genererar och 
bedöms därför ligga inom ramen för verksamhetens budget. Verksamheten har även ansökt om 
LOVA bidrag av Länsstyrelsen för 2018-2019. 

Tabell3. Resursbehov 2018-2020. Differensen är beräknad utifrån nuvarande tillgängliga 
*= Faktiska resurser 

Livsmedel 953 0,047 1 950 0,05 1083 -0,083 

Miljöfarlig 
1011 -0,011 1035 -0,035 1079 -0,079 verksamhet 

Lantbruk 0,75 1036 -0,286 1 693 0,057 0,75 710 0,04 

Avlopp 2307 -1,307 2 2207 -1,207 2 1457 -0,457 

Hälsoskydd 0,85 1002 -0,152 1 (0,85)* 913 0,087 915 0,085 

Totalt 4,6 6 309 -1,709 6 (5,85)* 5 798 -1,048 5,75 5244 -0,494 

5. Tillsynsplan 2018 
Myndighetsnämndens tillsyn och kontroll styrs av regler i miljö balken, strålskyddslagen, 
livsmedelslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt tobakslagen m.fl. 

Kommunens del i tillsynen är en länk i det nationella tillsynsarbetet Det operativa 
tillsynsansvaret är fördelat på fler än 300 regionala och lokala myndigheter. För den centrala 
tillsynsvägledningen står ett antal statliga myndigheter, bland annat Folkhälsomyndigheten, 
Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Jordbruksverket Länsstyrelsen är 
regional tillsynsmyndighet och har ansvar för tillsynsvägledning åt kommunerna såväl som ett 
ansvar för att följa upp och utvärdera kommunernas tillsyn och kontroll. 

5.1 Avgiftsfinansiering 
Tillsyn och kontroll ska vara avgiftsfinansierad i så hög utsträckning som möjligt. 
Livsmedelskontrollen tar ut avgift som fasta årsavgifter som bygger på en timtaxa som för 2018 
är 960 kr per timme. Det är reglerat i lagstiftningen att den tillsynen ska bekostas av avgifter. 

För miljöbalkstillsynen och övrig tillsyn finns inget sådant krav i lagstiftningen. Däremot har 
regeringens i propositionen om miljö balken, uttryckt att myndigheternas miljöarbete så långt 
som möjligt bör avgiftsfinansieras (prop. 1997/98:45 del1 sid. 516): "Regeringen vill 
understryka vikten av att myndigheternas verksamhet i möjligaste mån avgiftsfinansieras. 
Tillsynen över hela miljöbalkens område bör i huvudprincip vara avgiftsfinansierad" 

För tillsyn enligt miljöbalken och övrig tillsyn är kommunenstimtaxa för 2018, 910 kr. 

Kostnadstäckningen för inspektörernas verksamhet under 2017 beräknas i genomsnittsnitt till 
65 o/o. 

1 

0,75 

1,5 

5,25 



5.2 Kvalitetsarbete 
Hela kommunen kvalitetssäkrar sitt arbete genom servicedeklarationer, framtagna 
kontrollpunkter s.k internkontroll samt genom kundenkäter som skickas ut efter avslutad 
handläggning. 

5.3 Uppföljning av kontroll- och tillsynsplan 
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Tillsynsplanen kommer att följas upp och redovisas för Myndighetsnämnden genom statistiska 
tertialredovisningar samt en redovisning för hela året. Eventuella avvikelser mot planen följs 
kontinuerligt upp. 

5.4 Planerad kontroll och tillsyn- Livsmedel, tobak och handeln med vissa 
receptfria läkemedel 
Livsmedelskontrollen syftar till att hålla en hög säkerhet för människors hälsa när det gäller 
livsmedel och dricksvatten. Exempel på verksamheter som berörs av livsmedelskontrollen är 
restauranger, gatukök, butiker, vattenverk, skolor och omsorgsboenden. 

Målet för den offentliga kontrollen av livsmedel i Sverige är att: 
• maten är säker, 
• livsmedelshanteringen är redlig, 
• livsmedelskontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv och kompetent. 

Kontroll av anläggningar kan ske både via oanmälda inspektioner och anmälda besök Inom 
området ingår även viss kontroll enligt smittskyddslagen, handläggning 
av inkomna remisser om alkoholtillstånd och bygglov, samverkan med t.ex. andra kommuner, 
omvärlds bevakning, samt att informera och ge råd till allmänhet och företagare. 

