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Göran Klang (SJ, l:e vice ordförande 
Kenneth Larsson (C), tjg. ers. för Rune Andersson (C) 
Claes Sundin (-) 
Kjell Stridh (BP) 
Ingrid Nygren (L) 
Karin Schmidt (BP), tjg. ers. Ingemar Nilsson (SD) 

Marie-Louise Linden (M), ej tjänstgörande ersättare. 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Catharina Arehög, bygglovschef. 
Mårten Sällberg, tf. miljöchef. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Kjell Stridh. Ersättare: Claes Sundin. 
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Väckt ärende - Dispensansökan avseende miljötaxa för lantbrukare (Omedelbar justering) 
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Väckt ärende - Dispensansökan avseende miljötaxa 
för lantbrukare 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Mot bakgrund av sommarens torka och dess påverkan på jordbruket sätts 
timavgiften ned från 910 kr till 200 kr. 

Beslutet gäller inkomna ansökningar mellan 2018-11-01och2018-12-15. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Vid föregående nämndsammanträde väcktes ärende om dispensansökan 
avseende miljötaxa för lantbrukare. Avsikten var att förvaltningen skulle 
bereda möjligheten för dispens för gödselspridning på frusen mark och 
nedsättning av avgift för handläggningen. Bakgrunden är sommarens 
torka och dess påverkan på jordbruket. 

Tjänsteskrivelse från tf. miljöchef Mårten Sällberg, daterad 2018-10-16. 

3 av 3 

Myndighetsnämnden bedömer att det finns skäl att ge spridningsdispens efter 
sommarens torka. Gällande lagstiftning medger inte möjlighet att ge någon 
generell dispens utan dispens kan enbart ges efter en individuell prövning. 
Miljöavdelningen ser ett behov av att förenkla och snabba upp hanteringen av 
ansökningar. Detta betyder att avdelningen prioriterar inkomna ansökningar 
för att kunna ge ett snabbt beslut samt möjliggör för verksamheter att även 
kunna inkomma med en förenklad ansökan via besök, telefon och e-post. Med 
anledning av att fokus framöver kommer att ligga på att öka servicegraden 
bedömer miljöavdelningen att det inte föreligger några skäl att efterskänka 
eller sätta ned avgiften. 

Tf. miljöchef Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Göran Klang (S), Haakon Böcker (BP) och Claes Sundin (-):Mot bakgrund av 
sommarens torka och dess påverkan på jordbruket sätts timavgiften ned från 
910 kr till 200 kr. Beslutet gäller inkomna ansökningar mellan 2018-11-01 och 
2018-12-15. Paragrafen justeras omedelbart. 

Ordförande ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden bifallit 
detta yrkande. 

Miljöavdelningen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Till: Myndighetsnämnden 

Dispensansökan avseende miljötaxa för lantbrukare 

Förslag till beslut 
Miljöavdelningen bedömer att det finns skäl att ge spridningsdispens efter sommarens torka. 
Gällande lagstiftning medger inte möjlighet att ge någon generell dispens utan dispens kan 
enbart ges efter en individuell prövning. Miljöavdelningen ser ett behov av att förenkla och 
snabba upp hanteringen av ansökningar. Detta betyder att vi prioriterar inkomna ansökningar 
för att kunna ge ett snabbt beslut samt möjliggör för verksamheter att även kunna inkomma 
med en förenklad ansökan via besök telefon och e-post. Med anledning av att fokus framöver 
kommer att ligga på att öka servicegraden bedömer miljöavdelningen att det inte föreligger 
några skäl att efterskänka eller sätta ned avgiften. 

Bakgrund 
Vi föregående nämndsammanträde väcktes ärende1 om dispensansökan avseende miljötaxa för 
lantbrukare. Avsikten var att förvaltningen skulle bereda möjligheten för dispens för 
gödselspridning på frusen mark och nedsättning av avgift för handläggningen. Bakgrunden är 
sommarens torka och dess påverkan på jordbruket. 

Skäl till beslut 

Båstads kommuns miljötaxa och delegationsordning 
Tillämpliga delar av delegationsordning och miljötaxa i Båstads kommun enligt nedan: 
- Enligt§ 23 i gällande miljötaxa medges nedsättning eller efterskänkning av avgift om det 

finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynbehovet, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter. 

