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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 

2016-01-14 

Arorna, torsdagen den 14 januari 2016 kl. 13.00 - 16.30. 

James Johnson (BP), ordförande 
Göran Klang (S), vice ordförande,§ 3-12 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Ingemar Nilsson (SD), ledamot 
Claes Sundin (M), ledamot 
Ingrid Nygren (L), ledamot 
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Bo Svensson (BP), tjänstgörande ersättare för Göran Klang (S), §§ 1-2 

Bo Svensson (BP), Marie-Louise Linden (M), ej tjänstgörande ersättare, 
Henrik Andersson, nämndsekreterare, Roger Larsson, stadsarkitekt. 
För övriga närvarande tjänstemän, se respektive paragraf. 

Karin Schmidt. Ersättare: Ingrid Nygren. 

Kommunkansliet i Båstad, torsdagen den 21januari2016 kl. 08.30. 

&d 
• Paragrafer: 1 - 12 

Henrik Andersson 

Karin Schmidt 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2016-01-14 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

22/1-13/2 

Kommunkontoret i Båstad 

!L:z:L 
Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämnden den 14 januari 2016 

§ Ärendebeskrivning 

1. Val av justeringsperson 

2. Godkännande av dagordningen 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Delgivningar 

Delegations beslut 

Informationsärenden 

Kontroll- och tillsynsplan 2016 för miljöavdelningen 

Tillsynsplan 2016 för räddningstjänsten 

Lya 4:38 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 

efter avstyckning 

9. Salomonhög 3:24 - Förhandsbesked för nybyggnad av övernattningslägenheter 

(utbyggnad av hotellet) 

10. Troentorp 2:26 - Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö, målnummer 

P 4868-15, angående upphävt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

11. Finnsbo 1:10 - Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö, målnummer 

P 3869-15, angående nekat bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

12. Hålarp 4:179 - Bygglov för nybyggnad av fackverkstorn för telekommunikation 

samt teknikbad 

11 (f:.a 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-01-14 

MN § 1 

Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll utses: 

Karin Schmidt. 

Till ersättare utses: Ingrid Nygren. 

Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad, 

Torsdagen den 21/1 kl. 08.30. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

11 &:Ef 
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Utdrags bestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2016-01-14 3 (15) 

MN § 2 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Hjorten 11 - Nybyggnad av parhus samt rivning av befintligt hus, utgår, 
Dnr: MN 000122/2015-330 

Hjorten 17 - Nybyggnad av parhus samt rivning av befintligt hus, utgår, 
Dnr: MN 000148/2015-330 

Hjorten 18 - Nybyggnad av parhus samt rivning av befintligt hus, utgår, 
Dnr: MN 000149/2015-330 

Hjorten 21 - Nybyggnad av parhus samt rivning av befintligt hus, utgår, 
Dnr: MN 000123/2015-330 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 
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MN § 3 

Delgivningar 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

a). Ekonomirapport, januari-november 2015. Dnr: MN 000154/2015-905 

b). Erikstorp 35:1- Dom från Mark- och miljödomstolen - Överklagande av 
beslut angående förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Mark- och miljödom
stolen upphäver underinstansernas beslut. Inhibitionsbeslutet 2015-03-13 
ska bestå till dess denna dom vunnit Jaga kraft. MN 000027 /2015-800 

c). Hallavara 6:8 - Dom från Mark- och miljödomstolen angående överklagande 
av miljösanktionsavgift. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000126/2015-800 

d) . Varan 2:5 m.fl. - Dom i ärende gällande olägenheter vid Torekovs golfbana -
Mål nr M 4808-14. Dnr: MN 000025/ 2015-800 

e ). Ejdern 11 i Torekov - Överklagande av beslut om bygglov. Länsstyrelsen 
upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Båstads 
kommun för förnyad handläggning. Dnr: MN 000115/2015-330 

f) . Elestorp 6:6 - Beslut med stöd av 19 kap 3 b §miljöbalken avseende 
strandskyddsdispens för uppförande av byggnad inom strandskydds
område. Dnr: MN 000155/2015-300 

g). Killeröd 4 :14 - Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: MN 000096/2015-330 

h). Inriktningsdokument för Båstads tätort - Underrättelse om samråd. 
Dnr: MN 000153/2015-315 

i). Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:14 (fd. 5:2) "Tuvelyckan" 
- Underrättelse om granskning. Dnr: MN 000107 / 2015-315 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Myndighetsnämnden 2016-01-14 

MN § 4 

Delegationsbeslut 

Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

a). Delegationsbeslut 2015-11-25 - 2015-12-17 för räddningstjänsten. 
Dnr: MN 000005/2016-904 

Blad 
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b ). Delegationsbeslut 2015-11-25 - 2015-12-31 för bostadsanpassningsbidrag. 
Dnr: MN 000021/2015-904 

c). Delegationsbeslut2015-11-27 - 2015-12-30 för samhällsbyggnad. 
Dnr: MN 000003/2016-904 

d). Delegationsbeslut 2015-11-26 - 2016-01-07 för miljöavdelningen. 
Dnr: MN 000004/2016-904 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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MN § 5 

lnformationsärenden 

a). Månatlig rapportering angående inkomna bygglovansökningar (Roger) 

b). Flamman - Ansökan om tidsbegränsat bygglov för HVB-hem (Roger) 

c). Kvartalsrapportering kring kommunens asylboenden (Tina) 

d). Riskbaserad taxa inom miljö- och hälsoskydd (James/Tina) 

e). Dispens för enskilda avlopp för fastighetsägare över 70 år (James/Tina) 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-01-14 

MN § 6 dnr: MN 000008/2016-800 

Kontroll- och tillsynsplan 2016 för miljöavdelningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Miljöavdelningens kontroll- och tillsynsplan 2016 antas enligt bilaga. 

Blad 

7 (15) 

Beskrivning av ärendet Lagen ålägger att kommunens ansvariga nämnd årligen ska fatta beslut om en 
kontroll- och tillsynsplan enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Planen ska 
bygga på en behovsutredning som ska ligga till grund för att beskriva 

( kommunens möjlighet att bedriva ändamålsenlig kontroll och tillsyn 
enligt lagstiftningarna. 

( 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad den 5 januari 2016, med 
tillhörande bilaga. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

·11 ~ 
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Samhällsskydd 

Datum: 2016-01-05 

Handläggare: Tina Eriksson 

Dnr: 

Till: MN 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kontroll- och tillsynsplan för Miljöavdelningen, Båstads kommun 2016 

Miljöavdelningens kontroll- och tillsynsplan för 2016 

Bakgrund 
Lagen ålägger att kommunens ansvariga nämnd årligen ska fatta beslut om en kontroll- och 
tillsynsplan enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Planen ska bygga på en behovsutredning 
som ska ligga till grund för att beskriva kommunens möjlighet att bedriva ändamålsenlig 
kontroll och tillsyn enligt lagstiftningarna. 

Aktuell 
Miljöavdelningen har upprättat ett förslag till en kontroll- och tillsynsplan för 2016 som grun
dar sig på våra regionala och nationella miljömål, regionala och nationella projekt, samt lokala 
behov när det gäller tillsyn enligt Tobakslagen, Strålskyddslagen, Lagen om handeln med vissa 
receptfria läkemedel, Miljöbalken samt kontroll enligt Livsmedelslagen. Tillsynen är även ett 
led i nämndmålet "Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner." Kon
troll- och tillsynsplanen beskriver även en behovs bedömning av personalresurser baserat på 
kontroll- och tillsynstimmar för 2016. 

Då tjänst för tillsyn av naturreservat och strandskydd salmas, tillsyn som ska ske genom miljö
balken. Riskerar kommunen därmed lrritik för att inte uppfylla dessa skyldigheter. Det finns 
därför ett behov av att stärka denna tillsyn med en kommunekolog. 

Miljöavdelningen bedömer även att tillsynen och kontrollen under 2016 kan komma att bli 
sårbar på grund av begränsade personella resurser i relation till de krav miljöavdelningen har 
på att bedriva tillsyn och kontroll på verksamheter i Båstads kommun enligt miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen samt miljö- och hälsoskyddstaxan och livsmedelstaxan. 