5.4.1 Löpande tillsyn 
Under 2018 kommer 131livsmedelsverksamheter tillsynas under året med en total tillsynstid 
på 551 timmar. Tillsyn kommer även ske på 3 verksamheter som säljer receptfria läkemedel 
samt 9 verksamheter med försäljning av tobak, total tillsynstid 45 timmar. 

T b ll4 PI a e an era d ·n d l k h tr syn av rvsme e sver sam eter 2018 

Atdal ''t!'~~/ objekt ARtat o ;• •.. 

Verksamet totalt tRisyn 2fJ~ ·a,a "":'"' 
Ambulerande 2 1 3 

Bagerivarutillverkning 1 

Brödbutik 4 3 9 

Butik 3 3 10 

Charkuteritillverkning 1 

Detaljhandel 19 12 56 

Familjedaghem s s 15 

Försäljning kött 

Gatukök 8 7 28 

Grillning 2 1 3 

Industriell 6 4 15 

Kafe 25 12 44 
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Kiosk 3 1 6 

Lagerhållning 4 3 9 

Mobil verksamhet 6 4 12 

Mottagningskök 15 7 27 

Paketering 2 

Parti- & detaljhandel 14 2 13 

PensionatL_B & B 3 

Potatispackeri 1 

Restaurang 48 45 198 

storhushåll 23 19 95,5 

Styckning 1 1 4 

Transport av livsmedel 1 

Vattenreservoar 8 

Vattenverk 19 1 3 

Övrig tillverkning med jämlikt kontrollbehov 1 

Summa 225 131 551 

Samma 9 3 9 

T b ll6 Pl a e d ·n f" T . b k 2018 anera t1 syn av orsa nmg av to a 

Antal o *. ,...,., ........ 

Tobak Antal objekt tiUsyn d ...,. _~,< ~-~;_--~-

Tillsyn to bak 27 

Kontrollköp 9 36 

Summa 27 9 36 

5.4.2 Tillsynsinriktning 
Ingen planerad tillsynsinriktning på tillsyn av livsmedel 2018. Vid tillsyn kommer dock råd och 
tips ges gällande energianvändning och hur verksamheten kan energieffektivisera. 
Verksamheterna kommer även bjudas in till ett seminarium under hösten om 
energieffektivisering riktad till verksamheter vars syfte är att ge råd, tips och inspiration. 
Arbetet med energieffektivisering sker i sammarbete med energirådgivarna i Helsingborgs stad. 

5.4.3 Projekt 
N edan presenteras de projekt som planeras inom området med start 2018. 
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Kontrollköp 
Under 2018 kommer kontrollköp vid försäljning av tobak utföras på 9 kiosker i samarbete med 
Helsingborgs stad. Syftet med projektet är att kontrollera om säljaren frågar om legitimation så 
att försäljning inte sker till minderåriga. Kontrollköpen kommer vara en del av den ordinarie 
planerade tillsynen. 

5.5 Planerad tillsyn- Miljöfarliga verksamheter, kemikalier och 
förorenad mark 
Tillsynen av miljöfarliga verksamheter syftar till att minska verksamheters påverkan på miljön 
och människors hälsa. Tillsynen är inriktad på att minska föroreningar och utsläpp och utförs 
enligt miljöbalkens bestämmelser. Tillsynen omfattar kontroll av efterlevnaden av miljöbalkens 
regler, föreläggande och åtgärder för att nå rättelse, rådgivning och information, uppföljande 
verksamhet, beslut om miljösanktionsavgift samt anmälan till polis- eller åklagarmyndighet vid 
misstanke om brott. 

5.5.1 Löpande tillsyn 
Under 2018 kommer 42 miljöfarliga verksamheter tillsynas under året med en total tillsynstid 
på 269 timmar. 

Tabell 7. Planerad verksamheter 2018. 

Verksalnhet 

Avfall 3 3 29 
43 22 127 

2 2 6 

3 

1 1 26 

2 

Infrastruktur 2 2 18 

dukterm.m. 

