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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2017-02-16 1 av 22 

Kommunkontoret, Astrakanen, torsdagen den 16 februari 2017 klll:00-16.15 

Göran Klang (S), Ordförande 
Haakon Böcker (BP), tjg. ers. för James Johnson (BP) 
Karin Schmidt (BP) 
Kjell Stridh (BP), tjg. ers. för Ingemar Nilsson (SD) 
Kenneth Larsson (C), tjg. ers. för Rune Andersson (C) 
Claes Sundin (M) 
Ingrid Nygren (L) 

Marie-Louise Linden (M), ej tjg. ersättare 
Elin Ax, kommunjurist 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Roger Larsson, stadsarkitekt 
Tina Eriksson, miljöchef 
Linda Wahlström, sekreterare 

Kenneth Larsson, ersättare Haakon Böcker. 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 22 februari kl. 09.00 

--'-""-"ci'-'----"~Ja=----=------>-=(/i-"'------~..::.....=_~----Paragrafer 
Linda Wahlström 

Göran Klang 

Kenneth Larsson 

§§ 19-32 

( Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2017-02-16 

Från och med 2017-02-23 till och med 2017-03-16 

Kommunkontoret i B åstad 

Jl.ce~o, tiJcJds~ 
Linda Wahlström 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-02-16 3 av 22 

MN § 19 Dnr MN 000011/ 2017-900 

Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2017 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en justerare. 

Beslut 

Justeringen ska ske samtidigt och på dag och tid som nämnden bestämmer vid 
varje sammanträde. 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Kenneth Larsson (C) 

2. Som ersättare för justeraren utses Haakon Böcker (BP) 

3. Justeringen äger rum på kommunkontoret onsdagen den 
22 februari kl. 09.00 

Justerandes signaturer 

q r l~ 
Utdragsbestyrkande 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-16 

Dnr MN 000013/2017- 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4 av 22 

Beskrivning av ärendet Enligt myndighetsnämndens reglemente åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen 
sätts samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före 
utskick. 

Beslut 

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

Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Extraärende-Avloppsfråga Förslöv 3:56 

Extraärende- Beslut om Elin Ax närvaro på sammanträdet. 

Ärende 6- Erikstorp 2:17 bygglov för nybyggnadavenbostadshus samt 
komplementbyggnad utgår från dagens sammanträde då sökanden dragit 
tillbaks sin ansökan. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2017-02-16 5 av 22 

MN § 21 Dnr MN 000035/2017- 903 

Närvaro av kommunjuristen på myndighetsnämndens möte 
2017-02-16 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Kommunjuristen Elin Ax medges rätt att närvara på dagens sammanträde 
med myndighetsnämnden. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

<)k f2c_ 



IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-16 

Dnr MN 000003/2017-900 

Information Myndighetsnämnden 2017 

Sida 

6 av 22 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämndens sammanträde 2017-02-16 redovisas nedanstående 
( information: 

( 

Beslut 

( 

1. Närvaro av Karin Schmidt (BP) på ärendegenomgångar etc. med anledning 
av ordförandes frånvaro -V. ordförande Göran Klang. 

2. Nyanställda kommunjuristen Elin Ax presenterar sig. 

3. Bokslut 2016- SamhällsbyggnadschefLisa Rönnberg 

4. Resultat av medarbetarundersökningen 2016- Samhällsbyggnadschef 
Lisa Rönnberg 

5. Årligt beslut om indexreglering av miljötaxan- Samhällsbyggnadschef 
Lisa Rönnberg 

6. Redovisning av sanktions-/ tillsynsärenden på bygglov
Bygglovhandläggare Naim Berisha. 

7. Årsuppföljning till myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende 
lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarlig och explosiv vara -
Brandinspektör Joacim Nilsson 

8. Omklassade verksamheter 2017- MiljöchefTina Eriksson 

9. Timtaxa för miljötillsyn-Lisa Rönnberg/Tina Eriksson 

10. Misstänkt olägenhet på Västra Karups skola- Tina Eriksson 

11.Aktuella ärenden i verksamheterna (stående punktvarje möte). 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Informationsärendena läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

q~ lr:L 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

2017-02-16 

MN § 23 Dnr MN 000022/2017- 330 

Hemmeslöv 10:6- Bygglov för nybyggnad av torn för 
mobiltelefoni 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Myndighetsnämnden ger inte bygglov för åtgärden. 

7 av 22 

2. Avgiften för bygglovet är 21 320 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas 
separat. 

Kjell Stridh (BP) yrkar att bygglov ska beviljas. 

Haakon Böcker (BP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, dvs. avslag 
på bygglovsansökan. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på de båda framlagda yrkandena och finner att 
yrkandet om avslag på bygglovsansökan bifallits. 

Skäl för beslutet l avvägningen mellan det allmänna intresset av att långsiktigt trygga och säkra 
trafikanter på norra vägen, inre kustvägen, inre kustvägens gång och cykel ban, 
öppenhet i landskapet, olägenhet för Hemmeslövs invånare och det allmänna 
intresset av att förstärka mobiltelefoninätet i området genom att placera 
telekommunikations tornet och teknikboden på aktuella fastigheten bedöms 
det allmänna intresset för trafikanternas säkerhet, öppenhet i landskapet samt 
invånarnas olägenhetväga tyngst, plan- och bygglagen, PBL, 2 kap 5 §. 

I avvägningen mellan det allmänna intresset av att förstärka mobiltelefoninätet 
och det enskilda intresset av att tornet inte byggs bedöms tornets placering 
intill bostadsbebyggelsen på grannfastigheterna Hemmeslöv 10:5 och 
Hemmeslöv 10:57 medföra sådan betydande olägenhet att det enskilda 
intresset ska väga tyngst, PBL, 2 kap 9 §. 

Åtgärden bedöms därmed inte uppfylla kraven i PBL 2 kap och 
förutsättningarna för att kunna bygglov enligt PBL 9 kap 31 §är inte uppfyllda. 
Bygglov för åtgärden ska inte ges. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om bygglov inkom 8 juli 2016. Ansökan avser nybyggnad av torn för 
telekommunikation, 48 meter, med tillhörande teknikbod på fastigheten 
Hemmeslöv 10:6 som ägs av Båstads kommun. I närheten av föreslagen 
placering finns ridskolan samt befintliga bebyggelser. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

q k /~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

Underlag till beslutet 

2017-02-16 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare Naim 
Berisha daterad 2017-02-07. 

Sida 

8 av 22 

Förvaltningens 
förslag till beslut Myndighetsnämnden ger inte bygglov för åtgärden. Avgiften för bygglovet är 21 

320 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas separat. 

Föredragande 
tjänsteperson Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet på sammanträdet. 

Beslutet expedieras till Rejlers Sverige AB, Mikael Johannesson 
Box 302 33, 104 25, Stockholm 

justerandes signaturer Utdragsbescyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-02-07 

Handläggare 
Naim Berisha 

D nr 
B 2016-000619 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Nybyggnad av torn för telekommunikation, 48 meter, med tillhö
rande teknikbod HEMMESLÖV 10:6, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden ger inte bygglov för åtgärden. 