Miljöavdelningen kommer under 2016 fortsätta att köpa en administrativ tjänst, motsvarande 
0.30 årsarbetskrafter av kommunkansliet för att avlasta avdelningen stora delar av det admi
nistrativa arbetet för att effektivisera tillsynenen samt övrig ärendehandläggning. 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta att anta miljöavdelningens kontroll- och tillsyns-
plan för 2016. · 

Båstad dag som ovan 
·---;r

/1---' c.._-
Tina Eriksson 
Miljöchef 



Kontroll- och tillsynsplan 
för 

Miljöavdelningen, 
Båstads kommun 2016 

Fotograf, Tina Eriksson 2015 
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KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN FÖR MILJÖAVDELNINGEN 2016 

1. Inledning 
Myndighetsnämnden fullgör kommunens lagstadgade uppgifter inom en rad lagstiftningar 
gällande bl.a. livsmedel, tobak, strålskydd, miljöskydd och hälsoskydd. Myndighetsutövningen 
planeras utifrån behov och resurser och årligen görs en uppdatering med hänsyn till de 
förutsättningar som kan ha ändrats. Myndigheten ska föra register över de verksamheter som 
fodrar återkommande tillsyn. 

Kontroll- och tillsynsplanen för 2016 beskriver den verksamhet som miljöavdelningen planerar 
att bedriva under året. Utöver de i miljöbalken angivna ansvarsområden har bl.a. 
Iivsmedelslagen, tobakslagen, lagen om handeln med vissa receptfria läkemedel och 
strålskyddslagen inkluderats. 

Behovsutredningen, med bl.a. miljökvalitetsnormerna, de nationella och regionala miljömålen 
som vägledning m.fl. syftar till att belysa den operativa tillsynsmyndighetens behov av 
tillsynsinsatser i förhållande till tillgängliga resurser. Utredningen ska vidare ligga till grund för 
kontroll- och tillsynsplanen så att tillsynsinsatserna styrs till de mest angelägna områdena. 
Utredningen utgår från ett register (Ecos) över tillsynsobjekt samt uppföljning och utvärdering 
av erfarenheter från föregående års tillsynsarbete. 

2 Miljökvalitetsnormer 
Enligt 5 kap. miljöbalken (MB) 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 att den ekologiska statusen inte nås 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 sju uppdrag i åtgärdsprogrammet som ska genomföras, såsom 
alla kommuner inom Västerhavets vattendistrikt: 

Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade 
områden, som kan ha en negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med 
vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status 
eller god kemisk status. 
Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till 
att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 
Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala 
dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att 
dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ 
status. 
Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer 
fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk status 
och god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd. 

2 



Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds. 

3 

Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och 
avloppsplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar 
att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status. 
Kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelserna ta fram underlag och genomföra 
åtgärder för att minska påverkan från de delar av det rörliga friluftslivet, exempelvis 
båtturism, som kan ha en negativ inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med 
vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status 
eller god kemisk status. 

3. Miljökvalitetsmål 
Det så kallade generationsmålet påbjuder följande: "Till nästa generation ska vi kunna lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta". Som ett riktmärke finns 16 miljömål 
som riksdagen har antagit. För att underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen har regeringen antagit 24 etappmål. De nationella och regionala 
miljökvalitetsmålen är vägledande för Myndighetsnämndens miljöarbete. 

4.Nämndmål 
Båstads kommun har antagit ett nämndmål som berör Myndighetsnämndens 
verksamhetsområde, Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner. 
Nämndmålet ska ligga till grund för Myndighetsnämndens miljöarbete. 

5. Vad är tillsyn och kontroll? 
Tillsynsarbete är en myndighetsuppgift och kan alltså endast utföras av en tillsynsmyndighet. 
Kontroll- och tillsynsplanen är därför styrande för vårt arbete. Miljö- och hälsoskyddstillsyn och 
livsmedelskontroll är en kontinuerlig, kontrollerande och förebyggande verksamhet. Den 
operativa tillsynen och kontrollen ska underlätta för verksamhetsutövare att följa lagstiftningen 
och styra mot en hållbar utveckling. Tillsynen och kontrollen omfattar både direkt kontroll av att 
lag och regelverk efterföljs och förebyggande åtgärder för att hindra lagöverträdelser. 
Det förebyggande arbetet består bLa. av handläggning av tillståndsansökningar och 
anmälningsärende. Klagomål på verksamhetsutövare m.fl. som inte sköter sin verksamhet är en 
del i den kontrollerande tillsynen. 

En stor del av tillsynen är även inriktad mot att via kunskapsförmedling och information 
motivera och stödja verksamhetsutövare att bedriva en välgrundad och genomtänkt 
egenkontroll. Tillsynen sker dels på plats hos verksamhetsutövare, dels via muntliga och 
skriftliga kontakter. I tillsynsarbetet ingår även bl.a. ritningsgranskning, planering, 
administration, samråd, samverkan med andra myndigheter, inläsning av material m.m. 

Beträffande livsmedels området används inte längre begreppen tillsyn och tillsynsmyndighet i de 
nya EG-förordningarna. Där används begreppen kontroll och kontrollmyndighet, uppgifterna är 
dock desamma. 

6. Uppföljning av kontroll- och tillsynsplan 
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. 

7. Kontroll- och tillsyn under 2016 
Det är viktigt att kommunen planerar sin tillsynsverksamhet. Det är en förutsättning för att 
arbetet ska kunna bedrivas effektivt och målinriktat. En del av tillsyns- och kontrollarbetet är 
händelsestyrt, d.v.s. när vi inte kan inverka på inflödet av ärenden. 
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7.1 Nationella, regionala och egna projekt 
Här redogörs för nationella och regionala projekt som planeras under 2016-2017 av bl.a. olika 
statliga myndigheter samt egna projekt som planeras genomföras under 2016. 

Nationella projekt 2016-2017 
Nedan statliga myndigheter planerar att genomföra följande projekt 2016-2017 

Folkhälsomyndigheten 

Bassängbad 

Asylboenden 

Buller inomhus 

Fukt- och mikroorganister 

Livsmedelsverket 

Dricksvatten 

Listeria 

Livsmedelsbrott 

Kosttillskott 

Jordbruksverket 

växthus 

Regionala projekt 2016-2017 
Miljösamverkan Skåne är ett samarbetsprojekt mellan miljökontoren, i Skånes 33 kommuner, 
Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne. Det övergripande målet med 
Miljösamverkan Skåne är att förbättra vår miljö samt uppnå miljökvalitetsmålen. Samverkan och 
gemensamma tillsynskampanjer förväntas medföra att den samlade effekten av tillsynen blir 
större och resultera i en synbar miljönytta inom Skåne som helhet. 

Miljösamverkan Skåne planerar att genomföra följande projekt 2016-2017: 

Dagvatten, rening av dagvatten från större parkeringsytor eller utsläpp från olika 
verksamheter. 

Utemiljö förskolor och skolor. 

Inomhusklimat, vid tillfälliga boenden. 

Fusk inom Iivsmedelsbranschen. 

Vattenförvaltning. 

Dricksvattenanläggningar, en fortsättning från 2014-2015. 

Giftfritt Skåne, miljöstrategiskt arbete inom kemikalieområdet, en fortsättning från 
2015. 

Egna projekt 2016 
Verksamheten har identifierat behov av projekt som behöver utföras inom kommunen efter 
tidigare tillsyner där kunskap saknas eller behov finns. Följande projekt planeras att genomföras 
under 2016: 



Kemikalier i förskolor och skolor. 

Läckage från gödselbrunnar (i samverkan med några av de Skånska kommunerna). 

Inventering av miljöfarliga verksamheter som saknar riskklassning. 

Kontrollköp vid köp av tobaksvaror (ett sammarbete med Ängelholms kommun). 

Förorenade områden. 

7.2 Tillsynsområden 
Miljöavdelningen har delat upp arbetet i olika tillsyns områden. Inom respektive område 
beskrivs hur arbetet bedrivs inom området och vilken tillsynsinriktning som är planerad samt 
koppling till miljömålen. 

Miljöfarlig verksamhet 
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Myndighetsnämnden har tillsyn över miljöfarlig verksamhet som inte är tillståndspliktig (s.k C 
och U-verksamheter). Länsstyrelsen kan överlåta tillsynen över tillståndspliktig verksamhet (s.k 
A- och B-verksamheter ). Med miljöfarlig verksamhet avses bl.a. utsläpp av avloppsvatten, samt 
användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 

Tillsynsinriktning: 

Samtliga anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C-verks.) inspekteras. 

U-verksamheter inspekteras med bestämda perioder, tex. från varje till vart tredje år 
beroende på verksamhetens art, omfattning samt tidigare erfarenhet. 

Handläggning av ärende som rör prövningspliktig miljöfarlig verksamhet, vägar, 
industrier m.m. där myndighetsnämnden är remissmyndighet. 