3 3 12 

4 

1 
1 1 8 

m.m. 8 3 22,5 

1 3 
1 1 s 
1 

ing och bearbetning av torv och o 

av metall eller m.m. 1 1 15 

Summa 77 42 269 
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5.5.2. Tillsynsinriktning 
Vid tillsyn kommer fokus ligga på energianvändning och hur verksamheten kan 
energieffektivisera. Projektet utförs med vägledning och stöd från Länsstyrelsen, 
Energimyndigheten och klimat- och energirådgivarna i Helsingborg stad. Vid tillsyn kommer 
verksamheter som inte är kommunalägda erbjudas kostnadsfri energirådgivning från klimat
och energirådgivarna i Helsingborgs stad. Länsstyrelsen tillsammans med energimyndigheten 
har under hösten 2017 arrangerat utbildningar om energitillsyn som några av inspektörerna har 
deltagit i för att öka kunskapen inom området så att verksamheterna ska få ut mesta möjliga av 
vårt besök Förutom tillsynsinsatserna planeras ett seminarium under hösten om 
energieffektivisering riktad till verksamheter hållas i kommunen i samarbete med 
energirådgivarna i Helsingborgs stad. 

5.5.3 Projekt 
Nedan presenteras de projekt som planeras inom området med start 2018. 

Förorenad mark 
Kommunen har fått de s.k MIFO 1 (Metodik Inventering av Förorenade Områden) 
inventeringarna från Länsstyrelsen. Inventeringen är ett fortgående arbete som sker från 
Länsstyrelsen med att inventera fler branscher som eventuellt kan ha förorenat marken. 
Kommunens miljösida behöver arbeta med de identifierade områdena, göra en 
ansvarsutredning och eventuellt ställa krav på sanering. Kommunens miljösida rapporterar 
kontinuerligt hur arbetet fortskrider till Länsstyrelsen vilket det också är av vikt att kommunen 
driver arbetet framåt och minimerar risken att föroreningar riskerar att spridas till 
omkringliggande områden, grundvattnet och luften. Projektet kommer att påbörjas under 2018 
och beräknas fortgå under ett par år framöver då nya verksamheter tillkommer samt då arbetet 
är tidskrävande. 

5.5.4 Berörda miljökvalitetsmål 
Särskilt berörda miljömål som kommer arbetas med under året vid tillsynen är begränsad 
klimatpåverkan god bebyggd miljö ochgiftfri miljö. 

5.6 Planerad tillsyn- Lantbruk 
Miljötillsyn av de areella näringarna innebär bland annat kontroll av hantering och förvaring av 
kemiska bekämpningsmedel, avfall, cisterner, växtnäring, vinterbevuxen mark och 
gödselhantering. Syftet med tillsynen är att minska övergödning, utsläppen av föroreningar till 
mark, vatten och luft från dessa verksamheter, samt att hanteringen av kemikalier och farligt 
avfall ska ske på ett godtagbart sätt. Vad som kontrolleras varierar beroende på vilken 
verksamhet som bedrivs. Tillsyn görs på stora och små djurgårdar, gårdar med bara växtodling 
samt hästgårdar. Tillsynen på hästgårdarna fokuserar mer på gödselhantering. Gårdar med bara 
växtodling har oftast mer användning av bekämpningsmedel varför mer fokus läggs på det 
medan djurgårdarna omfattas av alla tillsynspunkter. 

5.6.1 Löpande tillsyn 
Under 2018 planerar kommunens miljösida utföra 121 tillsynsbesök på lantbruksverksamheter 
med en total tillsynstid på 409 timmar. 

Tabell8. Planerad tillsyn av lantbruksverksamheter 2018. 

Antal oltj ekt AntalotUdt& JIS. c ~. 

;,. :_{-"' "'"" .. ;;:;;.; 
Verksamhet lotatt ;tl . .;..o; fti tsyn 20m ~ .... 
Jordbruk 295 117 392 

Foder och livsmedel m.m. 7 4 17 

Summa 302 121 409 



5.6.2 Tillsynsinriktning 
Tillsyn på samtliga verksamheter där gödsel uppkommer eller som sprider gödsel eller 
bekämpningsmedel kommer tillsynen riktas mot lagring, spridning och skyddsavstånd där vi 
även kommer att ta fram informationsmaterial och lägga resurser på rådgivning för en ökad 
förståelse och ansvarskänsla som är en del i det arbete med att minska övergödningen och 
förbättra statusen på kommunens vattenförekomster. 
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För större verksamheter kommer även falrus ligga på energianvändning och hur verksamheten 
kan energieffektivisera. Projektet utförs med vägledning och stöd från Länsstyrelsen, 
Energimyndigheten och klimat- och energirådgivarna i Helsingborg stad. Vid tillsyn kommer 
verksamheter som inte är kommunalägda erbjudas kostnadsfri energirådgivning från klimat
och energirådgivarna i Helsingborgs stad. Länsstyrelsen tillsammans med energimyndigheten 
har under hösten 2017 arrangerat utbildningar om energitillsyn som några av inspektörerna har 
deltagit i för att öka kunskapen inom området så att verksamheterna ska få ut mesta möjliga av 
vårt besök Förutom tillsynsinsatserna planeras ett seminarium under hösten om 
energieffektivisering riktad till verksamheter hållas i kommunen i samarbete med 
energirådgivarna i Helsingborgs stad. 