Avgiften för bygglovet är 21 320 kronor i enlighet med taxa. Faktura skickas separat. 

Skäl för beslut 

I avvägningen mellan det allmänna intresset av att långsiktigt trygga och säkra trafikanter 
på norra vägen, inre kustvägen, inre kustvägens gång och cykel ban, öppenhet i landskapet, 
olägenhet för Hemmeslövs invånare och det allmänna intresset av att förstärka mobiltele
foninätet i området genom att placera telekommunikations tornet och teknikboden på ak
tuella fastigheten bedöms det allmänna intresset för trafikanternas säkerhet, öppenhet i 
landskapet samt invånarnas olägenhet väga tyngst, plan- och bygglagen, PBL, 2 kap 5 §. 

I avvägningen mellan det allmänna intresset av att förstärka mobiltelefoninätet och det en
skilda intresset av att tornet inte byggs bedöms tornets placering intill bostadsbebyggelsen 
på grannfastigheterna Hemmeslöv 10:5 och Hemmeslöv 10:57 medföra sådan betydande 
olägenhet att det enskilda intresset ska väga tyngst, PBL, 2 kap 9 §. 

Åtgärden bedöms därmed inte uppfylla kraven i PBL 2 kap och förutsättningarna för att 
kunna bygglov enligt PBL 9 kap 31 §är inte uppfyllda. Bygglov för åtgärden ska inte ges. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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2 (3) 

Sammanfattning 
Ansökan om bygglov inkom 8 juli 2016. Ansökan avser nybyggnad av torn för telekommu
nikation, 48 meter, med tillhörande teknikbod på fastigheten Hemmeslöv 10:6 som ägs av 
Båstads kommun. I närheten av föreslagen placering finns ridskolan samt befintliga bebyg
gelser. 

Ärendet och förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför planlagt område och omfattas inte av områdesbestämmelser el
ler av sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten omfattas av följande regleringar: 

• Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Ränne å) en
ligt 3 kap 6 §miljö balken. 

• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kullaberg och Hall
andsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljö balken. 

• Område av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljö balken. ( 

Trots att sökanden inte disponerar marken rent civilrättsligt ville de ha ärendet prövat. 
Berörda myndigheter och sakägare har hörts i ärendet. Synpunkter har kommit in från 
både myndigheter och enskilda fastighetsägare. 
Försvarsmakten, Trafikverket, länsstyrelsen, Samhällsskydd/räddningstjänsten har inga 
erinringar mot förslaget. Samhällsskydd/miljö har inget att erinra under förutsättning att 
byggnationen uppförs enligt inkomna handlingar och enligt strålsäkerhetsmyndighet
ens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska 
fält (SSMFS 2008:18). För övrigt bedömer miljöavdelningen att det inte kan vara till olä
genhet för kringboende ur ett hälsoperspektiv. 

De synpunkter som kommit in från berörda grannar och andra närboende rör oro för 
strålning, påverkan på landskapsbilden, närhet till bostadshus och komplementbyggnader, 
skuggor, barnsäkerhet, ökad trafikbelastning under bygg- och driftsskede med mera. 
De inkomna yttrandena översändes till sökanden som bads om att återkomma med sina 
kommentarer. sökanden har inte återkommit med kommentarer eller kontaktat kommu
nen för att diskutera inkomna synpunkter från berörda i ärendet. 

Samhällsbyggnads bedömning: 

I avvägningen mellan det allmänna intresset av att långsiktigt trygga och säkra trafikanter ( 
på norra vägen, inre kustvägen, inre kustvägens gång och cykel ban, öppenhet i landskapet, 
olägenhet för Hemmeslövs invånare och det allmänna intresset av att förstärka mobiltele-
foninätet i området genom att placera telekommunikations tornet och teknikboden på ak-
tuella fastigheten bedöms det allmänna intresset för trafikanternas säkerhet, öppenhet i 
landskapet samt invånarnas olägenhet väga tyngst, plan- och bygglagen, PBL, 2 kap 5 §. 

I avvägningen mellan det allmänna intresset av att förstärka mobiltelefoninätet och det en
skilda intresset av att tornet inte byggs bedöms tornets placering intill bostadsbebyggelsen 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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på grannfastigheterna Hemmeslöv 10:5 och Hemmeslöv 10:57 medföra sådan betydande 
olägenhet att det enskilda intresset ska väga tyngst, PBL, 2 kap 9 §. 

Åtgärden bedöms därmed inte uppfylla kraven i PBL 2 kap och förutsättningarna för att 
kunna bygglov enligt PBL 9 kap 31 § är inte uppfyllda. Bygglov för åtgärden ska inte ges. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet: 

Ansökan 2016-07-08 
situationsplan 2016-08-04 
Karta 2016-08-04 
Huvudritning 
Huvudritning 
Yttrande från Försvarsmakten, 
Yttrande från Trafikverket, 
Yttrande från länsstyrelsen, 
Yttrande från Samhällsskydd/miljö 

Upplysningar 

2016-08-03 
2016-08-04 
2016-08-09 
2016-08-29 
2016-08-29 
2016-08-09 

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

Samhällsbyggnad 

Naim Berisha 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Rejlers Sverige AB, Mikael Johannesson 
Box 302 33, 104 25, Stockholm 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Handlingar som ingår i beslutet (enligt ovan) 
2. Hur man överklagar 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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llll BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag till beslut 

Föredragande 
tjänsteperson 

Beslutet expedieras till 

2017-02-16 

MN§24 Dnr MN 000021/2017- 330 

E lestorp 6:6 ( Kattviksvägen 233) Norrviken - Bygglov för 
nybyggnad av växthus, orkidehus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

9 av 22 

l. Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den 
han sätter i sitt ställe att pröva bygglovet när berörda sakägare hörts i 
ärendet. 

Fastigheten Elestorp 6:6 är en del av det kulturhistoriskt värdefulla Norrvikens 
trädgårdar. Ny byggnad inom denna natur- och kulturmiljö bedöms vara av 
sådant allmänt intresse att beslutet ska tas i nämnden. 

Lilla B åstad AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av växthus ( orkidehus) 
på del av fastigheten Elestorp 6:6 (Norrvikens trädgårdar). Aktuell del av 
området är detaljplanelagd och utgörs av en gräsyta som tidigare varit bebyggd 
med ett växthus (grundmurar finns levar). Åtgärden bedöms vara förenlig med 
detaljplanens syften om bevarande av stilträdgårdarna och utveckling av 
trädgårdarna som besöksmåL 

Då åtgärden avser ett nytt trädgårdselement till de ursprungliga stil
trädgårdarna och som anläggs på en yta som tidigare varit bebyggd med ett 
växthus bedöms åtgärden vara förenlig med detaljplanens syften om bevarande 
av stilträdgårdarna och utveckling av trädgårdarna som besöksmåL Den valda 
utformningen i en historiserande stil bedöms komplettera anläggningen på ett 
sätt som bibehåller området kulturhistoriska värden. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 2017-02-08 från stadsarkitekt 
Roger Larsson. 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han 
sätter i sitt ställe att pröva bygglovet när berörda sakägare hörts i ärendet. 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Samhällsbyggnad/bygglov 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-02-08 

Handläggare 
Roger Larsson 

D nr 
B 2017-000096 

0000-::Lf /J_O}l- - 3J () 

Tjänsteskrivelse l (2) 

Myndighetsnämnden 

'., 

Byggärende avseende: Bygglov nybyggnad av växthus, orkide hus, 
Norrviken ELESTORP 6:6 (KA TTVI KSV ÄGEN 233), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han sätter i sitt 
ställa att pröva bygglovet när berörda sakägare hörts i ärendet. 