Hantering av klagomål. 

Kontinuerligt skicka ut och följa upp kundenkäterna. 

Kontinuerlig avgifts- och erfarenhetsklassning av verksamheter enligt riskbaserad miljö 
och hälsoskyddstaxa. 

Aktuella miljökvalitetsmål 
Särskilt berörda miljömål - Begränsad klimatpåverkan, ingen övergödning och giftfri miljö. 

Avfall och producentansvar 
Avfall ska tas om hand på ett sådant sätt att det inte orsakar hälsoproblem eller miljöstörningar. 
Flera materialslag, tex. bildäck, bilar, förpackningar, elektronisk utrustning m.m. ska tas 
omhand av den som producerar varan eller förpackningen när den inte längre används, s.k 
producentansvar. 

Tillsynsinriktning: 
Handläggning av avfallsfrågor enligt miljöbalken och avfallsplanen och 
renhållningsordningen. 

Dispenshantering enligt kommunens renhållningsordning. 

Tillsyn av återvinningsstationer. 

Hantering av klagomål 



Kontinuerligt skicka ut och följa upp kundenkäterna. 

Kontinuerlig avgifts- och erfarenhetsklassning av verksamheter enligt riskbaserad miljö 
och hälsoskyddstaxa. 

Aktuella miljökvalitetsmål 
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God bebyggd miljö - Avfall. Den totala mängden deponerat avfall ska inte öka och den resurs 
som avfall utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker 
för hälsa och miljö minimeras. 2012 antogs avfallsplanen för Båstads kommun. 

De nationella miljömålen och etappmålet för god bebyggd miljö - avfall är: 

Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas så att 
förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande 
av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020. 

Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från 
hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring 
tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. 

De regionala miljömålen lyder enligt följande. 

Den totala mängden genererat avfall ska inte öka och den resurs som avfall utgör ska tas till vara 
i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. 
Särskilt gäller att: 

Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall ska minska med minst 5 0 procent till år 
2005 räknat från 1994 års nivå. Senast år 2012 ska minst 50 procent av hushållsavfallet 
återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. 

Senast år 2012 ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök 
och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser matavfall till såväl hem
kompostering som central behandling. 

Senast år 2012 ska matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier m.m. 
återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser sådant avfall som förekommer utan 
att vara blandat med annat avfall och är av sådan kvalitet att det är lämpligt att efter 
behandling återföra till växtodling. 

Senast år 2015 ska minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till 
produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark. 

Enskilda avlopp 
Avloppsvatten från hushåll innehåller en mängd föroreningar bl.a. bakterier, kväve och fosfor. 
Utsläpp kan orsaka förorening av dricksvatten och grundvatten samt övergödning av hav och 
sjöar. Därför är det viktigt att reningen fungerar tillfredsställande. 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. Den 1augusti2006 började de nya allmänna råden 
(NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten att gälla. I de allmänna råden 
läggs betoning på avloppsanläggningarnas funktion istället för konstruktion. Kraven på en 
reningsanläggning ställs nu mera i relation till vad den mottagande recipienten förväntas klara 
av. 

Det finns mellan 2 500 och 2 700 hushåll i Båstads kommun som har enskilda 
avloppsanläggningar, av dessa kommer miljöavdelningen inventera cirka 2 000 stycken. Av de 
500-700 enskilda avlopp som inte bedöms inventeras är flera inom utbyggnadsområde för VA 
och andra är av nyare, godkänd konstruktion. 



Övriga hushåll är anslutna till det kommunala avloppsnätet. 2012 antogs en landskapsstrategi 
för utbyggnaden av kommunalt avloppsnät i Båstads kommun. 

Havs- och vattenmyndigheten har 2015 upprättat en tillsynsmetodik för en mer jämlik 
inventering av enskilda avlopp mellan Sveriges kommuner. Miljöavdelningen har under hösten 
2015 implementerat den nya tillsynsmetodiken i verksamheten. Den nya tillsynsmetodiken 
förväntas ge en högre och snabbare åtgärdstakt. 

Tillsynsinriktning 

Inventera enskilda avlopp områdesvis enligt HAV s tillsynsmetodik 

Handlägga inkommande avloppsärenden. 

Hantering av klagomål 

Delta i olika arrangerade avloppsseminarier samt kurser. 

Kontinuerligt skicka ut och följa upp kundenkäterna. 

Aktuella miljökvalitetsmål 
Särskilt berörda miljökvalitetsmål är - God bebyggd miljö, ingen övergödning, levande kust och 
skärgård och grundvatten av god kvalitet. 

De regionala miljömålen lyder enligt följande. 
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Ingen övergödning- utsläpp av fosfor. Fram till år 2012 ska de skånska vattenburna utsläppen av 
fosforföreningar från mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten i Skåne ha 
minskat med minst 20 % från 1995 års nivå. 

Ingen övergödning- utsläpp av kväve. Kväveutsläppen till Skånes kustvatten ska senast år 2012 
ha minskat med minst 25 procent. 

Föroreningsskador 
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. 

Tillsynsinriktning 

Handlägga ärende om anmälan av avhjälpande åtgärder med anledning av förorenings
skador. 

Kontinuerligt skicka ut och följa upp kundenkäterna. 

Aktuella miljökvalitetsmål 
Särskilt berörda miljökvalitetsmål är - Giftfri miljö 

De regionala miljömålen lyder enligt följande. 

Giftfri miljö - Efterbehandling av förorenade områden - stora risker. I Skåne ska åtgärder ha 
genomförts till år 2012 vid 10 av de områden som bedöms utgöra mycket stor risk för människa 
eller miljö. 

Kemiska produkter 
Inom industrin och handeln hanteras ofta stora mängder kemikalier. Vid felaktig hantering, 
lagring eller vid olyckorjhaverier kan kemikalierna komma ut i miljön och orsaka stora risker 
för människan 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 sorts och rätt mängd kemikalier till rätt ändamål. 



Tillsynsinriktning 

Handlägga ärenden som rör anläggningar och anordningar med ozonnedbrytande 
ämnen. 

Handlägga ärenden gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 
brandfarliga vätskor (kontrollrapporter cisterner). 

Växtskyddsmedel, PCB. 

Handläggning av klagomål. 

Delta i Kemikalieinspektionens samverkansprojekt. 

Kontinuerligt skicka ut och följa upp kundenkäterna. 

Aktuella miljökvalitetsmål 
Särskilt berörda miljökvalitetsmål är- Giftfri miljö 

De regionala miljömålen lyder enligt följande. 
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Giftfri miljö- bekämpningsmedel i Skånes vatten. Senast år 2015 ska förekomsten av kemiska 
bekämpningsmedel och deras nedbrytningsprodukter vara nära noll i Skånes sjöar och vatten
drag och vara så låga att växter, djur eller människors hälsa inte skadas. Kemiska bekämp
ningsmedel eller deras nedbrytningsprodukter som används från år 2003 och framåt bör inte 
kunna påvisas i grundvatten i Skåne. 

Hälsoskydd och strålskydd 
Hälsoskydd är ett omfattande verksamhetsområde, där det inkommer mycket klagomål på bland 
annat bristande ventilation, mögel eller buller 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. 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. När det gäller solarier omfattar tillsynen kontroll av att det 
finns uppsatta informationsanslag med skyddsråd, att rätt utrustning används samt 
hygienaspekterna. 

Tillsynsinriktning 

Tillsyn på förskolor, skolor och hotell, pensionat (tillfälligt boende), idrottsanläggningar, 
simbassänger, rökfria lokaler, solarier, hygienisk verksamhet, frisörer, fotvård m.m. 

Hantering av klagomål. 

Kontinuerligt skicka ut och följa upp kundenkäterna. 

Kontinuerlig avgifts- och erfarenhetsklassning av verksamheter enligt riskbaserad miljö 
och hälsoskyddstaxa. 

Aktuella miljökvalitetsmål . 
Särskilt berörda miljökvalitetsmål är - God bebyggd miljö, frisk luft, giftfri miljö och säker 
strålmiljö. 

De regionala miljömålen lyder enligt följande. 

Säker strålmiljö - Hudcancer. År 2020 skall antalet årliga fall av hudcancer orsakade av 
ultraviolett strålning inte vara fler än år 2000. · 



God bebyggd miljö - Radon. År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan 
negativt. Därför ska det säkerställas att: 
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radonhalten i alla skolor och förskolor år 2012 är lägre än 200 bequerel per kubikmeter 
luft. 

radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 bequerel per kubikmeter luft 

God bebyggd miljö - Inomhusmiljö. År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka 
hälsan negativt. 