5.6.3 Projekt 
Nedan presenteras de projekt som planeras inom området med start 2018. 

Inventering 
Kommunens miljösida har sedan 2016 arbetat med inventering av lantbruksverksamheter. 
Under 2018 planeras inventeringen slutföras. Inventeringen har hittills medfört registrering och 
riskklassning av nästan 100 lantbruksverksamheter som ska ha återkommande tillsyn enligt 
miljö balken. 

5.6.4 Berörda miljökvalitetsmål 
Särskilt berörda miljömål som kommer arbetas med under året vid tillsynen är begränsad 
ldimatpåverkan, ingen övergödning och giftfri miljö. 

5.7 Enskilda avlopp 
Tillsynen och inventering av gemensamma och enskilda avlopp syftar till att minska läckagen 
från avloppen så att den ekologiska och kemiska statusen på våra vattenförekoster förbättras 
och att påverkan på miljön och människors hälsa minimeras. 
Vid tillsyn av gemensamanläggningarna kontrolleras främst anläggningens funktion och att 
anläggningen lever upp till de reduktionskrav som finns. 

5.7.1 Löpande tillsyn 
Under 2018 kommer 9 stora avlopp s.k. gemensamanläggningar tillsynas med en total tillsynstid 
på 81 timmar. 

Tabell 9. Planerad tillsyn av gemensamanläggningar 2018. 

Antat o~ kt Antal Cfii*'I.UDJ!t: 
Verksamhet totalt tills :n 
Rening av avloppsvatten 9 9 81 

Summa 9 9 81 

5.7.2 Tillsynsinriktning 
Ingen tillsynsinriktning planeras inom området för 2018. 
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5.7.3 Projekt 
Nedan presenteras de projekt som planeras inom området med start 2018. 

Inventering 
Inventeringstakten beräknas öka från 200 enskilda avlopp till450 avlopp under 2018, vilket är 
en förutsättning för att inventeringen ska hinna slutföras till2021. 
Under perioden 1 april2018 till den 31 december 2019 har LOVA bidrag för en 
projektanställning för att öka inventeringen ansökts för. LOVA står för lokala vattenvårdsprojekt 
och är till för att minska kväve- och fosforbelastningen på våra hav. 

l nformationsprojekt 
För att öka servicegraden och förståelsen för fastighetsägare med enskilda avlopp arbetar 
kommunens miljösida kontinuerligt med informationen som skickas ut till fastighetsägare vid 
inventeringen. 

Vid mån av tid försöker även miljösidan vara med på träffar och andra sammankomster som 
sker i kommunen för att informera om lagar och krav för enskilda avlopp, olika avloppslösningar 
och om den pågående inventeringen. 

5.7.4 Aktuella miljökvalitetsmål 
Särskilt berörda miljökvalitetsmål som kommer beröras under året inom området är, ingen 
övergödning, levande kust och skärgård och grundvatten av god kvalitet. 

5.8 Hälsoskydd och strålskydd 
Tillsynen inom hälsoskyddsområdet grundar sig på att människors hälsa inte ska påverkas 
negativt. Hälsoskyddstillsynen omfattar ett brett arbetsområde som rör allt från inomhusmilj ön, 
som t.ex. buller, fukt, lukt, radon och mögel, till badvattenkvalitet, hygieniska lokaler och 
hållande av djur inom detaljplanelagt område. 

Hälsoskyddsarbetet är till stora delar händelsestyrt Inkommande ärenden i form av 
anmälningar, ansökningar, remisser och klagomål tar en stor del av handläggarnas tid i anspråk 
Ambition är att ge stöd och information så långt som möjligt i enlighet med gällande lagstiftning 
och tillgängliga resurser. 

Inom området hälsoskydd finns även tillsynen enligt Tobakslagen på rökfria miljöer och 
strålskyddslagen. 

5.8.1 Löpande tillsyn 
Under 2018 kommer 69 hälsoskydds verksamheter tillsynas under året med en total tillsynstid 
på 364 timmar. 

Tabell10. Planerad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter under 2018. 
.~' ·~. 