Skäl för beslut 

Fastigheten Elestorp 6:6 är en del av det kulturhistoriskt värdefulla Norrvikens 
trädgårdar. Ny byggnad inom denna natur- och kulturmiljö bedöms vara av sådant 
allmänt intresse att beslutet ska tas i nämnden. 

Sammanfattning 

Lilla B åstad AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av växthus ( orkidehus) på del av fas
tigheten Elestorp 6:6 (Norrvikens trädgårdar) . Aktuell del av området är detaljplanelagd 
och utgörs av en gräsyta som tidigare varit bebyggd med ett växthus (grundmurar finns 
kvar). Åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanens syften om bevarande av stilträd
gårdarna och utveckling av trädgårdarna som besöksmåL 

Beskrivning av ärendet 

Lilla B åstad AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av växthus ( orkidehus) på del av fas
tigheten Elestorp 6:6 (Norrvikens trädgårdar). Utformningen av växthuset är historise
rande i viktoriansk stil tolkning. Aktuell del av området är detaljplanelagd och utgörs av en 
gräsbevuxen yta med grundmurarar från ett tidigare växthus som legat på platsen. Gäl
lande detaljplan anger inte ett växthus på sökt plats utan enbart befintliga grundmurar. I 
planbeskrivningen (sid 14 och 22) finns mer beskrivet om tanken med planbestämmelsen 
"Q". Aktuellt område omfattas i sin östra halva av strandskydd. Dispens ska sökas. Då det 
inte finns en tydlig byggrätt för växthus på aktuell plats utpekad i detaljplanen ska berörda 
grannar ges möjligheter att lämna synpunkter på ansökan. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Sa mhä lisbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Samhällsbyggnads bedömning: 
Då åtgärden avser ett nytt trädgårdselement till de ursprungliga stilträdgårdarna 
och som anläggs på en yta som tidigare varit bebyggd med ett växthus bedöms åtgärden 
vara förenlig med detaljplanens syften om bevarande av stilträdgårdarna och utveckling av 
trädgårdarna som besöksmåL Den valda utformningen i en historiserande stil bedöms 
komplettera anläggningen på ett sätt som bibehåller området kulturhistoriska värden. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: Shb/bygglov 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
• Ansökan 
• Orienteringskarta 
• situationsplan 
• Plan- och fasadritning 

2017-01-29 

2017-01-29 
2017-01-29 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
T e le fon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2017-02-16 10 av 22 

MN §25 Dnr MN 000024/2017- 330 

, plan 
samt komplementbyggnad 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. 
solidariskt en byggsanktionsavgift 

922 kronor för att utan bygglov och startbesked uppfört ett plank 
till en komplementbyggnad på fastighete1-

Utförda åtgärder är bygglovspliktiga. Byggsanktionsavgiften för att trotsa 
förbudet i 10 kap. 3 §plan- och bygglagen bygga till en komplementbyggnad 
med 19,8 m2 är 4 607 kronor (lagrum och uträkning se bilaga 1 till 
tjänsteskrivelsen) och för att uppföra ett plank med 25,3 meters längd är 12 
315 kronor (lagrum och uträkning se bilaga 2 till tjänsteskrivelsen) utan 
bygglov och startbesked. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av 
byggnadsnämnd. Det bedöms inte finnas särskilda skäl för att sätta ned 
avgiften. har upplysts om möjligheten att vidta rättelse 
innan mynd sammanträde men valt att bygga klart och söka 
bygglov i efterhand. 

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

Enligt PBL 11 kap 61 §ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader ef
ter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
översänds separat. 

En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen ska tas ut för de 
överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs 
med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om 
avgiften fattas. I ärendet har dock 2016 års prisbasbelopp tillämpats då det var 
det år överträdelsen gjordes och ärendets tidsutdräkt. Prisbasbeloppet är något 
lägre 2016 ( 44 300 kr) än 2017 ( 44 800 kr). Avgiften får uppgå till högst 50 
prisbas belopp. Plan- och byggförordningen. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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lliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-16 

Sida 

11 av 22 

Beskrivning av ärendet Efter anmälan av ägarna till - gjordes ett platsbesök på 
där det kunde konstateras att ett plank uppförts och en tillbyggnad påbörjats 
utan bygglov och startbes ked. Ägarna till - har beretts möjlighet att 
vidta rättelse och lämna in en förklaring till det inträffade. Bygglov har sökts i 
efterhand. 

Förvaltningens 
förslag till beslut 

Föredragande 
tjänsteperson 

Underlag till beslutet 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 2017-02-16 från stadsarkitekt 
Roger Larsson. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska delges med besvärshänvisning: 

justerandes signaturer Utdrae:sbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-02-16 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dn r 

... 

T1J1ttJr . ~.N .a 'L 5, ~t?&1.J 1o ( 
j w 

B 2016-000646 

Nybyggnad av plank samt tillbyggnad av komplementbyggnad utan 
bygglov och startbesked på fastigheten 
- Båstads kommun 

Förslag till beslut 

för att utan bygglov och startbesked till en komple-
mentbyggnad på fastigheten 

Skäl för beslut 

Utförda åtgärder är bygglovspliktiga. Byggsanktionsavgiften för att trots förbu
det i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen bygga till en komplementbyggnad med 
19,8 m2 är 4 607 kronor (lagrum och uträkning se bilaga 1) och för att uppföra 
ett plank med 25,3 meters längd är 12 315 kronor (lagrum och uträkning se bi
laga 2) utan bygglov och startbesked. 

Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnads
nämnd. Det bedöms inte finnas särskilda skäl för att sätta ned avgiften. Lars och 
Kjersti Vasli har upplysts om möjligheten att vidta rättelse innan myndighetsnämn
dens sammanträde men valt att bygga klart och söka bygglov i efterhand. 

Sammanfattning 

Efter anmälan av ägarna till - gjordes ett platsbesök på - där 
det kunde konstateras att ett plank uppförts och en tillbyggnad påbörjats utan 
bygglov och startbesked. Ägarna till - har beretts möjlighet att vidta rät
telse och lämna in en förklaring till det inträffade. Bygglov har sökts i efterhand. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.1U4 
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Beskrivning av ärendet 

Efter en anmälan från gjordes ett besök 
på fastigheten en 22 juli då det kunde konstateras att ett plank upp-
förts längs den östra tomtgränsen och att en tillbyggnad av komplementbyggnaden 
påbörjats. På plats fanns både som lämnade en muntlig för
klaring till det inträffade och att de avsåg fullfölja byggandet av tillbyggnaden och 
söka bygglov i efterhand. Undertecknad meddelade att de kornmer få en formell 
begäran på förklaring som de kan besvara skriftligt. 