Energi rådgivning 
Miljöavdelningen kommer från 2016 kontrollera energianvändningen på större företag samt ge 
kostnadsfri och opartisk energirådgivning. 

Aktuella miljökvalitetsmål 
Särskilt berörda miljömål - Begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, frisk luft och 
giftfri miljö. 

Livsmedel 
Syftet med livsmedelskontrollen är att säkerställa den hygieniska kvaliten och redligheten vid 
hantering av livsmedel. 

Tillsyns inriktning 

Hantering av klagomål och matförgiftningar. 

Kontroll av livsmedelsverksamheter enligt kontrollplan. 

Kontinuerligt skicka ut och följa upp kundenkäterna. 

Receptfria läkemedel 
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. 

Tillsynsinriktning 
Kontroll av verksamheter med försäljning av vissa receptfria läkemedel. 

Kontinuerligt skicka ut och följa upp kundenkäterna. 

Tobak 
Den löpande tillsynen sker av försäljningsställen för tobaksvaror och användandet av 
ta baksvaror i publika lokaler. Även vid tillsyn på skolor är tobaksfrågan och kontroll av 
tobakslagens efterlevnad viktig. 

Tillsynsinriktning 
Kontroll av verksamheter med försäljning av tobaksvaror. 

Kontroll av efterlevnad avtobakslagen i rökfria/tobaksfria miljöer. 

Kontinuerligt skicka ut och följa upp kundenkäterna. 
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7.3Övrigt 
Miljöavdelningen medverkar även aktivt i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller 
andra frågor inom myndighetsnämndens ansvarsområden berörs. 

Tillsynsinriktning 

Granska planer och bygglov med avseende på miljö- och hälsoskyddsaspekter 

Yttrande över remisser enligt ordningslagen 

Delta i exploaterings- och planmöten, samt samverka mellan bygg, teknik och service
möten. 

8. Behovsutredning 
Enligt tillsynsförordningen ska den operativa myndigheten ta fram en behovsutredning som 
anger tillsyns behovet för kommunens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Motsvarande krav 
finns i EUs tillsynsförordning nr 882/2004. Denna behovsutredning ska uppdateras minst en 
gång varje år och ska ligga som grund för den årliga kontroll- och tillsynsplanen för 
myndighetsnämnden. 

Nuläge 
Miljöavdelningen består av en livsmedelsinspektör, en avloppsinventerare, fyra miljö -och 
hälsoskyddsinspektörer varav en miljö- och hälsoskyddsinspektör arbetar 0,25 årsarbetskrafter 
med energirådgivning gentemot företag samt en miljöchef, se tabell 1. Miljöavdelningen har 
även tillgång till administrativ resurs när det gäller diarieföring, arkivering m.m. motsvarande 
0,3 årsarbetskrafter placerad på Kommunkansliet 

Tabell I. Personal 2016 på miljöavdehringen i Båstads kommun. 

Personal 2016 

Titel AnstäIIning 

1jan-15 maj- 100 %, 
16 maj-31 okt-
föräldraledig, 

Miliöchef 1 nov-31 dec- 25 % 

Livsmedelsinspektör 100 % Tillsvid. 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör (hälsoskydd) 100 % Tillsvid. 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör (miljöskydd) 100 %Tillsvid. 

1 jan- 30 april- 75 %, 
1 maj-31 dec 100 %, 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör (miljöskydd, (75 % tillsvid. 25 % 
avlopp, energirådgivning) vikariat) 

100 % Tillsvid. 
1 jan- 31 dec-

Miljö- och hälsoskyddsinspektör (lantbruk) föräldraledig 25 % 

1jan-30 april- 75 %, 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 1 maj-31 dec 100 % 
( avloppsinventering) vikariat 
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Kommunen har ca 730 verksamheter som ska ha återkommande tillsyn, se tabell 2. Detta 
kommer dock öka framöver efter inventering och riskklassning av ytterligare verksamheter. I 
dagsläget har samhällsbyggnad ärenden avseende dispens från strandskyddet. Kommunen har 
för närvarande ingen tillsyn av naturreservat eller strandskydd. 

Tabell 2. Antal verksamheter i Båstads kommun. 

Område Verksamheter totalt 
Miljöskydd 95 
Lantbruk 218 
Hälsoskvdd 120 
Livsmedel 234 
Tobak/receptfria 
läkemedel 20 
Dricksvatten 20 
Enskilda avlopp 2 000 (200 per inspektör och år) 

Utöver de objekt som ska ha regelbunden tillsyn och kontroll hanterar kommunen även icke 
händelsestyrda ärenden, s.k. klagomålsärenden eller ärenden som tillkommer genom övrig 
tillsyn tex. nedskräpningsärenden, förorenad mark m.m. Dessa ärenden tar mer tid i anspråk 
och kräver mycket noggrann och skyndsam handläggning enligt förvaltningslagen och 
kommunallagen. 

Mellan 2009-2015 har ca 450 stycken enskilda avlopp inventerats i Båstads kommun. 
Investeringstakten ligger förnärvarande på ca 200 avlopp per år. Då ca 80 % av de enskilda 
avloppen inte uppfyller naturvårdsverkets krav på rening (se figur 1 ), genererar inventeringen 
ytterligare arbete för handläggning av ansökningar för nya avlopp, samt anmälningar av mindre 
ändringar av avlopp. 

Statistik över de 450 avlopp som inventerats 
sedan 2009 

1:11 Antal godkända avlopp Antal underkända avlopp 

80% 

Figtu· I. Inventerade avlopp i Båstads konuntu1mellan2009-2015. Nuvarande inventeringstakt 
är ca 200 avlopp per år. 

11 SCJ 
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9. Framtid 2016-2018 
Miljöavdelningen kommer fortsättningsvis utöva kontroll och tillsyn på de registrerade 
verksamheterna i kommunen, se tabell 3. Det finns ett behov av att inventera kommunens icke 
registrerade verksamheter, detta görs lämpligen branschvis och planeras påbörjas 2016. Antalet 
inspektioner samt behov av antal timmar kommer därmed att öka under kommande år och 
nedan tabell kommer därav att ändras framöver. 

Tabell 3. Planerad tillsyn för perioden 2016 - 2018. Siffrorna i tabellen bygger på de 
verksamheter som finns registrerade i kommunens register för 2015. 

Område 2016 2017 2018 

Antal Behov Antal Behov Antal Behov 
inspektioner timmar inspektioner timmar inspektioner timmar 

Miljöskydd 58 500 60 510 63 524 
Lantbruk 93 310 73 270 79 280 
Hälsoskydd 63 350 84 400 76 375 
Livsmedel 127 500 140 550 145 575 
Tobak/receptfria 
läkemedel 10 20 10 20 10 20 
Dricksvatten 15 30 15 30 15 30 
Enskilda avlopp 200 800 200 800 200 800 

9.1. Tillsynsinriktning 2016 
Miljökvalitetsnormerna är styrande för delar av kommunens tillsynsarbete. Det finns krav om att 
kommunen ska verka för att miljökvalitetsnormerna för bl.a. vatten uppfylls (5 kap. 3 § MB). 
Detta innebär bl.a. att kommunen ska utföra de åtgärder som anges i åtgärdsprogrammet för 
Västerhavets vattendistrikt. Det är främst de fem första punkterna som miljöavdelningen ska 
ansvara för. Dessa berör: 

Förorenad mark 

Enskilda avlopp. 

Vattenskyddsområden för de kommunala vattentäkterna. 

Vattenskydd för de enskilda dricksvattentäkterna för fler än 50 personer eller uttag på 

mer än 10 m3 /dag. 

Dessa åtgärder ska syfta till att uppnå god ekologisk och kemisk status i vattenförekomsterna 
senast 2021. Enligt Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt är det risk för att denna 
status inte nås. 

De nationella och regionala tillsynsprojekten är planerade för 2016-2017. Vissa projekt är 
fortsättningar på tidigare påbörjade projekt. Det är viktigt med gemensamma tillsynsinsatser för 
att snabbare och effektivare uppnå ett positivt resultat som gör skillnad för människors hälsa 
eller miljön. Miljöavdelningen kommer att medverka i projekten i mån av tid och resurser. De 
egna projekten kommer i största mån behandlas i den ordinarie tillsynen. 

