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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

2016-02-11 

Astrakanen, torsdagen den 11 februari 2016 kl. 13.00 - 16.00. 

James Johnson (BP), ordförande 
Göran Klang (S), vice ordförande 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Ingemar Nilsson (SD), ledamot 
Claes Sundin (M), ledamot 
Ingrid Nygren (L), ledamot 

Blad 

1 (14) 

Övriga 
närvarande: Bo Svensson (BP), Marie-Louise Linden (M), ej tjänstgörande ersättare. 

Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Lisa Rönnberg, chef Samhällsbyggnad, del av mötet. 
För övriga närvarande tjänstemän, se respektive paragraf. 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 

Rune Andersson. Ersättare: Ingemar Nilsson. 

Rune Andersson 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2015-02-11 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

19/2-12/3 

Kommunkontoret i Båstad 

/474-
Henrik Andersson 

Paragrafer: 13 - 25 

Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämnden den 11 februari 2016 

§ Ärendebeskrivning 

13. Val av justeringsperson 

14. Godkännande av dagordningen 

15. Delgivningar 

16. Delegationsbeslut 

17. Informationsärenden 

18. Gläntan 9 - Olovliga åtgärder avseende påbörjat byggnation utan startbesked 

samt tagit byggnad i bruk utan slutbesked 

19. Håle 3:4 - Förhandsbesked för nybyggnad av en-/tvåbostadshus 

20. Salomonhög 1:5 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

21. Troentorp 1:43 - Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö, 

målnummer P 5086-15, angående negativt förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus 

22. Troentorp 1:89 - Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö, 

målnummer P 4965-15, angående negativt förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus 

23. Troentorp 2:29 - Beslut om överklagande av Mark- och miljödomstolens i Växjö 

dom 2016-02-08, målnummer P 2884-15, angående överklagat beslut om nekat 

förhandsbesked för nybyggnad av två en bostadshus 

24. Varan 2:5 m.fl. - Olägenheter från golfspel på Torekovs golfbana - Begäran att 

inkomma med åtgärdsförslag enligt domslut från Mark- och miljödomstolen med 

mål nr M 4808-14 

25. Miljö- och hälsoskyddstaxan 

11 f/vf 
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/HJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-02-11 

MN § 13 dnr: MN 000010/2016-903 

Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll utses: 

Rune Andersson (C). 

Till ersättare utses: Ingemar Nilsson (SD). 

Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad, 

Torsdagen den 18 februari kl. 15.00. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

11 ~ 
I 
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Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2016-02-11 3 (14) 

MN § 14 dnr: MN 000011/2016-903 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Statistik angående tillsynen från Räddningstjänsten 2015, 

Troentorp 2:29 - Beslut om överklagande av Mark- och miljödomstolens i 
Växjö dom 2016-02-08, målnummer P 2884-15, angående överklagat beslut 
om nekat förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. 

I usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 !l/b 
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Blad 

Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2016-02-11 4 (14) 

MN § 15 dnr: MN 000012/2016-903 

Delgivningar 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

a). Killeröd 4:14 - Överklagande av länsstyrelsens beslut angående positivt 
förhandsbesked - Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000096/2015-330 

b). Vistorp 8:80 - Avvisat överklagande avseende nekat startbesked efter 
anmälan om nybyggnation av en komplementbyggnad - Mark- och miljö
domstolen undanröjer länsstyrelsens avvisnings beslut och återförvisar 
målet till länsstyrelsen för prövning i sak Dnr: MN 000009/2016-330 

c). Elestorp 6:6 - Överklagande av bygglov för nybyggnad och tillbyggnad 
av personalutrymmen och kontor - Länsstyrelsen avvisar överklagandet. 
Dnr: MN 000147 /2015-330 

d). Pilen 11 - Överklagande av beslut om bygglov för uterum - Länsstyrelsen 
avslår överklagandet. Dnr: MN 000016/2016-330 