Plank, foto mot nordost (2016-07-22) Grundläggning och golv till tillbyggnad 
av komplementbyggnadJota mot sydost 
(2016-07-22) 

Den 25 juli bekräftade en konsult att han fått i drag att ta fram bygglovhand-
lingar åt- . Samrna dag ringde och undrade vad som hänt i 
ärendet. Förklarade att· varit berättat att de avser söka 
bygglov i besökte undertecknad den 26 juli och förkla-
rade sin syn på saken samt visade bilder hur det såg ut när byggnadsarbetena på
börjades och hur det såg ut efter helgen. Bad att få bilderna skickade till mig, men 
de har inte skickats in. Förklarade för de kornmer bli hörda i 
bygglovärendet som berörda grannar. 

Den 28 juli skickades en begäran om förklaring till - . Den 29 augusti korn svar 
från - där de framför att de trott sig inte behöva bygglov då de i princip ersatte 
en tekniskt sett fallfärdig byggnadsdel med en ny byggnadsdel och att planket del
vis ersatte ett gammalt. 

Uppförande av plank och tillbyggnader av komplementbyggnader är bygglovplik
tiga även om de ersätter äldre byggnader eller plank 

Bygglov har sökts i efterhand och det ärendet är vid denna tjänsteskrivelse skriv
ning föremål för hörande av berörda grannar och är inte slutgiltigt prövat. De mått
uppgifter som ligger till grund förberäkning av sanktionsavgifterna är tagna från 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 so BAsTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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handlingarna i bygglovsansökan. 

Upplysningar 

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

Enligt PBL 11 kap 61 §ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader ef
ter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
översänds separat. 

En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen ska tas ut för de 
överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs 
med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om 
avgiften fattas. I ärendet har dock 2016 års prisbasbelopp tillämpats då det var 
det år överträdelsen gjordes och ärendets tidsutdräkt. Prisbasbeloppet är nå
got lägre 2016 (44 300 kr) än 2017 (44 800 kr). Avgiften får uppgå till högst 
50 prisbasbelopp. Plan- och byggförordningen. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska delges med besvärshänvisning: 

Bilagortill tjänsteskrivelsen: 

• Bilaga 1, beräkning av sanktionsavgift för tillbyggnad av komplementbyggnad 
• Bilaga 2, beräkning av sanktionsavgift för nybyggnad av plank 
• Anmälan 19 juli 2016 
• Begäran om förklaring 28 juli 2016 
• Svar på begäran 29 augusti 2016 

q l< /2<__ 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
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Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
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IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

Föredragande 
tjänsteperson 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag till beslut 

Beslutet expedieras till 

2017-02-16 

MN § 26 Dnr MN 000025/2017-330 

Viktoria 48 ( Köpmansgatan 2)- Bygglov nybyggnad av 
flerbostadshus efter rivning av befintlig byggnad 

Myndighetsnämnden beslutar: 

12 av 22 

1. Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den 
han sätter i sitt ställe att pröva bygglovet när ansökan är komplett. 

Fastigheten Viktoria 48 ligger söder om Mariakyrkan och är bebyggd med en 
äldre byggnad av traditionell form med sadeltak och som är gavelställd mot 
Köpmansgatan. Rivning av befintligt hus och nybyggnad inom denna centrala 
kulturmiljö bedöms vara av sådant allmänt intresse att beslutet ska tas i 
nämnden. 

stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 2017-02-07 från stadsarkitekt 
Roger Larsson. 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han 
sätter i sitt ställe att pröva bygglovet när ansökan är komplett 

Samhällsbyggnad/bygglov 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam h ä lisbyggnad 

Datum 
2017-02-07 

Tjänsteskrivelse l (2) 

Myndighetsnämnden 

• 
Handläggare 
Roger Larsson l TllbOr tfi ' ~" .. sl10Jtb f 
D nr 
B 2016-000774 ' 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus/radhus, förrådsbyggnad 
och murar efter rivning av befintlig byggnad på fastigheten Viktoria 
48 (Köpmansgatan 2), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden delegerar till stadsarkitekt Roger Larsson eller den han sätter i sitt 
ställa att pröva bygglovet när ansökan är komplett. 

Sammanfattning 

Fastigheten Viktoria 48 ligger söder om Mariakyrkan och är bebyggt med en äldre byggnad 
av traditionell form med sadeltak och som är gavelställd mot Köpmansgatan. Rivning av 
befintligt hus och nybyggnad inom denna centrala kulturmiljö bedöms vara av sådant all
mänt intresse att beslutet ska tas i nämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten Viktoria 48 ligger söder om Mariakyrkan och är bebyggt med en äldre byggnad 
med traditionell huvudform med sadeltak och som är gavelställd mot Köpmansgatan. 
Byggnaden omfattas av skydds-/varsamhetsbestämmelsen "q" i detaljplanen vilket inne
bär att området utgörs av kulturhistoriskt värdefull miljö. "Sådan förändring av befintlig 
byggnad får ej vidtas som förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär. Befintlig be
byggelse skall så långt möjligt bevaras. Vid uppförande av nybyggnad skall denna ansluta 
till omgivande bebyggelse i material, storlek, form och färg." 

Den nya byggnaden har samma mått, huvudform, material och färgsättning som befintlig 
byggnad. Antalet takkupor blir något fler än befintlig byggnad. En mindre förrådsbyggnad 
och murar placeras på mark som enligt planen inte får bebyggas. Berörda grannar och 
sakägare har getts möjlighet att lämna synpunkter på åtgärden. Trafikverket som är väg
hållare har påtalat risken för överskridande av riktvärdena för buller från vägen. En begä
ran om komplettering med bullerutredning har sänts till sökanden. 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Rivning av befintligt hus och nybyggnad inom denna centrala kulturmiljö bedöms vara av 
sådant allmänt intresse att beslutet ska tas i nämnden. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
Då det är upplevelsen av den samlade bebyggelsemiljön som är skyddsvärd och inte den en
skilda byggnaden. En ersättning av befintlig byggnad med en ny med samma huvudvolym, 
material och färgsättning bedöms kunna ske utan att kulturmiljön lider skada. Befintlig byggnad 
har ett enkelt utförande och omfattas inte av något rivningsförbud. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Detta dokum ent är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till : Shb/blov 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

• Ansökan 2016-08-25 

• situationsplan 2016-12-12 

• Planritning, huvudbyggnad x 2 2016-12-12 

• Fasadritning, huvudbyggnad x 4 2016-12-12 

• Sektionsritning, huvudbyggnad 2016-12-12 

• Huvudritning, förrådsbyggnad 2016-12-12 

• Trafikverkets yttrande 2017-01-23 

q J( ltt: 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
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IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2017-02-16 

MN § 27 Dnr MN 000005/2017-900 

Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2017 

l. Räddningstjänsten 170110-170206 

2. Bostadsanpassningsbidrag, fattade delegationsbeslut 170101-170131 

3. Miljöavdelningen, fattade delegationsbeslut 170101-170131 

4. Bygglovsavdelningen, fattade delegationsbeslut 170101-170131 

5. skorstensfejarmästaren, fattat delegationsbeslut 170123 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