Tillsyns behovet av miljöfarliga verksamheter förväntas öka i samband med den 
branschvisa inventering av verksamheter som det finns behov av att utföra tillsyn på. Det är 
svårt att veta hur stor detta antal är då dessa verksamheter är okända. Det är dock viktigt att 
dessa verksamheter identifieras, riskklassas och inkluderas i kommande tillsyn inom den 
närmsta tiden då verksamheternas miljöpåverkan är okänd. 



Avfall och producentansvarstillsynen kommer att öka, mycket på grund av att ny lagstiftning 
utökar ansvaret för bl.a. producentansvar. Vidare kommer tillsynsbehovet att öka utifrån de 
projekt som ska genomföras enligt avfallsplanen för Båstads kommun. 
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Inventeringen av enskilda avlopp är nära kopplad till miljökvalitetsnormerna för 
vattenförekomster. Inventeringstakten förväntas öka något med den nya tillsynsmetodiken från 
HAV. 

Arbetetmedföroreningsskador, s.k. förorenad markkommer att öka under 2016. Detta bygger 
mycket på att kommunen har fått de s.k. MIFO 1 (Metodik Inventering av Förorenade Områden) 
inventeringarna från Länsstyrelsen och genom det arbete som fortgående sker från 
Länsstyrelsen med att inventera fler branscher som eventuellt kan ha förorenat marken. 
Miljöavdelningen kommer under 2016 arbeta med tillsyn och åtgärder för dessa områden vilket 
kommer generera ett ökat tillsyns behov. Vidare ska kommunen tillsammans med NSR utreda 
eventuellt behov av åtgärder för två nedlagda deponier. 

Tillsynen av kemiska produkter bedöms inte förändras nämnvärt under 2016. 
Dock kan behovet öka när nya vattenskyddsområden fastställs för kommunens vattentäkter, 
bl.a. genom handläggning av ärenden för spridning bekämpningsmedel inom 
vattenskyddsområden m.m. 

Tillsynsbehovet inom hälsoskyddstillsynen förväntas öka något efter att antalet tillfälligt boende i 
form av asylboende och HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn ökat och förväntas ökas 
ytterligare inom den närmsta tiden. Det kommer framöver även bli ett ökat fokus på kemikalier i 
skolor och förskolor vilket dock inte kommer att medföra utökad tillsyn, men förändrat fokus i 
tillsynen. Strå/skyddstillsynen bedöms inte förändras. 

Kontrollen av livsmedelsverksamheter bedöms ligga kvar på den nivå som funnits de senaste 
åren. Dock kommer kravet på kontroll av kosttillskott, vissa receptfria läkemedel och 
tobakstillsynen att öka. Icke händelsestyrda ärenden har under de fyra senaste åren ökat mer än 
trefaldigt. Trenden är att ärenden årligen ökar och medför att behovet avtillsynstjänster gradvis 
kommer att behöva utökas. 

Energirådgivningen har tidigare överlåtits till kommunkansliet men från den 1 januari 2016 
ligger delen som berör energirådgivning gentemot företag hos miljöavdelningen. Det utökade 
personalbehovet motsvarar 0.25 årsarbetskrafter. 

Tillsyn av strandskydd bedrivs inte av Båstads kommun. Det finns däremot ett krav på att 
bedriva strandskyddstillsyn, det räcker inte med att meddela dispenser från strandskyddet. Om 
kommunen ska kunna hantera denna tillsyn behövs förstärkning med en kommunekolog eller 
motsvarande. 

Antal klagomålsärenden 
Antalet inkomna klagomåls ärenden fortsätter som tidigare år att öka, se figur 2, vilket tar 
mycket tid i anspråk En andledning till det ökade trycket kan bero på att fler kommuninvånare 
fått kännedom om att man kan vända sig till miljöavdelningen om man upplever olägenhet i sin 
boendemiljö eller misstänker nedskräpning med mera. 
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Figur 2. Diagram över antalet diarieförda ldagomålsärenden under perioden 2010-2015. 

9.2 Personal 
I dagsläget är personalresurserna optimerad utifrån det behov som funnits tidigare, det finns 
dock en mycket hög sårbarhet i organisationen vid tex. sjukdomar. Det finns heller inget 
utrymme för ökad tillsyn genom ökade tillsynskrav samt svårigheter att kunna medverka i de 
planerade nationella och regionalla gemensamma tillsynsprojekten. 
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Miljöavdelningen kommer med dagens resurser har svårigheter att klara av att inventera de 
2000 enskilda avlopp som finns i Båstads kommun inom den tid (senast 2021) som ställts för 
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna. Det finns under perioden 2016-2018 ett behov 
av att förstärka miljöavdelningen med ytterligare en inspektörstjänst. 

Efter inventering och riskklassning av miljöfarliga verksamheter som idag saknas i kommunens 
diariesystem kan behovet av personalresurser inom miljöskydd framöver behöva utökas. 

Då Båstads kommun inte bedriver någon tillsyn av naturreservat och strandskyddade områden 
riskerar kommunen att ådra sig kritik för detta. Det är därför lämpligt att kommunen ser över 
möjligheterna att dela en tjänst med en angränsande kommun, eller anställer en kommunekolog 
för dessa uppgifter. 

Från 1januari2016 har miljöavdelningen övertagit delar av energirådgivningen riktad till 
företag. Energirådgivningen är en viktig del för att överföra kunskap om energieffektiviseringar 
m.m. för att minska belastningen på vår miljö. För 2016 har tjänsten för energirådgivning 
förelagts hos miljö- och hälsoskyddsinspektör. 

Under sommarmånaderna är belastningen på avdelningen hög då tillsynstrycket är extra högt då 
många verksamheter endast är verksamma under en begränsad tid och en stor del av 
klagomålen inkommer under denna period vilka kräver en direkt handläggning samt att det 
föreligger semestertid för personalen. Då verksamheten är extra sårbar under denna period 
finns ett stort behov av en vikarie sommartid, vilket är budgeterat för i budgeten för 2016. 

Under 2015 överläts stora delar av det administrativa arbetet till kommunkansliet vilket 
kommer fortgå under 2016. En stor del av inspektörernas arbete har tidigare gått åt till att 
administrera handlingar i ärenden. Överlåtelsen har medfört att mer tid har frigjorts och tid kan 
ägnas åt en mer effektivare tillsyn och ärendehandläggning. 
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För att klara de ökade tillsynskraven för att uppnå miljökvalitetsnormerna, miljökvalitetsmålet, 
nämndmålet, de ökade antalet verksamheter efter jnventering och riskklassning samt 
energirådgivningen framöver finns behov att på miljöavdelningen anställa ytterligare en 
inspektör på avdelningen. 

10. Slutsatser 
Miljöavdelningen bedömer att kontroll- och tillsynsplanen för 2016 inte kommer att kunna 
uppfylla den ändamålsenliga tillsynen som behövs för att klara miljöbalkens krav på tillsyn, då 
tjänst för tillsyn av naturreservat och strandskydd saknas. Tillsyn som ska ske genom 
miljöbalken. Kommunen riskerar därmed kritik för att inte uppfylla dessa skyldigheter. Det finns 
därför ett behov av att stärka denna tillsyn med en 30-50% tjänst. 

Miljöavdelningen bedömer även att tillsynen och kontrollen under 2016 kan komma att bli 
sårbar på grund av begränsade personella resurser i relation till de krav miljöavdelningen har 
på att bedriva tillsyn och kontroll på verksamheter i Båstads kommun enligt miljöbalken och 
Iivsmedelslagstiftningen samt miljö- och hälsoskyddstaxan och livsmedelstaxan. 
Miljöavdelningen ska dessutom delta och utveckla kommunens miljöarbete och delta i remisser 
m.m. Med befintliga resurser kommer tillsynen och kontrollen under 2016 sannolikt att få 
följande konsekvenser och risker: 

• Ökad sårbarhet - tex. vid oplanerad frånvaro vid sjukskrivningar /V AB m.m. 

• Minskad tid för vidareutbildning av inspektörer. Tid för vidareutbildning ska vara avsatt 
enligt miljö- och hälsoskyddstaxan samt livsmedelstaxan. 

• Minskad tillsyn av ensldlda avlopp för att "hjälpa till" med eventuella problem inom 
övriga tilisyns- och kontrollområden . 

., Endast kunna delta i ett få av de planerade nationella och regionalla tillsynsprojekt för 
2016. 

