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/11J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2015-04-16 

Arorna, torsdagen den 16 april 2015 kl. 13.00 - 16.30. 

Katarina Toremalm (MP), ordförande 
James Johnson (BP), vice ordförande 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Niclas Svanberg (S), ledamot 
Claes Sundin (M), ledamot 
Michaela Backman (C), tjg. ersättare för Charlotta Bjärholm (FP) 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Roger Larsson, stadsarkitekt 

Claes Sundin. 

Blad 

1 (4) 

Sekreterare Paragrafer: 41 - 42 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAGSBEVIS 

Organ: MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum: 2015-04-16 

Anslaget är 
uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

16/4-8/5 

Henrik Andersson 

Utdrags bestyrkande 



( 

( 

( 

( 

ij1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2015-04-16 

MN § 41 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

)usterandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

Blad 
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Utdragsbestyrkande 
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2015-04-16 3 

MN § 42 dnr: MN 000063/2015-800, M 2014-1109 

Provpumpning och återstart av Borra V21 i Förslöv 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 19 kap. 1 §Miljöbalken beslutas att: 

- Godkänna utsläpp från borra V21 till Vadebäcken vid provpumpning enligt 
förslag på kontrollprogram från NSVA. Kontrollprogrammet omfattar följande 
punkter: 

· Ett prov i Vadebäcken tas ut innan provpumpning för status av eventuell 
förekomst av PF AA i bäcken. 

· Provtagning av råvatten en gång i veckan. 

·Vid resultat över 45 ng PF AA/1 kommer nytt prov av råvatten att tas ut 
omedelbart. 

· Kolfilter kommer att kopplas in om två på varandra följande analyser av 
råvatten uppvisar halt mellan 45 och 90 ng PF AA/l. 

·Borra V21 stoppas om två på varandra följande analyser av råvatten uppvisar 
halt högre än 90 ng/1. 

- Godkänna att borra V21 kopplas in till dricksvattennätet i enlighet med 
förslag på kriterier från NSV A. Kontrollprogrammet omfattar följande 
punkter: 

· Provtagningsprogram under ett år där prov av råvatten tas ut en gång var 
tredje månad. 

· Vid resultat över 45 ng PF AA/1 kommer nytt prov av råvatten att tas ut 
omedelbart. 

·Om halten PFAA understiger 45 ng PFAA/l ska NSVA utvärdera lämplig 
filterutrustning. 

· Kolfilter kommer att kopplas in om två på varandra följande analyser av 
råvatten uppvisar halt mellan 45 och 90 ng PFAA/l. 

·Borra V21 stoppas om två på varandra följande analyser av råvatten uppvisar 
halt högre än 90 ng/1. 

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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MN § 42 

Forts. Provpumpning och återstart av Borra V21 i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Den 26 juni 2014 meddelade NSVA att man vid en nationell undersökning av 
Perfluorerade ämnen (PF AA) i kommunala dricksvattentäkter upptäckt förhöjd 
halt i borra V2 i Förslöv. Borra V21 som ligger ca 50 m från borra V2 och är 
anlagd på samma djup uppvisade inga halter av PFAA, men stängdes på grund 
av försiktighet. Halten PFAA i borra V2 var 284,1 ng PFAA/l, vilket ligger över 
den halt som Livsmedelsverket bestämt för när åtgärder ska vidtas (90 ng 
PFAA/I). Gränsen för när dricksvattnet kan anses vara hälsofarligt är 900 ng 
PFAA/l. Vid efterföljande provtagning den 6 juli var halten PFAA i borra V2 
14,5 ng PFAA/l. Denna skillnad kan förklaras med att borra V2 varit avstängd 
under en längre tid och att driftförhållandena inte var normala. Borra V21 
uppvisade även vid den andra provtagningen att det inte fanns några halter 
av PF AA, men den fortsatte att vara avstängd på grund av försiktighet. 
Jävsnämnden beslöt den 4 juli 2014 att godkänna en åtgärdsplan för att 
tillfälligt använda borra V21 vid vattenbrist i Båstads kommun under 
sommaren, utifrån skrivelse från NSVA. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Sven-Birger Björkman, daterad den 2 april 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Miljö- och hälsoskyddsinspektör Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till NSVA: Lars Ödemark och Jonas Håkansson. 
Länsstyrelsen i Skåne. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium 

0 äm'8-
KF Utdrags bestyrkande 