e). Axelstorp 3:5 och 3:74 - Överklagande av beslut enligt miljöbalken om att 
fritt få välja slamtömningsentreprenör - Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000015/2016-800 

f). Västra Karup 16:4 - Beslut från länsstyrelsen angående problem med vatten 
som rinner över fastigheten - Länsstyrelsen beslutar att avsluta ärendet 
utan ytterligare åtgärd. Dnr: MN 000019 /2016-800 

g). Öllöv 15:59 - Överklagande av beslut om försiktighetsmått; nu fråga om 
interimistiskt beslut - Delbeslut: Länsstyrelsen avvisar yrkandet om 
interimistiskt beslut. Dnr: MN 000099 /2015-800 

h). Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad - Underrättelse om 
granskning. Dnr: MN 000086/2015-315 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

1 
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[HJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-02-11 

dnr: MN 000013/2016-903 

Delegationsbeslut 

Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Blad 

5 (14) 

a). Delegationsbeslut 2016-01-01- 2016-02-02 för bostadsanpassningsbidrag. 
Dnr: MN 000020/2016-904 

b). Delegationsbeslut 2016-01-01- 2016-01-31 för samhällsbyggnad. 
Dnr: MN 000003/2016-904 

c). Delegationsbeslut 2016-01-08 - 2016-02-02 för miljöavdelningen. 
Dnr: MN 000004/2016-904 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

f l {}$ 
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Blad 

Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2016-02-11 6 (14) 

MN § 17 dnr: MN 000014/2016-903 

I nformationsärenden 

a). Månatlig rapportering angående inkomna bygglovansökningar (Roger) 

b). Bygglovpliktiga moduler m.m. (Roger) 

c). Enskilda avlopp m.m. (Tina) 

d). Riktlinjer för e-post samt iPad-info (James) 

e). Båstadkartan på webben: Uppföljning (James) 

f). Statistik angående tillsynen från Räddningstjänsten 2015 (Anders/Joacim) 

)usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2016-02-11 7 (14) 

MN § 18 dnr: MN 000021/2016-330, B 2015-000840 

Gläntan 9 - Olovliga åtgärder avseende påbörjat byggnation 
utan startbesked samt tagit byggnad i bruk utan slutbesked 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 11kap51-53, 57 §§plan- och bygglagen (PBL) påföra fastighets
ägaren till fastigheten Gläntan 9, , en byggsanktionssavgift enligt 
plan- och byggförordningens (PBF) 9 kap 1 §, 7 § 3, och 19 § 3 av 69 746 kr för 
att ha påbörjat byggnation av källare utan startbesked och tagit byggnaden 
i bruk utan slutbesked. Bygglov är ej sökt. 

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 bestämmel
serna i 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på 
byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild 
avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 §). Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighets
nämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägaren  har 
upplysts om vad som gäller enligt PBL om att påbörja en byggnadsåtgärd innan 
startbesked har utfärdats samt att ta en byggnad i bruk innan slutbesked har 
utfärdats samt getts möjlighet att lämna in en skriftlig förklaring. Förklaring har 
inkommit 4 februari 2016 där  hävdar att den ritning ur beviljat lov 
från 2004 inte är rätt ritning och han har själv skissat in källarplanet. Tjänste
yttrandet är kommunicerat med  för kännedom. Enligt 11 kap 53 § 
PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

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

Avgiften ska betalas till Båstads kommun senast två månader efter att beslutet 
delgivits fastighetsägaren. Faktura skickas separat. 