För att klara de ökade tillsynskraven för att uppnå miljökvalitetsnormerna, miljökvalitetsmålen, 
nämndmålet, de ökade antalet verksamheter efter inventering och riskklassning, 
energirådgivning samt minska sårbarheten framöver behöver miljöavdelningen anställa 
ytterligare en handläggare på avdelningen. Dock ryms inte ytterligare en anställning inom 
ramen för 2016 års budget. 
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Tillsynsplan 2016 för räddningstjänsten 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 
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Tillsynsplan enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och 
explosiva varor för Båstads kommun 2016 antas enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet Räddningstjänsten upprättar inför varje år en aktuell plan för tillsynsverk
samheten. Kommunen, räddningstjänsten, kontrollerar genom tillsyn att 
verksamheter, byggnader och anläggningar har ett skäligt brandskydd som 
uppfyller lagstiftningens krav. Ett led i att nå nämndmålet "en av Sveriges 
10 bästa kommuner inom hälsa, trygghet och säkerhet" är att bedriva en 
effektiv tillsynsverksamhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsskyddschef Anders Nilsson, daterad den 
29 december 2015, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Brandinspektör Joacim Nilsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

·f1 ~ 
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Samhällsskydd 

Datum: 2016-01-14 

Handläggare: Anders Nilsson 

Dnr: 

Till: MN 

Beslutet skall expedieras till: 
Joacim Nilsson 
Eva Hall 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tillsynsplan 2016 

Samråd har skett med: 
Brandinspektör Joacim Nilsson 

f/)}I 00000.2 /1.,tJ/6 -fot) 1 ciJ 
TJanstesknVelse 

Tillsynsplan enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga 
och explosiva varor för Båstads kommun 2016 

Bakgrund 
Räddningstjänsten upprättar inför varje år en aktuell plan för tillsynsverksamheten. 

Aktuellt 
Kommunen, räddningstjänsten, kontrollerar genom tillsyn att verksamheter, byggnader och 
anläggningar har ett skäligt brandskydd som uppfyller lagstiftningens krav. 
Ett led i att nå nämndsmålet "en av Sveriges 10 bästa kommuner inom hälsa, trygghet och säker
het" är att bedriva en effektiv tillsynsverksamhet. 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta att anta tillsynsplan enligt lag om skydd mot 
olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor för Båstads kommun 2016. 

Båstad 2015-12-29 

Anders Nilsson 
Chef Samhällsskydd 

160104\7dl\j 
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1 TILLSYN LSOOCH LBE 

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

1.2 HUR VERKSAMHETEN 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 som redovi
sas under rubriken "Planerad tillsyn under 2016-2018 i detta dokument. 
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 JLAG 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
ringsställen, 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 (2010:1011) 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 . 
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./ 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 2015 
Tillsynsarbetet har i stort följt den planering som gällde för 2015 . 

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

./ På de specifikt utpekade verksamheter som anges i tillsynsplan 2015 har tillsyn genomförts 
som planerat. 

1.5 PLANERAD TILLSYN UNDER 2016 

Tillsyn enligt LSO planeras för 40 objekt ur räddningstjänstens tillsynsregister. För de verksamhet
er som har tillstånd för att hantera brandfarlig & explosiv vara sker tillsyn enligt LSO och LBE sam
tidigt. För 2016 planeras 5 tillsyner enligt LBE. 

1.5.1 LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR 
Under 2016 planeras tillsyn på följande verksamheter: 

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

./ Befintliga verksamheter där räddningstjänsten bedömer att riskerna för brand inte kan an
tas vara ringa och där räddningstjänsten vid tidigare genomförda tillsyner bedömt bristerna 
vara av så stor omfattning att en uppföljning måste ske . 

./ Industrier /Fabriker . 

./ Kyrkor och församlingshem . 

./ Restauranger och butiker . 

./ Bed and Breakfast. 

1.5.2 LAG OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR 
Under 2016 planeras tillsyn på följande verksamheter: 

./ Industrier /Fabriker . 

./ Försäljningsställen med tillstånd för hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor. 

1.6 PLANERAD TILLSYN UNDER 2016-2018 
N d d r · .. ·ll l e anre ov1sas en pre immar t1 synsp anermg f' 0 or aren 2016 2018 -
2016 2017 2018 Utblick2019-

Uppföljning av genomförda Uppföljning av genomförda Uppföljning av genomförda Uppföljning av genomförda 
tillsyner 2015. tillsyner 2016. tillsyner 2017. tillsyner 2018-. 

Nya verksamheter Nya verksamheter Nya verksamheter Nya verksamheter 

Industrier /Fabriker Förskolor och skolor Bensinstationer Industrier /Fabriker 

Kyrkor /församlingshem Vårdanläggningar Hotell Restauranger 



Butiker /Restauranger 

Hamnar och badplatser 
(Livräddningsutrustnlngl 

Bed and Breakfast 

Försäljningsställen av 
explosiv vara (fyrverkerier) 

Joacim Nilsson 
Brandinspektör 

Samlingslokaler 

Hamnar och badplatser 
(Livräddningsutrustningl 

Bed and Breakfast 

Försäljningsställen av 
explosiv vara (fyrverkerier) 
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Övrig handel Vårdanläggningar 

Hamnar och badplatser Hamnar och badplatser 
(Livräddningsutrustning) (Livräddningsutrustning) 

Bed and Breakfast Bed and Breakfast 

Försäljningsställen av Försäljningsställen av 
explosiv vara (fyrverkerier) explosiv vara (fyrverkerier) 



( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2016-01-14 9 (15) 

MN § 8 dnr: MN 000007 / 2016-330, L 2006-000298 

Lya 4:38 - Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus 
och garage efter avstyckning 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Som förhandsbesked enligt 8 kap. 34 § ÄPBL förklarar myndighetsnämnden 
att den sökta åtgärden kan tillåtas enligt ansökningshandlingarna på fastig
heten Lya 4:38. Vidare beaktas att lämplig grundläggning utförs i samråd med 
geotekniskt sakkunnig samt att marknivåer anpassas till platsen och prövas 
slutligt i bygglov. Avstånd från huvudbyggnad till fastighetsgräns i nordost, 
nordväst samt sydväst ska vara minst 4,5 m samt utanför skyddszon från väg 
(12 m från vägkant). Trafikverkets yttrande ska följas. Tillstånd från läns
styrelsen gällande förordnande om landskapsbildsskydd enligt nu upphävda 
naturvårdslagen (1964:822) krävs. 

Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 10 080 kr. 
Faktura skickas separat. 

De särskilda värden som ska skyddas enligt föreliggande riksintressen bedöms inte 
hindra uppförande av en till landskapet väl anpassad en- och en halvplanbyggnad på den 
avgränsade och lägesbestämda tomtplatsen som utgör en så kallad lucktomt mellan två 
fastigheter / tomter. Grannfastigheten i sydväst, Lya 4:35, är obebyggd men ett positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus enligt ärende B2015-662 finns. Före
slagen bebyggelse, till sin storlek och placering i landskapet, strider inte mot intention
erna i översiktsplanen (ÖP) och medför ingen negativ inverkan på landskapets öppenhet 
och särdrag. Hindrar inte det rörliga friluftslivet. Vid en avvägning mellan allmänna 
intressen och det enskilda intresset av att få bygga på platsen, som ska göras, bedöms 
det enskilda intresset vara störst. Aktuell lokalisering får mot bakgrund av det ovan 
sagda anses vara lämplig. Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande 
olägenhet för berörda sakägare som avses i äldre plan- och bygglagen (ÄPBL ). Positivt 
förhandsbesked kan meddelas. Vad berörda grannar anfört i ärendet leder inte till 
någon annan bedömning. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 
Grannar med synpunkter ges besvärshänvisning över detta beslut. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
efter avstyckning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad den 
14 december 2015, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Sökanden  

Utskott/presidium 

Fastighetsägarna  
Sakägare med erinran. 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 

11 &~ 
I 

Utdragsbestyrkande 
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2016-01-14 

MN § 9 dnr: MN 000136/2015-330, B 2015-000547 

Salomonhög 3:24 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
övernattningslägenheter (utbyggnad av hotellet) 
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Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
kunna lämnas för den sökta åtgärden. 

Ingen avgift (uttagen i samband med nämndens tidigare beslut). 