M 
r~;:~"·. f ~·~K-.;::,:_ 

' 
olld-.W.· .;ii;.~· : ::;<::.; 

Verksamhet totatf':: 1:. :!r 
l~'·· . .,. 

Gymnasieskola med mer än 50 elever 2 2 18 

Gymnasieskola med högst 5O elever 

Internationell skola 

Grundskola, grundsärskola, specialskola 8 8 52 

Förskola 14 14 85 
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Förskoleklass, öppen förskola 

Familjedaghem 2 

Folkhögskola utan boende, universitet och högskolor 

Danslokal l 

Samlingslokal, väntrum 9 l 3 

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 

Fritidsgård och liknande 

Solarium l l 3 

skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr (ej skärande eller 
stickande verksamhet) 2 l 4 

Frisersalong 11 

Lokaler för vård eller annat omhändertagande mer än 6 boende 4 2 18 

Lokaler för vård eller annat omhändertagande mindre än 6 boende 2 

Fotvård 8 3 11 

Tatuering, j)_iercing eller annan liknande verksamhet 

Massage 5 l 3 

kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik, legitimerad akupunktör och 
liknande 3 

Övriga alternativa behandlingar 

Idrottsanläggning utomhus med omldädningsrum och WC 3 

Idrottsanläggning inomhus 2 

Gym eller motsvarande 3 3 14 

Bassängbad 4 4 12 

Strandbad 3 

Bostäder med mer än 500 lägenheter 

Bostäder mer än 200 lägenheter med högst 500 lägenheter 

Bostäder mer än 25 lägenheter med högst 200 lägenheter 

Bostäder med högst 25 lägenheter 

Hotell, kursgård med övernattningsmöjligheter 6 6 58 

Camping/ stuganläggning 4 3 11 

Bed & Breakfast, mindre _pensionat 23 20 72 

Övrigt tillfälligt boende 

Lokaler för förvaring av djur 

Summa 120 69 364 

5.8.2. Tillsynsinriktning 
Under de senaste åren har förskolorna arbetet aktivt med att ta fram egenkontrollprogram 
innehållande bl. a. rutiner för verksamheten. Vid senaste årets inspektion har kommunens 
miljösida uppmärksammats att rutinerna inte har blivit implementerade i verksamheten 
framförallt vad gäller smittskydd. Personalen uppvisar även kunskapsbrist inom området. Att 
verksamheter av den här karaktären som rör barn som är en känslig grupp där utbrott med 
springmask, löss, höstblåsor och magsjuka är vanligt förekommande är smittskyddsarbetet extra 
viktigt. Smittskyddet är även en del i det globala arbetet med att minska antibiotika 



användandet och uppkomsten av multiresistenta bakterier. Förutom tillsynsinsatserna på 
området kommer personalen utbildas genom utbildningstillfällen. 
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För resterande verksamheter som kommer tillsynas under 2018 så som skolor, hygieniska 
verksamheter, pensionat och hotell m.m. kommer tillsynsinriktning på energianvändning och 
hur verksamheten kan energieffektivisera. Projektet utförs med vägledning och stöd från 
Länsstyrelsen, Energimyndigheten och klimat- och energirådgivarna i Helsingborg stad. Vid 
tillsyn kommer verksamheter som inte är kommunalägda erbjudas kostnadsfri energirådgivning 
från klimat- och energirådgivarna i Helsingborgs stad. Länsstyrelsen tillsammans med 
energimyndigheten har under hösten 2017 arrangerat utbildningar om energitillsyn som några 
av inspektörerna har deltagit i för att öka kunskapen inom området så att verksamheterna ska få 
ut mesta möjliga av vårt besök Förutom tillsynsinsatserna planeras ett seminarium under 
hösten om energieffektivisering riktad till verksamheter hållas i kommunen i samarbete med 
energirådgivarna i Helsingborgs stad. 

5.8.3 Projekt 
Nedan presenteras de projekt som planeras inom området med start 2018. 

Inventering 
Under 2018 kommer inventering och riskklassning av hälsoskyddsverksamheter påbörjas. 
Projektet förväntas slutföras 2020. 

Inga övriga projekt kommer hinnas med inom området p.g.a. föräldraledighet del av tjänst. 

5.8.4 Aktuella miljökvalitetsmål 
Särskilt berörda miljökvalitetsmål som kommer beröras inom tillsynen under året är god 
bebyggd miljö, frisk luft, giftfri miljö och säker strå/miljö. 