Beskrivning av ärendet Anmälan om olovlig byggnation inkom till Samhällsbyggnad den 2 september 
2015. Fotografering är gjord från utsida fastighetsgräns. Ingen ansökan om 
bygglov har inkommit. Utökning av källaren innebär bygglovsplikt gällande 
ökning av byggnadens volym (tillbyggnad), väsentligt ändrad planlösning och 
fasadändring. Ändring av entretrappa till butiken innebär att tillgänglighets
krav gäller (HIN2 BFS 2011:13 och HIN3 BFS 2013:9). Trappan är ej tillgänglig. 
Ramp eller hiss kräver bygglov (är ej byggt). Stödmur vid entre till källarvåning 
vid norra fasaden kräver bygglov. Ombyggnad källartrappa vid södra fasaden 
kräver bygglov. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad den 
1 februari 2016, samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 flA 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2016-02-11 8 (14) 

MN § 19 dnr: MN 000022/2016-330, B 2015-001005 

Håle 3:4 - Förhandsbesked för nybyggnad av en-/tvåbostadshus 

Med stöd av 9 kap 17 §plan- och bygglagen (2010:900), PBL, förklarar myndig
hetsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas enligt ansökningshandlingarna 
på fastigheten Håle 3:4. Vidare beaktas att lämplig grundläggning utförs i sam
råd med geotekniskt sakkunnig samt att marknivåer anpassas till platsen och 
prövas slutligt i bygglov. Avsevärd höjning eller urschaktning av mark får ej 
göras. Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 9 301 kr. Faktura skickas separat. 

De särskilda värden som ska skyddas enligt fö religgande riksintressen bedöms 
inte hindra uppförande av en till landskapet väl anpassad enplansbyggnad på 
den avgränsade och läges bestämda tomtplatsen. Föreslagen bebyggelse, till sin 
storlek och placering i landskapet, strider inte mot intentionerna i översikts
planen (ÖP) och medför ingen negativ inverkan på landskapets öppenhet och 
särdrag. Hindrar inte det rörliga friluftslivet. Vid den 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 plan- och 
bygglagen (PBL) . Positivt förhandsbesked kan meddelas. Vad berörda grannar 
anfört i ärendet leder inte till någon annan bedömning. Föreslagen placering av 
huvudbyggnaden samt dess karaktär skiljer sig åt från förslag i tidigare 
prövade ärenden där utfall varit avslag (B 2012-898) . Byggnadens placering är 
nu flyttad längre västerut till ett relativt plant markområde nedanför en höjd 
och byggnadens karaktär följer traditionell lantlig bebyggelse. 

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

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en-/ tvåbostadshus på fastig
heten Håle 3:4. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad den 
1 februari 2016, samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Yrkande Claes Sundin (M) och Göran Klang (S) : Bifall till liggande förslag. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren . 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 fl;d6 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2016-02-11 

MN § 20 dnr: MN 000023/2016-330, B 2015-000952 

Salomonhög 1:5- Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus 

9 (14) 

Med stöd av 9 kap 17 §plan- och bygglagen (2010:900), PBL, beslutar Myndig
hetsnämnden att avslå ansökan enligt skälen nedan. 
Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 7 710 kr. Faktura skickas separat. 

Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av mark samt uppförande av 
bostadshus, på föreslagna tre olika alternativ söder om Salomonhögsvägen. 
Marken är ren åkermark, vall eller jordbruksgröda, ligger utanför detaljplan 
och ej inom sammanhållen bebyggelse. Är ej utpekad i gällande översiktsplan 
som lämplig för bostads bebyggelse. Markbiten ligger i kulturmiljövårdsom
rådet Salomonhög. Salomonhögs särskilda kulturhistoriska värden är att det 
har en unik koncentration av gravhögar från brons-åldern och är en fornläm
ningsmiljö med få motsvarigheter i landet. Ansökan bedöms strida mot 
kommunens översiktsplan (Lb-område med starka reservationer gentemot 
ny bebyggelse) och är ej heller förenlig med Båstads kommuns miljöprogram 
2012-2020 Dnr KS 235/11-809 (avsnitt Bebyggd miljö punkt 4: "Vid exploate
ring ska skyddsvärda naturområden, god jordbruksmark, strand- och kust
värde samt kulturarv i ett brett perspektiv särskilt skyddas. Kulturarv i ett brett 
perspektiv innefattar allt från kulturbyggnader till ängsmarker. Hållbar stads
utveckling ska premieras."). Området är högt beläget med vidsträckande 
utsikter vilket även innebär vidsträckt synbarhet. Att tillåta byggnation i detta, 
ur landskapsbildsskydd, känsliga område skulle avsevärt förändra karaktären 
av landskapet och i allra högsta grad strida mot gällande lagstiftning. Efter en 
avvägning av de enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 2 kap 
PBL, bedöms att de allmänna intressena överväger och att bygglov enligt 
ansökan och tillhandahållen information ej kan meddelas enligt PBL 9 kap 31 §. 