Bjärehalvön är den del av Skåne som är rikast på spår från bronsåldern. Vissa 
solitära högar och minnesmärken finns spridda över hela halvön, men kring 
Salomonhög sträcker sig, på en högplatå av Hallandsåsen, ett sammanhållet område 
som är fullt av större och mindre gravhögar. Detta poängteras också i Båstads 
kommuns Kulturmiljöprogram, liksom i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för 
Skåne. En bebyggelse av den omfattning som beskrivs i förhandsförfrågan skulle 
allvarligt störa bilden av gravfält, även om den specifika ytan saknar dokumen
terade fynd. De närmaste två mindre högarna ligger cirka 100 meter från platsen 
(Stora Stenhögen och Märkeshögen). Hänvisning även till Changing Landscapes and 
Persistent Places av Jenny Nord som beskriver området. 

I Båstads gällande översiktsplan anges att ny bebyggelse ska undvikas i öppna 
områden, att man ska försöka inordna sådan i anslutning till befintliga lucktomter, 
bybildningar och med stöd i landskapet samt i närhet till allmänna kommunika
tioner. Detta ställningstagande stöds av MB 3:6 Riksintressen för Kulturmiljövård 
respektive Friluftsliv, MB 4:1,2 Rörligt friluftsliv samt MB 4:1,4 Kustzon. I Över
siktsplanens diskussion om La-områden utpekas bland annat området vid Salo
monhög som ett" område där i princip ingen ny bebyggelse bör tillkomma". Den 
sökta exploateringen skulle ligga i ett öppet, flackt landskap och därigenom vara 
synlig på långt håll. 28 lägenheter och likaså minst 28 parkeringsplatser skulle i hög 
grad dominera området. Längs Sinarpsvägen och Salomonhögsvägens båda armar, 
från Ängelholmsvägen till Skrockahögsvägen (mellan Västra Karup och Grevie), 
finns idag drygt 20 lägenheter. Exploateringen skulle alltså innebära mer än en 
fördubbling jämfört med nuläget. 

Den under våren och sommaren 2015 nyetablerade Kattegattleden slingrar sig fram 
på just den lilla väg, som passerar den tänkta exploateringen, vilket bekräftar ovan 
nämnda riksintresse för rörligt friluftsliv. 

Likabehandlingsprincipen: För drygt 10 år sedan nekades en sökande bygglov för 
ett fritidshus av sportstugekaraktär vid 3-vägskorset mellan Salomonhögsvägens 
båda armar och Sinarpsvägen drygt 100 m från de tänkta byggnaderna. Skälet till 
avslag var det öppna landskapet. 

Byggnationen skulle ha en allvarlig prejudicerande verkan. Ett godkännande av en 
exploatering av den här närmast urbana karaktären, skulle omöjliggöra varje fram
tida avslag, både i detta känsliga område och på andra platser, just med hänsyn till 
likabehandlingsprincipen. 

Sökanden anger att exploateringen är nödvändig för att få en bra och ekonomiskt 
bärkraftig verksamhet. Med all respekt för en seriös verksamhetsutövare angavs 
också i beslutet den 12 november 2015 att det borde vara fullt möjligt med en 
utökad exploatering i anslutning till klubbhuset och övriga byggnader, där marken 
redan är i anspråkstagen. 

Samtliga grannar är negativa och anför skäl för detta som liknar ovanstående. 
Forts. på nästa sida. 

)usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

1~ ~ 
~ 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2016-01-14 11 (15) 

MN § 9 

Forts. Salomonhög 3:24 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
övernattningslägenheter (utbyggnad av hotellet) 

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

Beskrivning av ärendet ansökte den 18 juni 2015 om förhandsbesked för att bygga ut sin 
verksamhet med övernattningslägenheter tillhörande hotellet på del av fastigheten 
Salomonhög 3:24. Berörda grannar och sakägare gavs möjlighet att lämna in syn
punkter på åtgärden och erinringar mot förslaget lämnades in. Samhällsbyggnad 
lämnade i sin tjänsteskrivelse daterad den 6 oktober 2015 ett positivt besluts
förslag till myndighetsnämnden. 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Omröstning 

Nämnden beslöt vid sammanträde den 15 oktober 2015 att bordlägga ärendet för 
att nämnden skulle kunna göra syn på platsen inför nästkommande sammanträde 
(MN § 131/ 2015). Den 12 november 2015 beslöt nämnden efter besök på platsen 
att lämna som förhandsbesked att bygglov inte skulle komma att lämnas (MN § 
142/2015). Nämndens avslagsbeslut har överklagats av sökanden till Länsstyrelsen 
i Skåne län. 

Länsstyrelsen har i beslut den 9 december 2015 upphävt nämndens beslut och 
återvisat ärendet för fortsatt handläggning. Huvudskälet till upphävandet är att 
nämndens beslut inte uppfyller kraven i förvaltningslagens 20 §om tydlighet 
vad gäller skälen som bestämt utgången för beslutet. 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 4 januari 2016, 
med tillhörande bilagor. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Claes Sundin (M) och James Johnson (BP): Bifall till liggande förslag. 

Ingrid Nygren (L), Karin Schmidt (BP), Göran Klang (S), Ingemar Nilsson (SD) 
och Rune Andersson (C): Avslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit liggande förslag. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla ansökan om förhandsbesked röstar JA, 
Ledamot som vill avslå ansökan om förhandsbesked röstar NEJ. 

Omröstningen resulterar i 2 JA-röster och 5-NEJ-röstar, enligt nedan: 

JA: Claes Sundin (M) och James Johnson (BP). 
NEJ: Karin Schmidt (BP), Göran Klang (S), Ingemar Nilsson (SD), 
Rune Andersson (C) och Ingrid Nygren (L). 

Myndighetsnämnden har således beslutat att avslå ansökan om förhandsbesked. 

Reservation Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslogs, reserverar sig 
Claes Sundin (M) och James Johnson (BP). 

Beslutet expedieras till  (sökande). 
 (fastighetsägare). 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 ~ 
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Henrik Andersson - Sv: Reservation Salomonshög 3:24 

Från: Henrik Andersson 
Till: James Johnson 
Ärende: Sv: Reservation Salomonshög 3 :24 

Klicka för att lägga till en signatur 

Sida 1 av 1 

8AsTADS KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

2016 -01- 2 1 
Dnr ....................... ........ . 

~fl~!?.!~v..?-!Lf..~3lo 

------------------------ ----- ---
> >> James Johnson 2016-01-21 07:34 > > > 

Med anledning av motiveringen till det negativa förhandsbeskedet majoriteten i Myndighetsnämnden 
( tog angående Salomonshög 3:24 väljer vi att göra följande reservation: 

Vi finner att majoritetens motiveringen till deras negativt beslut är märklig sedan 
tjänsteskrivelsen bemöter alla dessa punkter. Majoriteten verkar inte förstå att alla ärende är unika och 
ska bedövas utifrån inlämnade ansökan och inte som de själv vill helst se byggnationen i kommunen. 
Som ledamot i en myndighetsnämnd ska man följa och tillämpa de lagar och regler för bedömning av 
ärende i sak. 

Vi kan inte se att majoritet har huvudtaget gjort något avvägning mellan de allmänna och enskilda 
intresse som ska ske i fallet och att de verkar att ha missat att myndigheter som bevaka dessa intressen 
de har nämnt har ingen erinran mot förslaget. 

Majoriteten verkar också har glömt att området är redan anspråkstagen av den befintliga 
golfverksamheten och att byggnationen är agnat att gynna besöksnäringen i enlighet med 
översiktsplanens intentioner. samt ska utföras på ett sätt för att gör minsta intrång i landskapet. Att 

( jämföra utökningen av en befintlig hotellverksamhet med etablering av nya bostadslägenheter är lite 
märkligt minst sagt. 

Att majoriteten vill omlokalisera utbyggnationen av verksamheten till närheten av nuvarande 
klubbhuset oro oss också. Ansökan gäller inte denna placering och om majoritetens negativ 
motiveringen var riktig skulle det gälla där likväl som nuvarande lokaliseringen. (För att inte nämna 
omständigheten att marken där är upptagen av verksamhetens driving range och träningsområdet). Vi 
utgår ifrån att sökande kan sin verksamhet bättre än nämndens majoriteten. 

Av föregående anledningar ansluter vi oss till tjänsteskrivelsen om ett positiv beslut till ansökan. 