5.9 Analys av tillsyn 2018 
Det övergripande målet med denna tillsynsplan är att bedriva tillsyn enligt miljöbalken så 
effektivt som möjligt så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. Verksamheten utgår alltid ifrån att utföra effektiva och professionella 
tillsynsinsatser inom både den planerade och händelsestyrda tiden. Verksamheten ska alltid 
lämna objektiv och saklig information vid kontakt med verksamhetsutövare och allmänheten. 

Med ytterligare 1,25 resurser 2018, en resurs 2019 och en halv resurs 2020 kommer 
Myndighetsnämnden klara av att bedriva den tillsyn som svarar mot miljöbalken och 
livsmedelslagen samt det behov som finns enligt behovsutredning 2018-2020. Några mindre 
område kommer dock att bortprioriteras. 
Några av de bortprioriterade områdena 2018 är bl.a. 
- Tillsyn av elektronikavfall i butiker 
- Tillsyn av bygg- och rivningsavfall vid pågående arbeten 
- Tillsyn av biocider efter underrättelse till tillsynsmyndighet för bekämpning av bl.a. skadedjur 
- Inventering av miljöfarliga verksamheter 
- Uppföljning av avloppstillstånd och provresultat för enskilda avlopp 

5.10 Effektivisering och utvecklingsarbete 
Under 2018-2019 kommer ärendehanteringssystemet Ecos att uppgraderas vilket kommer att 
innebära mycket arbete på avdelningen med bl.a. registervård. Administratörerna på 
samhällsbyggnad kommer att vara de som främst kommer arbeta med registervården och 
förberedelserna för inför Ecos 2. Ecos 2 kommer innebära att verksamheten kommer kunna 
arbeta ännu mer digitaliserat än vad som görs idag då nuvarande system inte är anpassat för 
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den utvecklingen vi är i och de möjligheter som finns. Digitaliseringen kommer även innebära att 
arbetet blir effektivare och därmed en ökad servicegrad till kund. 

Under 2017 har verksamheten bl.a. tagit fram tydligare beslutsmallar, infört förenklad 
delgivning, effektiviserat klagomålshanteringen, expedierar beslut och rapporter via !DATA 
( digitalbrevlåda). Vi håller just nu på att ta fram en arkiveringsplan för att effektivisera och 
tydliggöra arkiveringen. Inspektörerna på miljöavdelningen har sedan maj 2017 använt sig av 
tidsredovisning där all arbetstid redovisas för att på så vis kunna identifiera områden som vi 
lägger mycket tid på där vi skulle kunna nyttja våra resurser på ett effektivare sätt. 

Då personalresurserna är begränsade arbetar verksamheten kontinuerligt med åtgärder för att 
minska sårbarheten. En åtgärd för att minska sårbarheten inom verksamheten har miljösidan 
under 2017 arbetet med handläggarutbildningar där vi utnyttjar den kompetens som finns inom 
verksamheten för att fortutbilda och höja kunskapsnivån bland de andra inspektörerna. 
Utbildningstillfället har hållits en gång i månaden där ansvaret har cirkulerat runt mellan 
inspektörerna. Under året har även inspektörerna följt med varandra ut på några inspektioner 
för att utveckla sin tillsynsmetodik genom att lära av varandra samt öka sin kunskap inom olika 
ansvarsområden. Detta är ett arbete som kommer utvecldas ytterligare under 2018. 
Verksamheten arbetar även ständigt med att ta fram nya rutiner och hålla befintliga 
uppdaterade. 

Under 2018 kommer blanketterna på hemsidan att göras om och bli mer användarvänliga så 
korrekta uppgifter fylls i så att färre begäran om kompletteringar behöver göras vilket sparar tid 
och ökar servicen. 

Miljösidan deltar i flera kommungemensamma projekt och arbetsuppgifter och egen kompetens 
hos våra handläggare används i utbildningar och genom regelbundna möten. Detta är ett arbete 
som bör utvecklas vidare. 

Det finns också ett behov av att arbeta med klarspråk, hur vi uttrycker oss på enklast möjliga och 
ändå korrekta sätt i olika skrivelser. Det handlar också om att skriva samma typ av skrivelse på 
ungefär samma sätt. Arbete har påbörjats 2017 med att se över beslutsmallarnas struktur och 
delar av innehåll men behöver fortsätta att arbetas vidare med under kommande år för att de 
ska fortsätta förbättras, förenklas och förtydligas så att mottagaren lättare ka ta till sig och förstå 
fattade beslut och skrivelser. 