13 av 22 

justerandes signaturer Utdragsbescyrkande 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Yrkanden 

Beskrivning av ärendet 

Aktuellt 

Föredragande 
tjänsteperson 

Underlag till beslutet 

2017-02-16 

MN § 28 Dnr MN 000099/2015-800 

Öl löv 15:59- Yttrande över beslut om försiktighetsmått 
avseende produktionstid samt föreläggande om att söka 
tillstånd för miljöfarlig verksamhet 

Myndighetsnämnden beslutar: 

14 av 22 

1. Myndighetsnämnden motsätter sig inkomna yrkanden och vidhåller tidigare 
beslut i ärendet. 

Kjell Stridh (BP), Haakon Böcker (BP), Claes Sundin (M), Karin Schmidt (BP) 
och Göran Klang (S): Bifall till föreliggande förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Myndighetsnämnden beslutade den 3 december 2015 (MN § 152) att förelägga 
Torekows Lilla Chipsfabrik AB (556838-1098) att vidta följande 
försiktighetsmått: 

att- till dess Myndighetsnämnden beslutar annat ska företagets produktion 
som kan orsaka luktolägenheter i de områden som klagomål inkommit endast 
bedrivas helgfria vardagar mellan kl. 05.00-19.00. Eventuella avsteg från 
föreskrivna arbetstider ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 

att- fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller 
förebygga luktolägenheter till omgivningen och kontinuerligt lämna uppgifter 
till miljöavdelningen gällande planerade och vidtagna åtgärder. 

Myndighetsnämndens beslut överklagades och Länsstyrelsen i Skåne beslutade 
den 7 november 2016 att ändra myndighetsnämndens beslut på så sätt att 
företagets produktion som kan orsaka luktolägenheter i de områden som 
klagomål inkommit endast ska bedrivas helgfria vardagar mellan kl. 07.00-
18.00. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolen har förelagt myndighetsnämnden att skriftligen 
inkomma med ett yttrande över innehållet i inkomna yrkanden, se bilaga 1, 
innan beslut tas i ärendet. Enligt föreläggandet ska det tydligt framgå om 
myndighetsnämnden medger eller motsätter det som yrkas i målet och i så fall 
skälen för detta. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 2017-02-07 från Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-16 

Sida 

15 av 22 

Förvaltningens 
förslag till beslut Myndighetsnämnden föreslås motsätta sig inkomna yrkanden och vidhålla 

tidigare beslut i ärendet. 

Beslutet expedieras till mmd.vaxjo@dom.se (ange målnummer: M 5193-16) 

justerandes si!!naturer Utdra!!sbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsskydd 
Datum: 2017-02-07 

Handläggare: Mårten Sällberg 

Dnr: M 2013-560 

Till: Myndighetsnämnden 

Yttrande skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

mmd.vaxjo@dom.se (ange målnummer: M 5193-16) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Föreläggande, mark- och miljödomstolen 
2. Diagram vindriktning 
3. Miljöavdelningens förslag till yttrande 

Förslag till yttrande 
Myndighetsnämnden föreslås motsätta sig inkomna yrkanden och vidhålla tidigare beslut i 
ärendet. 

Bakgrund 

1 (3) 

Myndighetsnämnden beslutade den 3 december 2015 (MN § 152) att förelägga Torekows Lilla 
Chipsfabrik AB (556838-1098) att vidta följande försiktighetsmått: 

att till dess Myndighetsnämnden beslutar annat ska företagets produktion som kan orsaka 
luktolägenheter i de områden som klagomål inkommit endast bedrivas helgfria vardagar 
mellan kl. 05.00-19.00. Eventuella avsteg från föreskrivna arbetstider ska ske i samråd 
med tillsynsmyndigheten. 

att fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga 
luktolägenheter till omgivningen och kontinuerligt lämna uppgifter till miljöavdelningen 
gällande planerade och vidtagna åtgärder. 

Myndighetsnämndens beslut överklagades och Länsstyrelsen i Skåne beslutade den 7 
november 2016 att ändra myndighetsnämndens beslut på så sätt att företagets produktion 
som kan orsaka luktolägenheter i de områden som klagomål inkommit endast ska bedrivas 
helgfria vardagar mellan Id. 07.00-18.00. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och 
miljö domstolen. 

Aktuellt 
Mark- och miljödomstolen har förelagt myndighetsnämnden att skriftligen inkomma med ett 
yttrande över innehållet i inkomna yrkanden, se bilaga 1, innan beslut tas i ärendet. Enligt 
föreläggandet ska det tydligt framgå om myndighetsnämnden medger eller motsätter det som 
yrkas i målet och i så fall skälen för detta. 

Övervägande/framtid 
Mark- och miljödomstolen har förelagt myndighetsnämnden att yttra sig över inkomna 
yrkanden i form av två aktbilagor som inkommit från Torekows Lilla Chipsfabrik AB s (nedan 
kallat företaget) juridiska ombud. Enligt inkomna yrkanden framgår att mark- och 
miljödomstolen ska ändra länsstyrelsens beslut och att produktion som kan orsaka 
luktolägenheter i de områden som klagomål inkommit ska få bedrivas helgfria vardagar mellan 
06.00-24.00 samt lördagar mellan kl. 06.00-16.00. Enligt inkomna yrkanden framgår 
huvudsakligen att: 

yK ~~ 
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- Lukten från produktionen inte är så omfattande så att de kan motivera de inskränlmingar i 
produktionstiderna som myndighetsnämnden och Länsstyrelsen beslutat om. 

- Lukten från produktionen inte förekommer så ofta eller så varaktigt att de är att betrakta 
som sådana olägenheter som avses i 9 kap. 3 § miljöbalken. 

- En kännbar lukt hos de klagande enbart kan uppkomma vid vissa väderlekar och vid vissa 
vindriktningar i kombination med problem med reningen. 

- En begränsning av produktionstiderna kan medföra att företaget inte kan överleva. 
- Luktolägenheter enbart kan uppstå, enligt egna beräkningar, vid de klagandes fastigheter 

cirka 2 dagar per år på respektive fastighet. 
- Myndighetsnämnden har i tidigare beslut (MN §56, 2016-05-12) gjort bedömningen att 

olägenheterna är av ringa och tillfällig karaktär. 
- Det finns andra åtgärder man kan vidta istället för begränsning av produktionstiderna som 

till exempel öka skorstenshöj den. 
- Det finns planer på att flytta produktionen till en annan fastighet under 2018 och att en flytt 

enbart, rent ekonomiskt, kan ske om produktionen får fortgå i oförändrad omfattning. 
- Företrädarna för företaget aldrig fått någon information om de besök som gjorts från 

tillsynsmyndighens sida för att konstatera eventuelllukt 
- Företaget vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra olägenheter från verksamheten. 

Inkomna yrken har tagits i beaktande och miljöavdelningen vill framföra att man vidhåller 
tidigare beslut i ärendet och motsätter sig inkomna yrkanden enligt nedanstående. 