James Johnson ordf. 
Claes Sundin 

about:blank 201 6-0I-21f'/ ~ 



Henrik Andersson - Sv: Re: Salomonshög 3:24 

Från: Henrik Andersson 
Till: sundin@bjarenet.com 
Ärende: Sv: Re: Salomonshög 3:24 
,_ 

Klicka för att lägga till en signatur 

( > > > Claes Sundin sundin@bjarenet.com> 2016-01-19 15:44 > > 

Sida 1 av 1 

BAsrADs 
Myrnjfghets~~~':e~N 

2016 -01- 2 0 
Dnr ............... . !:!:.!/.. () ................. . 
.... ...... 9f!.{:l,l, /., 0/.. 3~ 

( "•H .. .J..o! - I f) 

( Med anledning av det negativa förhandsbeskedet majoriteten i Myndightesnämnden tog angående 
Salomonshög 3:24 väljer jag att göra följande reservation för Moderaterna: 

( 

Som bakgrund kan det vara av intresse att känna till att generellt så väljer den nuvarande 
Myndighetsnämndens majoritet att vara mycket restriktiv i att bevilja förhandsbesked eller för den 
delen bygglov, så också i detta ärende. 

Detta görs i strid med gällande översiktsplan, kommunala inriktningsbeslut, lagar, byggrätten, 
äganderätten, allmänintresset och riksintressen. ' 

Minoriteten i denna nämnd uppfattar att dessa tagna beslut baseras på mycket lösa grunder, ofta 
beroende på personliga preferenser och ett allmänt tyckande som uttolkas i strid med det ovanstående 
- med andra tvärt emot vad som är en Myndighetsnämnds uppdrag. 

På det sätt nämndens majoritet har valt (och fortsatt väljer) att uttolka lagar, förordningar, kommunala 
principbeslut m.m och istället hävda ett "allmänintresse" är mycket oroande och kan inte vara i linje 
med vårt uppdrag, vare som politiker eller som nämndemän i en Myndighetsnämnd. 

Undertecknad menar därför att detta handlingssätt riskerar att undergräva demokratins grund principer 
och det uppdrag vi som nämndemän har i vår nämnd. 

Claes Sundin (M) 

&~ 11 
about:blank: 2016-01-20 
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Reservation 

2016-01-14 12 (15) 

MN § 10 dnr: MN 000034/2015-330, B 2014-801 

Troentorp 2:26 - Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö, 
målnummer P 4868-15, angående upphävt förhandsbesked 
för nybyggnad av en bostadshus 

Myndighetsnämnden tillstyrker det som yrkas i målet och översänder 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som sitt svar till domstolen. 

Myndighetsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen bifaller över
klagandet och undanröjer Länsstyrelsens i Skåne län beslut. 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och 
vatten (plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL, 1 kap 2§). Myndighets
nämnden har bedömt att det i aktuellt ärende inte krävs detaljplan för att 
pröva åtgärdens lämplighet (PBL 4 kap 2 §). 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö, målnummer P 4868-15, 
angående upphävt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Troentorp 2:26. 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 6 januari 2016, 
med tillhörande bilagor. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Ingrid Nygren (L): Bifall till liggande förslag. 

Karin Schmidt (BP): Innehållet i länsstyrelsens beslut tillstyrks. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit liggande förslag. 

Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslogs, reserverar sig 
Karin Schmidt (BP). 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen i Växjö. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 ~ 
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2016-01-14 13 (15) 

MN § 11 dnr: MN 000048/2015-330, B 2011-001040 

Finnsbo 1:10- Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö, 
målnummer P 3869-15, angående nekat bygglov för nybyggnad 
av en bostadshus 

Myndighetsnämnden tillstyrker det som yrkas i målet. 

Myndighetsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen bifaller 
överklagandet och upphäver Länsstyrelsens i Skåne län beslut och nämndens 
tidigare beslut samt återförvisar ärendet till nämnden för ny prövning. 

Myndighetsnämnden anser att nämndens tidigare beslut om nekat bygglov var 
felaktigt med hänsyn till det förhandsbesked som lämnades 2006. 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö, målnummer P 3869-15, 
angående nekat bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Finnsbo 1:10. 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 5 januari 2016, 
med tillhörande bilagor. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Rune Andersson (C), Karin Schmidt (BP) och Göran Klang (S): Bifall till 
liggande förslag. 

James Johnson (BP), Claes Sundin (M), Ingrid Nygren (L) och Ingemar 
Nilsson (SD): Myndighetsnämnden tillstyrker det som yrkas i målet. Myndig
hetsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen bifaller överklagandet och 
upphäver Länsstyrelsens i Skåne län beslut och nämndens tidigare beslut 
samt återförvisar ärendet till nämnden för ny prövning. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit James Johnsons m.fl. yrkande. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla James Johnsons m.fl. yrkande röstar JA, 
Ledamot som vill bifalla liggande förslag röstar NEJ. 

Omröstningen resulterar i 4 JA-röster och 3-NEJ-röstar, enligt nedan: 

JA: Ingemar Nilsson (SD), Claes Sundin (M), Ingrid Nygren (L) och 
James Johnson (BP). 
NEJ: Karin Schmidt (BP), Göran Klang (S) och Rune Andersson (C) . 

Myndighetsnämnden har således beslutat att bifalla James Johnsons m.fl. 
yrkande. 

Forts. på nästa sida. 
justerandes signaturer 

KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

1/1 ~ 
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MN § 11 

Finnsbo 1:10- Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö, 
målnummer P 3869-15, angående nekat bygglov för nybyggnad 
av en bostadshus 

Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslogs, reserverar sig 
Rune Andersson (C), Karin Schmidt (BP) och Göran Klang (S). 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen i Växjö. 

I usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

.11 00 
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Henrik Andersson - Reservation Finnsbo 1:10 

Från: Rune Andersson <rune.andersson.centem@gmail.com> 
Till: Henrik Andersson <henke.andersson@bastad.se> 
Datum: 2016-01-20 01:00 
Ärende: Reservation Finns bo 1: 10 

Sida 1 av 1 

~TADS KOMMUN 
Mynd/ghetsnämnden 

2016 -01° 2 0 

Härmed reserverar jag mig mot beslut ärendepunkt 11 myndighetsnämnden 160114 
Finns bo 1: 10 ligger på ett naturreservat där ny bostadbebyggande ej skall ske. 
Det strider med flera avvikelser från kommunens gälande översiktsplan 
Fastigheten är klassad som bebyggd lantbruksfastighet och man önskar omvandla en 
mindre ekonomibyggnad som tidigare användes som hönshus efter flytt av byggnaden 
skall huset byggas till och omvandlas till ett flerdubbelt stor bostadshus på ett för platsen 
exponerat läge. Länstyrelens beslut 2009-11-16 dispens från reservatsföreskriftema 
upphör att gälla om inte åtgärderna påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år 
från den dag då ärendet vann laga kraft 2009 

Rune Andersson 

Centerpartiet 

file:///C:/lJsers/henand2/AooData/Local/Temp/XPgrpwise/569EDC43BASTAD-AD... 2016-01-20 
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2016-01-14 

MN § 12 dnr: MN 000006/2016-330, B 2015-000950 

Hålarp 4:179- Bygglov för nybyggnad avfackverkstorn 
för telekommunikation samt teknikbod 

Myndighetsnämnden ger inte bygglov för åtgärden. 

Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 12 238 kr. 
Faktura skickas separat. 

15 (15) 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan. I avvägningen mellan det allmänna 
intresset av att trygga naturreservatet och upplevelsen av natur- och kultur
miljöerna på Grevie backar gentemot det allmänna intresset av att förstärka 
mobiltelefoninätet i området genom att placera antenner i ett nytt fackverks
torn bedöms det allmänna intresset för naturvården väga tyngst (plan- och 
bygglagen, PBL, 2 kap 5 §).Åtgärden bedöms därmed inte uppfylla kraven i 
PBL 2 kap och förutsättningarna för att kunna pröva bygglov enligt PBL 9 kap 
31 c §är inte uppfyllda. Bygglov för åtgärden ska inte ges. 

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

Beskrivning av ärendet Ansökan om bygglov för nybyggnad av fackverkstorn för telekommunikation 
samt teknikbod på fastigheten Hålarp 4:179 . Beslutsförslaget (tjänste
skrivelsen) har kommunicerats med sökanden som den 13 januari lämnat in 
ett bemötande. Ledamöterna i nämnden har tagit del av skrivelsen. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 4 januari 2016, 
med tillhörande bilagor. Skrivelse från sökanden, inkommen 13 januari 2016. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Claes Sundin (M), Ingrid Nygren (L), Göran Klang (S) och Ingemar Nilsson (SD): 
Bifall till liggande förslag. 

Beslutet expedieras till Sökanden (delgivning). 
Fastighetsägaren  

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

/J1 d&f 
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