!Bilaga 1 

Livsmedel, tobak & Receptfria 
läkermedel 

Planerad tid 
Livsmedel- Löpande tillsyn 

Ambulerande 
Bagerivarutillverkning 
Brödbutik 
Butik 
Charkuteritillverkning 
Detaljhandel 
Familjedaghem 
Försäljning kött 
Gatukök 
Grillning 
Industriell 
K a fe 
Kiosk 
Lagerhållning 
Mobil verksamhet 
Mottagningskök 
Paketering 
Parti- & detaljhandel 
Pensionat/ B&B 
Potatispackeri 
Restaurang 

Behov 
Anta! Antal objekt timmar 
objekt tot tillsyn 2018 2018 

2 1 3 
1 

4 3 9 
3 3 10 
1 

19 12 56 
5 5 15 

8 7 28 
2 1 3 
6 4 15 

25 12 44 
3 1 6 

4 3 9 
6 4 12 

15 7 27 
2 

14 2 13 
3 
1 

48 45 198 

Behov 
Antal objekt timmar 
tmsyn 2019 2019 

1 
1 

1 
1 
1 

12 

5 
1 
4 
9 
1 

3 
4 

3 
6 
4 

58 

17 
4 

15 
33 

4 
1 4,5 
3 9 
8 30 

7 29 
2 8 

46 200 
-

Antal objekt 
tillsyn 2020 

2 

3 

13 

22 

6 
15 

1 

1 
3 
6 
2 
9 
1 
1 

43 

Behov 
timmar 
2020 

6 

10 

59 

6 

21 
48,5 

4 
4 
8 

26 
7,5 

35,5 
3 
3 

191 



storhushåll 
styckning 
Transport av livsmedel 
Vattenreservoar 
vattenverk 
övrig tillverkning med jämlikt kontrollbehov 
Summa 

-------------

T o bak- löpande tillsyn 

Tillsyn tobak 
Kontrollköp 
Summa 

---

Handel med vissa receptfria läkermedel
Löpande tillsyn 

Tillsyn receptfria läkermedel 
Summa 

Planerad tid, ej årlig tillsyn 
Arbetsuppgift 

23 19 95,5 
1 1 
1 
8 

19 1 

1 
225 131 

Behov 
Antal objekt timmar 

Antal objekt tillsyn 2018 2018 
27 

9 
27 9 

Behov 
Antal objekt timmar 

Antal objekt tillsyn 2018 2018 
9 3 
9 3 

4 

3 

551 

36 
36 

9 
9 

20 
1 
1 

4 

1 
131 

-

Antal objekt 
tillsyn 2019 

9 

9 

101 
4 

16 

4 
557 

Behov 
timmar 
2019 

27 

27 

Behov 
Antal objekt timmar 
tillsyn 2019 2019 

3 9 
3 9 

20 
1 

8 
13 

170 

Antal objekt 
tillsyn 2020 

---

Antal objekt 
tillsyn 2020 

9 

9 

3 
3 

98,5 
4 

12 
43 

590 

Behov 
timmar 
2020 

27 

27 
-

Behov 
timmar 
2020 

9 
9 



Registervård 
Om klassning av verksamheter ny taxa 
Rapportering SL V 
Summa 

~ 
'-----

~ 

~ SUMMA Planerad tid 

Händelsestyrd tid 201 8-2020 

Arbetsuppgift 
Anmälan försäljning receptfria läkermedel 
Anmälan försäljning tobak 
Anmälan registrering 
Externa remisser/överklagningsärenden 
Extra offentlig kontroll 
Granskning dricksvattenanalyser 
Interna remisser 
Klagomål 
Kontroll mobila verksamheter från andra 
kommuner 
Kvällstillsyn sommar och julbord 
Misstänkt matförgiftning 
Om klassning av verksamheter 
Remisser serveringstillstånd 
Summa 

---

Behov 
timmar 
2018 

Behov 
Behov timmar 
timmar 201 9 2020 

100 
100 200 

20 20 20 
120 120 220 

--

2018 201 9 2020 

l 716 1 713 l -.. 846 1 

Antal Behov timmar 
1 3 
1 6 

12 40 
2 8 
5 15 

40 50 
5 10 
3 15 

5 10 
15 15 
7 40 
5 10 

15 15 
237 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-12-14 15 av 16 

MN § 163 Dnr MN 000142/2016- 903 

Delgivningar myndighetsnämnden 2017 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Nedan redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämnden sammanträde 2017-12-14 redovisas följande 
delgivningar: 