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

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus på fastigheten 
Salomonhög 1:5. Ansökan avser förhandsbesked för bygglov utanför planlagt 
område och ingår ej i område med sammanhållen bebyggelse. Fastigheten 
omfattas av ett antal regleringar, vilket framgår i bilagd tjänsteskrivelse. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad 
den 1 februari 2016, samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L), Karin Schmidt (BP) och Göran Klang (S): Bifall till 
liggande förslag. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Beskrivning av ärendet 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 
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MN § 21 dnr: MN 000078/2015-330, B 2012-001020 

Troentorp 1:43 - Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö, 
målnummer P 5086-15, angående negativt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 

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 och nämndens 
tidigare beslut. 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och 
vatten (plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL, 1 kap 2§). Kommunstyrelsen 
har beslutat att en detaljplaneläggning av området inte är aktuell förrän tidigast 
efter det att en ny fördjupad översiktsplan över området antagits. Myndighets
nämnden bedömer med den bakgrunden att åtgärdens lämplighet går att pröva 
direkt i ett förhandsbesked (PBL 4 kap 2 §). 

Mark- och miljödomstolen har förelagt nämnden att yttra sig över innehållet 
i aktbilaga 1 och 4 rörande överklagan av länsstyrelsens beslut den 19 nov
ember 2015. Nämnden har fått svarstid till och med den 19 februari 2016. 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 3 februari 2016, 
samt tillhörande bilagor. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande Claes Sundin (M): Bifall till liggande förslag. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen i Växjö. 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Beslut 

Skäl för beslutet 

Beskrivning av ärendet 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 
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MN § 22 dnr: MN 000060/2015-330, B 2013-000762 

Troentorp 1:89 - Yttrande ti ll Mark- och mi ljödomstolen i Växjö, 
målnummer P 4965-15, angående negativt 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 och nämndens 
tidigare beslut. 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och 
vatten (plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL, 1 kap 2§). Kommunstyrelsen 
har beslutat att en detaljplaneläggning av området inte är aktuell förrän tidigast 
efter det att en ny fördjupad översiktsplan över området antagits. Myndighets
nämnden bedömer med den bakgrunden att åtgärdens lämplighet går att pröva 
direkt i ett förhandsbesked (PBL 4 kap 2 §). 

Mark- och miljödomstolen har förelagt nämnden att yttra sig över innehållet 
i aktbilaga 1 och 4 rörande överklagan av länsstyrelsens beslut den 19 nov
ember 2015. Nämnden har fått svarstid till och med den 23 februari 2016. 

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Roger Larsson, daterad den 3 februari 2016, 
samt tillhörande bilagor. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande Claes Sundin (M): Bifall till liggande förslag. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen i Växjö. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11M -
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Handlingar i ärendet 
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MN § 23 dnr: MN 000076/2015-330, B 2012-000014 

Troentorp 2:29 - Beslut om överklagande av Mark- och miljö
domstolens i Växjö dom 2016-02-08, målnummer P 2884-15, 
angående överklagat beslut om nekat förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus 

Myndighetsnämnden överklagar mark- och miljödomstolens dom och uppdrar 
åt stadsarkitekt Roger Larsson eller den han sätter i sitt ställe att utveckla 
nämndens talan. 