Klagomål på lukt, över sextio stycken, från klagande har löpande inkommit till 
miljöavdelningen sedan myndighetsnämndens beslut i ärendet. En oanmäld inspektion utanför 
fabriken den 16 januari 2017 visade på att luktolägenheterna kvarstår i enlighet med tidigare 
iakttagelser i vindriktningen vid produktion. 

Gällande inkomna yrkanden avseende ekonomiska omständigheter anser miljöavdelningen att 
detta tidigare har beaktats i ärendet. Dels i nu överklagat beslut där man beslutade om att en 
begränsning av arbetstiderna var det mest proportionerliga och minst ingripande åtgärden för 
att undanröja luktolägenheterna och dels genom tidigare bedömningar i ärendet gällande flytt 
av produktionslokaler och investeringar i rökgasrening. Vid ett möte med företrädare för 
företaget den 7 november 2014 klargjorde miljöavdelningen att man avsåg att besluta om att 
inkomna klagomål var befogade. Företaget meddelade på mötet att man avsåg att 
implementera en ny rökgasrening som skulle vara installerad och driftsatt under december 
2014. Företaget redovisade att deras egna prognoser visade på att de under 2016 måste flytta 
fabriken för att klara ökad efterfrågan med bland annat större lokaler för lagerhållning. 
Miljöavdelningen godkände handlingsplanen under förutsättning att den nya rökgasreningen 
gick att flytta till andra lokaler. 

Enligt inkomna yrkanden så vidhåller företaget att lukt från tillverkningen kan innebära 
olägenheter för klagande vilket ligger i linje med vad företrädare för företaget tidigare har 
uppgivit och därmed delar man miljöavdelningens bedömning i denna fråga. Däremot delar 
miljöavdelningen inte företagets uppfattning att lukten från produktionen inte förekommer så 
ofta eller så varaktigt att de är att betrakta som sådana olägenheter som avses i 9 kap. 3 § 
miljö balken. 

Företaget är beläget på sydsidan av Bjärehalvön i ett öppet odlingslandskap cirka 1,5 lan från 
skälderviken. I närområdet finns två väderstationer som är belägna på Hallands Väderö (cirka 
14 Ian från fabriken) och Barkåkra vid Ängelholms flygplats (cirka 11 km från fabriken). Enligt 
över 40 års statistik1 från SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) framgår 
att vindförhållandena i området är enligt nedanstående tabell. 

1 Vindstatistik för Sverige 1961-2004, Nr 121, 2006 
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Tabell1. Frekvenser av vindriktnin (%)för året under stationens mätperiod 
Vindriktning N NO o so s sv v NV Lugnt 
Hallands Väderö (SMHI: 8,0 8,3 9,9 16,3 13,2 16,9 17,0 10,0 0,4 
Vindstatistik 1961-2004) 
Barkåkra (SMHI: Vindstatistik 4,7 5,7 15,1 16,3 9,7 9,9 19,7 11,8 7,2 
1961-2004) 
Medel 6,4 7,0 12,5 16,3 11,5 13,4 18,4 10,9 3,8 

Av mätningarna framgår att det är ovanligt med lugn väderlek i området och att den förhärskande 
vindriktningen i området är västlig. Med anledning av att fabriken är belägen nästan mitt emellan 
väderstationerna så kan ett beräknat medelvärde ge en representativ bild av vindförhållandena i 
området vilket illustreras i tabell ovan och i ett diagram enligt bilaga 2. 
Av statistiken framgår till exempel att klagande på fastigheten Öllöv 15:24, som är belägen i 
nordostlig- ostlig riktning från fabriken, i genomsnitt blir utsatt av vind från väst- sydvästlig 
riktning 13,4- 18,4% av tiden under ett år vilket motsvarar 49 - 67 dagar per år. En liknande 
beräkning för klagande på fastigheten Öllöv 15:62, som är belägen i västlig- sydvästlig riktning från 
fabriken, i genomsnitt blir utsatt av vind från ost- nordostlig riktning 7,0 - 12,5 % av tiden under 
ett år vilket motsvarar 26-46 dagar per år. statistiken visar att klagande på fastigheten Öllöv 15:24 
löper en större risk att bli exponerad för lukt från tillverkningen vilket även har visat sig i antalet 
inkomna klagomål som inkommit i ärendet från fastigheten. 

Enligt inkommet yrkande har myndighetsnämnden i tidigare beslut (MN § 56, 2016-05-12) gjort 
bedömningen att olägenheterna från fabriken är av ringa och tillfällig karaktär. Ovanstående beslut 
var ett separat beslut som avsåg om det förelåg så stora olägenheter i form av luktolägenheter från 
tillverkningen att företaget skulle föreläggas att söka tillstånd för sin verksamhet enligt 9 kap. 6a § 
miljöbalken. Myndighetsnämnden grundade sin bedömning på att man redan, i nu överklagat beslut 
(MN § 152, 2015-03-12), beslutat om begränsningar av företagets arbetstider och att detta var 
tillräckligt för att hantera olägenheterna från tillverkningen. Myndighetsnämndens beslut (MN § 56, 
2016-05-12) har ännu inte vunnit laga kraft och är överklagat till mark- och miljödomstolen. 

slutligen vill myndighetsnämnden anföra att företaget löpande fått information om handläggningen 
av ärendet via skrivelser, besök, telefonsamtal, möten och beslut i ärendet. O bokade inspektioner 
för att kontrollera luktolägenheter har i ärendet bedömts som det mest objektiva sättet att bedriva 
operativ tillsyn på. Syftet har varit att undersöka luleten från produktionen genom inspektioner 
utomhus utanför fabriken med olika inspektörer, vid olika dygnstider, olika årstider och 
väderförhållanden för att därigenom kunna utreda inkomna klagomål. Myndighetsnämnden vill 
även framföra att överklagat beslut enbart begränsar verksamhetens produlction på de tider när det 
kan orsaka luktolägenheter på klagandes fastigheter. Företag kan och ska, enligt miljöbalkens 
hänsynsregler och 26 kap. 19 §miljö balken, därmed fortlöpande arbeta med att undanröja lukt från 
produktionen och därmed störningar till omgivningen. 

Miljöavd(_lningeQ__ 

~ 
Mårten Sällberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Bilagor 
1. Föreläggande, mark- och miljödomstolen 
2. Diagram vindriktning 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsskydd 

Datum 
2017-02-07 
Handläggare 
Mårten Sällberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Vårtdur 
M 2013-560 

YTTRANDE 1 (3) 

mmd.vaxjo@dom.se 

Yttrande angående överklagan av Länsstyrelsen i Skåne län beslut, 2016-
11-07, dnr 505-1672-16 angående luktolägenhet från verksamhet på 
fastigheten Öllöv 15:59, Båstads kommun (Målnummer M 5193-16). 

Yttrande 
Myndighetsnämnden motsätter sig inkomna yrkanden och vidhåller tidigare beslut i ärendet. 