- Enligt Taxebilaga 1 i gällande taxa framgår att en timavgift (för närvarande 910 kronor) ska 
tas ut för handläggning av ärenden vid jordbrukstillsyn. 

- Enligt gällande delegationsordning får miljöchefen besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Gällande regler 
All jordbruksmark inom Båstads kommun ligger inom nitratkänsligt område och för att 
motverka näringsläckage från jordbruket till havet finns det regler2 när det gäller 
användningen av gödsel. Bland annat är det förbjudet att sprida gödselmedel mellan den 1 
november - 28 februari. 

Tillsynsmyndigheten kan i enskilda fall bevilja undantag - dispens - från några av kraven i 
jordbruksverkets föreskrifter. Tillsynsmyndigheten kan inte medge en generell dispens utan 
varje ärende ska prövas var för sig. Enligt jordbruksverket kan dispens ges vid extraordinära 
omständigheter och för omständigheter som verksamhetsutövaren inte har eller borde ha 
kunnat förutse eller påverka. Dispens ska vara en engångsföreteelse, inte ett återkommande 
behov och ska vara den sista utvägen för att förhindra en akut situation där en gödselbrunn 
riskerar att rinna över och ge upphov till ett punktutsläpp. I de fallen är det miljömässigt 
motiverat för spridning av gödseln på en större yta där näringsämnena kan tas upp av grödan. 

1 MN § I 02, dnr MN 000060/2018-800 
2 Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring 
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Variationer i väder och nederbördsmängder under år och mellan år är förutsättningar som 
lantbrukare enligt jordbruksverket måste räkna med i planeringen av sin verksamhet. 
Lantbrukare ska även ha en lagringskapacitet som är så stor att normala variationer i 
nederbörd och temperatur inte innebär överfulla gödselbehållare om spridning inte kan ske 
som planerat. Jordbruksverkets schablonvärden för producerad mängd gödsel är bara 
minimivärden, vilket innebär att lantbrukare i praktiken kan behöva större lagringsvolymer 
för att klara en vintersäsong. Tillsynsmyndigheten får inte ge dispens om lantbrukaren kan 
lösa problemet på egen hand på sin gård eller genom att låna eller hyra lagringsutrymme av 
någon annan. Det innebär att lantbrukaren i första hand ska undersöka om gödseln kan flyttas 
till någon annan tät lagringsplats. 

Nationella åtgärder 
Regeringen har beslutat om 400 miljoner kronor i ett nationellt krisstöd med anledning av 
torkan 2018. Det är 400 miljoner kronor som ska gå till får-, nöt och komjölkproducenter. 
Stödet administreras och betalas ut av Jordbruksverket. Jordbruksverket och länsstyrelsen 
kommer även att ge vissa stöd och dispenser gällande gårdsstöd, förgröningsstöd, 
miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd. Till exempel 
ska en lantbrukare inte få något tvärvillkorsavdrag om man inte kan uppfylla tvärvillkoren och 
det går att visa på att det beror på torkan eller värmen. 

Länsstyrelsen i Skåne 
Länsstyrelsen har meddelat att deras bedömning är att torkan generellt sett inte är en 
omständighet som motiverar undantag från exempelvis spridningsförbudet från den 1 
november (nitratkänsliga områden). Länsstyrelsen hänvisar till möjligheterna för individuell 
dispens som finns i jordbruksverkets föreskrifter. 

Dispenser i grannkommuner 
Laholm, Ängelholm och Söderåsens kommun har meddelat att det kommer vara möjligt att 
ansöka om dispens men att det kommer att krävas en anmälan och en individuell prövning. 
Laholm var valt att inte ta ut någon avgift för sin handläggning medan Ängelholm och 
Söderåsens kommun kommer debitera en timmes handläggningstid. 

Historik för gödseldispenser i Båstads kommun 
Miljöavdelningen har sedan 2017 handlagt totalt åtta stycken dispensansökningar gällande 
gödselspridning. Vid handläggningen har miljöavdelningen debiterat en timmes 
handläggningstid för varje ansökan. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Mårten Sällberg 
tf Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har dä1för ingen underskrift. 