Dom från Mark- och miljödomstolen i Växjö, daterad den 8 februari 2016. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande Göran Klang (S) och Rune Andersson (C): Nämnden överklagar mark- och 
miljödomstolens dom och uppdrar åt stadsarkitekt Roger Larsson eller den 
han sätter i sitt ställe att utveckla nämndens talan. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen i Växjö. 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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MN § 24 dnr: MN 000025/2015-800, M2011-629, M2012-763 

Varan 2:5 m.fl. - Olägenheter från golfspel på Torekovs golfbana 
- Begäran att inkomma med åtgärdsförslag enligt domslut från 
Mark- och miljödomstolen med mål nr M 4808-14 

Nämnden skickar en begäran till Torekovs Golfbana AB om att senast den 
31 mars 2016 inkomma med åtgärdsförslag enligt domslut från Mark- och 
miljödomstolen med mål nr M 4808-14. 

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

Beskrivning av ärendet Miljöavdelningen mottog den 26 augusti 2011 en skrivelse från klagande  
angående säkerheten och utformningen av vissa golfhål på Torekovs 

golfbana. Den 14 november 2012 beslöt kommunstyrelsen (KS 1407 /12-800) 
att ärendet inte föranledde några ytterligare åtgärder från myndighetens sida. 
Kommunstyrelsens beslut överklagades av till länsstyrelsen, 
som den 10 november 2014 meddelade beslut om att avslå överklagan. Läns
styrelsens beslut överklagades vidare till mark- och miljödomstolen. Den 27 
november 2015 upphävde mark- och miljödomstolen länsstyrelsen i Skåne läns 
beslut samt kommunstyrelsens beslut. Domstolen återförvisade ärendet till 
Båstads kommun för fortsatt handläggning och nytt beslut i enlighet med 
vad domstolen anfört i domen. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad den 1 februari 2016, 
samt tillhörande bilagor, med förslag till nämnden om att förelägga Torekovs 
Golfbana AB med att inkomma med förslag på åtgärder för att minska 
olägenheter vid golfspel. 

Föredragande 

Yrkande 

Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

James Johnson (BP): Nämnden skickar en begäran till Torekovs Golfbana AB om 
att senast den 31 mars 2016 inkomma med åtgärdsförslag enligt domslut från 
Mark- och miljödomstolen med mål nr M 4808-14. 

Beslutet expedieras till Torekovs Golfbana AB. 

Utskott/presidium 
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MN § 25 dnr: MN 000024/2016-905 

Miljö- och hälsoskyddstaxan 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Vid premiering och omklassning ska miljöförvaltningen ta hänsyn till 
tillsynsobjektets tidigare historik från tiden innan kommunfullmäktige 
antog den riskbaserade taxan. 

14 (14) 

I övrigt vid omklassificering ska förvaltningen sänka riskklassen hellre än att 
hålla kvar i samma riskklass. 

Vid omklassificering av tillsynsobjekt i avgiftsklass 2 (U- och C-verksamheter) 
som idag är i riskkolumn 0 ska alla objekt flyttas till riskkolumn B, förutom om 
objektet har fått ett klagomål riktat mot sig som lett till ett föreläggande med 
åtgärd. Isåfall ska omklassificering ske enligt förvaltningens vedertagna rutiner. 

Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en checklista för miljö- och hälso
skyddsinspektioner som ska gälla som protokoll över inspektionen. 

Ordförande James Johnson (BP) föredrar ärendet. 

Göran Klang (S): Bifall med följande tillägg: Med anledning av detta beslut ska 
miljöavdelningen upprätta en konsekvensbeskrivning. 

Ordföranden ställer proposition på Göran Klangs tilläggsyrkande och finner 
att nämnden avslagit yrkandet. 

Till förmån för det yrkande som avslogs reserverar sig Göran Klang (S). 

justerandes si naturer 
I<S/nämnd I<F Utdragsbestyrkande 