Ärendet 
Myndighetsnämnden beslutade den 3 december 2015 (MN § 152) att förelägga Torekows Lilla 
Chipsfabrik AB (556838-1098) att vidta följande försiktighetsmått: 

att till dess Myndighetsnämnden beslutar annat ska företagets produktion som kan orsaka 
luktolägenheter i de områden som klagomål inkommit endast bedrivas helgfria vardagar 
mellan kl. 05.00-19.00. Eventuella avsteg från föreskrivna arbetstider ska ske i samråd med 
tillsynsmyndigheten. 

att fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga 
luktolägenheter till omgivningen och kontinuerligt lämna uppgifter till miljöavdelningen 
gällande planerade och vidtagna åtgärder. 

Myndighetsnämndens beslut överklagades och Länsstyrelsen i Skåne beslutade den 7 november 
2016 att ändra myndighetsnämndens beslut på så sätt att företagets produktion som kan orsaka 
luktolägenheter i de områden som klagomål inkommit endast ska bedrivas helgfria vardagar mellan 
kl. 07.00-18.00. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolen har förelagt myndighetsnämnden att skriftligen inkomma med ett 
yttrande över innehållet i inkomna yrkanden, se bilaga 1, innan beslut tas i ärendet. Enligt 
föreläggandet ska det tydligt framgå om myndighetsnämnden medger eller motsätter det som yrkas 
i målet och i så fall skälen för detta. 

Myndighetsnämndens yttrande 
Mark- och miljödomstolen har förelagt myndighetsnämnden att yttra sig över inkomna yrkanden i 
form av två aktbilagor som inkommit från Torekows Lilla Chipsfabrik AB s (nedan kallat företaget) 
juridiska ombud. Enligt inkomna yrkanden framgår att mark- och miljödomstolen ska ändra 
länsstyrelsens beslut och att produktion som kan orsaka luktolägenheter i de områden som 

Båstads kommun 

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



2 (3) 

klagomål inkommit ska få bedrivas helgfria vardagar mellan 06.00-24.00 samt lördagar mellan kl. 
06.00-16.00. Enligt inkomna yrkanden framgår huvudsakligen att: 
- Lukten från produktionen inte är så omfattande så att de kan motivera de inskränkningar i 

produktionstiderna som myndighetsnämnden och Länsstyrelsen beslutat om. 
Lukten från produktionen inte förekommer så ofta eller så varaktigt att de är att betrakta som 
sådana olägenheter som avses i 9 kap. 3 §miljö balken. 
En kännbar lukt hos de klagande enbart kan uppkomma vid vissa väderlekar och vid vissa 
vindriktningar i kombination med problem med reningen. 
En begränsning av produktionstiderna kan medföra att företaget inte kan överleva. 
Luktolägenheter enbart kan uppstå, enligt egna beräkningar, vid de klagandes fastigheter cirka 2 
dagar per år på respektive fastighet. 
Myndighetsnämnden har i tidigare beslut (MN §56, 2016-05-12) gjort bedömningen att 
olägenheterna är av ringa och tillfällig karaktär. ( 
Det finns andra åtgärder man kan vidta istället för begränsning av produktionstiderna som till 
exempel öka skorstenshöj den. 
Det finns planer på att flytta produktionen till en annan fastighet under 2018 och att en flytt 
enbart, rent ekonomiskt, kan ske om produktionen får fortgå i oförändrad omfattning. 
Företrädarna för företaget aldrig fått någon information om de besök som gjorts från ( 
tillsynsmyndighens sida för att konstatera eventuell lukt. 
Företaget vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra olägenheter från verksamheten. 

Inkomna yrken har tagits i beaktande och myndighetsnämnden vill framföra att man vidhåller 
tidigare beslut i ärendet och motsätter sig inkomna yrkanden enligt nedanstående. 

Klagomål på lukt, över sextio stycken, från klagande har löpande inkommit till miljöavdelningen 
sedan myndighetsnämndens beslut i ärendet. En oanmäld inspektion utanför fabriken den 16 
januari 2017 visade på att luktolägenheterna kvarstår i enlighet med tidigare iakttagelser i 
vindriktningen vid produktion. 

Gällande inkomna yrkanden avseende ekonomiska omständigheter anser myndighetsnämnden att 
detta tidigare har beaktats i ärendet. Dels i nu överklagat beslut där man beslutade om att en 
begränsning av arbetstiderna var det mest proportionerliga och minst ingripande åtgärden för att 
undanröja luktolägenheterna och dels genom tidigare bedömningar i ärendet gällande flytt av 
produktionslokaler och investeringar i rökgasrening. Vid ett möte med företrädare för företaget den ( 
7 november 2014 klargjorde miljöavdelningen att man avsåg att besluta om att inkomna klagomål 
var befogade. Företaget meddelade på mötet att man avsåg att implementera en ny rökgasrening 
som skulle vara installerad och driftsatt under december 2014. Företaget redovisade att deras egna 
prognoser visade på att de under 2016 måste flytta fabriken för att klara ökad efterfrågan med 
bland annat större lokaler för lagerhållning. Miljöavdelningen godkände handlingsplanen under 
förutsättning att den nya rökgasreningen gick att flytta till andra lokaler. 

Enligt inkomna yrkanden så vidhåller företaget att lukt från tillverlmingen kan innebära 
olägenheter för klagande vilket ligger i linje med vad företrädare för företaget tidigare har uppgivit 
och därmed delar man myndighetsnämndens bedömning i denna fråga. Däremot delar 
myndighetsnämnden inte företagets uppfattning att luleten från produktionen inte förekommer så 
ofta eller så varalrtigt att de är att betrakta som sådana olägenheter som avses i 9 kap. 3 § 
miljö balken. 

Företaget är beläget på sydsidan av Bjärehalvön i ett öppet odlingslandskap cirka 1,5 km från 
skälderviken. I närområdet finns två väderstationer som är belägna på Hallands Väderö (cirka 14 
km från fabriken) och Barkåkra vid Ängelholms flygplats (cirka 11lan från fabriken). Enligt över 40 
års statistikl från SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) framgår att 
vindförhållandena i området är enligt nedanstående tabell. 

1 Vindstatistik för Sverige 1961-2004, Nr 121,2006 4 ]<. /~ 
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Tabell l. Frekvenser av vindriktnio 2: (%) för året under stationens mätperiod 
Vindriktning N NO o so s sv v NV Lugnt 

Hallands Väderö (SMHI: 8,0 8,3 9,9 16,3 13,2 16,9 17,0 10,0 0,4 
Vindstatistik 1961-2004) 
Barkåkra (SMHI: Vindstatistik 4,7 5,7 15,1 16,3 9,7 9,9 19,7 11,8 7,2 
1961-2004) 
Medel 6,4 7,0 12,5 16,3 11,5 13,4 18,4 10,9 3,8 

Av mätningarna framgår att det är ovanligt med lugn väderlek i området och att den 
förhärskande vindriktningen i området är västlig. Med anledning av att fabriken är belägen 
nästan mitt emellan väderstationerna så kan ett beräknat medelvärde ge en representativ bild 
av vindförhållandena i området vilket illustreras i tabell ovan och i ett diagram enligt bilaga 2. 
Av statistiken framgår till exempel att Idagande på fastigheten Öllöv 15:24, som är belägen i 
nordostlig- ostlig riktning från fabriken, i genomsnitt blir utsatt av vind från väst- sydvästlig 
riktning 13,4- 18,4% av tiden under ett år vilket motsvarar 49- 67 dagar per år. En liknande 
beräkning för klagande på fastigheten Öllöv 15:62, som är belägen i västlig- sydvästlig 
riktning från fabriken, i genomsnitt blir utsatt av vind från ost- nordostlig riktning 7,0- 12,5 
% av tiden under ett år vilket motsvarar 26 - 46 dagar per år. statistiken visar att klagande på 
fastigheten Öllöv 15:24löper en större risk att bli exponerad för lukt från tillverkningen vilket 
även har visat sig i antalet inkomna klagomål som inkommit i ärendet från fastigheten. 