0k 

1. 2017-12-07, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 
Tillstånd för nybyggnad av två bostadshus inom område med förordnande 
om landskapsbildsskydd på fastigheten Troentorp 2:29 i Båstads kommun 

2. 2017-12-04, Beslut, Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-22- Riskbaserad taxa för 
hälsoskyddsverksamheter 

3. 2017-12-04, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 
Föreläggande om villkor vid nyanläggning av markkabel på fastigheterna 
Västra Karup 9:4 

4. 2017-12-04, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 
Förslag till beslut om ändring av namn, geografisk utbredning och 
föreskrifter samt tillägg i syfte för naturreservatet Korup med Älemossen 
och Lya ljunghed i Båstads kommun 

5. 2017-12-04, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 
Tillstånd från landskapsbildsskyddet för ombyggnad av lagerlokal på 
fastigheten Sinarp 3:24 

6. 2017-12-04, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 
Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning, fastigheten Hallavara 3:18, 
fornlämning nr 232, Hovs socken, Båstads kommun, Skåne län 

7. 2017-11-29, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 
Tillstånd för tillbyggnader till bostadshus samt uppförande av ny byggnad 
inom område med förordnande om landskapsbildsskydd på fastigheten 
Dejarp 6:24 i Båstads kommun 

8. 2017-11-29, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 
Tillstånd enligt landskapsbildsskyddet på fastigheten Salomonhög 11:18 

9. 2017-11-29, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 
Tillstånd enligt landskapsbildsskyddet på fastigheten Troentorp 1:67 

10. 2017-11-29, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 
Tillstånd enligt landskapsbildsskyddet på fastigheten E rikstorp 5:51 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-12-14 16 av 16 

11. 2017-11-29, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 
Tillstånd enligt landskapsbildskyddet på fastigheten Ängelsbäck 9:12 

12.2017-11-24, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 
Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom Östra Karups socken, 
fornlämning 164 och 204, Båstad kommun, Skåne län 

13. 2017-11-24, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 
Tillstånd för uppförande av en ny byggnad inom område med förordnande 
om landskapsbildsskydd på fastigheten Lya 1:16 i Båstads kommun 

14.2017-11-24, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 
Tillstånd till nybyggnation inom område med förordnande om 
landskapsbildsskydd på fastigheten Erikstorp 31:1 i Båstads kommun 

15.2017-11-24, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna för altandäck med räcke på 
fastigheten Östra Varegården 1:32 i Båstads kommun 

16.2017-11-22, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 
B åstad 109:154- Överklagande av beslut om förhandsbesked, LST avslår 
överklagandet 

17.2017-11-22, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne 
Hemmeslöv 11:169- Överklagande av kommunens beslut att skriva av 
ansökan om bygglov 

18. 2017-11-22, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne. Tillstånd för nybyggnad av 
bostadshus och anläggning av grusväg inom område med förordnande om 
landskapsbildsskydd på fastigheten Grevie 36:2 i Båstads kommun 

19.2017-11-22, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne. Hemmeslöv 11:35-
Överklagande av beslut om föreläggande 

20.2017-11-22, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne. Överklagande av beslut om 
förbud mot akupunktur behandling, Båstads kommun; nu fråga om 
upphävande av inhibitionsbeslut 

21. 2017-11-22, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne. Beslut om att avvisa ansökan om 
tillstånd för anläggande av infiltrationsbädd inom område med förordnande 
om landskapsbildsskydd på fastigheten Hallavara 3:18 i Båstads kommun 
(SWEREF 99 TM N/E: 6259167 /359581) 

22.2017-11-22, Beslut, Länsstyrelsen Skåne. Dispens från reservatsföreskrifter 
för nyanläggning av transformatorstation inom naturreservatet Hallandsås 
nordsluttning på fastigheten Gunnaröd 1:20 i Båstads kommun och samråd 
enligt 12 kap, 6 § miljöbalken på fastigheterna Gunnaröd 1:20 m.fl., Båstads 
kommun (SWEREF 99 TM N/E: 6254933/ 370290) 

23. 2017-11-22, Beslut, Länsstyrelsen i Skåne. Dispens från 
reservatsföreskrifter för nyanläggning av transformatorstation inom 
naturreservatet Hallandsås nordsluttning på fastigheten Mäshult 1:5 i 
Båstads kommun och samråd enligt 12 kap, 6 § miljöbalken på fastigheterna 
Mäshult 1:4 m.fl., Båstads kommun (Natura 2000) (SWEREF 99 TM N jE: 
6254933/370290) 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 