Enligt inkommet yrkande har myndighetsnämnden i tidigare beslut (MN §56, 2016-05-12) 
gjort bedömningen att olägenheterna från fabriken är av ringa och tillfällig karaktär. 
Ovanstående beslut var ett separat beslut som avsåg om det förelåg så stora olägenheter i form 
av luktolägenheter från tillverkningen att företaget skulle föreläggas att söka tillstånd för sin 
verksamhet enligt 9 kap. 6a § miljöbalken. Myndighetsnämnden grundade sin bedömning på 
att man redan, i nu överklagat beslut (MN § 152, 2015-03-12), beslutat om begränsningar av 
företagets arbetstider och att detta var tillräckligt för att hantera olägenheterna från 
tillverkningen. Myndighetsnämndens beslut (MN § 56, 2016-05-12) har ännu inte vunnit laga 
kraft och är överklagat till mark- och miljödomstolen. 

Slutligen vill miljöavdelningen anföra att företaget löpande fått information om 
handläggningen av ärendet via skrivelser, besök, telefonsamtal, möten och beslut i ärendet. 
O bokade inspektioner för att kontrollera luktolägenheter har i ärendet bedömts som det mest 
objektiva sättet att bedriva operativ tillsyn på. Syftet har varit att undersöka lukten från 
produktionen genom inspektioner utomhus utanför fabriken med olika inspektörer, vid olika 
dygnstider, olika årstider och väderförhållanden för att därigenom kunna utreda inkomna 
klagomål. Miljöavdelningen vill även framföra att överklagat beslut enbart begränsar 
verksamhetens produktion på de tider när det kan orsaka luktolägenheter på klagandes 
fastigheter. Företag kan och ska, enligt miljöbalkens hänsynsregler och 26 kap. 19 § 
miljö balken, därmed fortlöpande arbeta med att undanröja lukt från produktionen och därmed 
störningar till omgivningen. 

Båstad dag som ~an 

-· Mårten Sällberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-02-16 16 av 22 

Beslut 

MN §29 Dnr MN 000141/2016 -800 

Överklagande av beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten till avloppsanläggningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Myndighetsnämnden motsätter sig inkommet yrkande, aktbilaga l, samt 
vidhåller tidigare beslut i ärendet, från den 9 september 2016 och tillstyrker 
Länsstyrelsens beslut från den 16 december 2016, angående beslut om 
förbud att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen på fastigheten 
- Båstads kommun. 

Beskrivning av ärendet Rubricerad fastighet ingår i avloppsinventeringen för år 2016 och med 
anledning av detta skickades en enkät ut till fastighetsägaren den 26 maj 2016. 
Inspektion av avloppsanordningen skedde den 8 september 2016. 

Aktuellt 

Anordningen bedöms inte leva upp till reduktionskraven för normal 
skyddsnivå vilket innebär minst 90 o/o reduktion av organiska ämnen (mätt som 
BOD? eller BODS) samt minst 70% reduktion av fosfor (tot-P). Fastigheten 
ligger inom område med normal skyddsnivå men med brant sluttning ner mot 
närliggande strandskyddad bäck samt uppströms närliggande fastigheter med 
enskilda vattentäkter som riskerar att kontamineras. Utsläpp av avloppsvatten 
sker till skälderviken, som har en måttlig ekologisk status. 

Fastighetsägaren överklagade miljöavdelningens beslut den 3 oktober 2016 
gällande tiden när utsläppsförbudet träder i kraft, som är satt till den 
2017-09-01, och ärendet överlämnades till Länsstyrelsen. Den 16 december 
2016 meddelar Länsstyrelsen beslut om att avslå överklagandet. 
Länsstyrelsens beslut har därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen. 

Länsstyrelsens beslut har överklagats av den klagande till Mark- och 
miljödomstolen, Växj ö tingsrätt. Klagande har inkommit med en skrivelse till 
Mark- och miljödomstolen. Båstads kommun har förelagts att avge yttrande 
över de inkomna handlingarna, se bilaga l till tjänsteskrivelsen. 

Miljöavdelningen saknar delegation att avge yttrande i ärendet varpå ärendet 
lyfts till Myndighetsnämnden. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Föredragande 
tjänsteperson 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag till beslut 

Beslutet expedieras till 

2017-02-16 17 av 22 

Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 2017-02-03 från miljö- och 
hälsoskyddsinspektör Therese Olausson. 

Myndighetsnämnden fö reslås motsätta sig inkommet yrkande, aktbilaga 1, 
samt vidhålla tidigare beslut i ärendet, från den 9 september 2016 och tillstyrka 
Länsstyrelsens beslut från den 16 december 2016, angående beslut om förbud 
att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen på fastigheten
• • Båstads kommun. 

Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 VÄXJÖ 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

qtl~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsskydd 
Datum: 2017-02-03 
Handläggare: Therese Olausson 
Dnr: M 2016-000834 
Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 VÄXJÖ 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Föreläggande om att inkomma med yttrande 
Bilaga 2: Beslut från Länsstyrelsen- Överklagande av beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten till avloppsanläggningen på fastigheten Förslöv 25:3, Båstads kommun 

Förslag till yttrande angående överklagande av Länsstyrelsen i Skåne 
län beslut, 2016-12-16 angående beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten till avloppsanläggningen på fastigheten 
Båstads kommun, målnummer M259-17 

Bakgrund 

1 (2) 

Rubricerad fastighet ingår i avloppsinventeringen för år 2016 och med anledning av detta 
skickades en enkät ut till fastighetsägaren den 26 maj 2016. Inspektion av avloppsanordningen 
skedde den 8 september 2016. 

Det är oklart när avloppsanordningen är anlagd. Den tar emot spillvatten från ett hushåll för 
permanentboende, uppdelat i två system. Anläggningen består utav en trekammarbrunn dit 
klosett-, bad- och tvättvatten avleds. Det är oklart var avloppsvattnet därefter tar vägen. 
Trekammarbrunnens inloppsrör är söndervittrat det står slam i alla kammare och det saknas 
ett korrekt T-rör. Locket är tungt och beläget i marknivå. 

Diskvattnet leds till två stycken seriekopplade enkammarbrunnar. Båda brunnarna har tungt 
lock varav det ena är beläget i marknivå. Utsläpp sker därefter till omgivande naturområde i en 
brant sluttning ner mot bäck, som ej är vattenförande året om. Den egna vattentäkten är 
belägen ca 60 m uppströms avloppsanordningeil. Det är oklart var övriga vattentäkter 
nedströms är placerade. 

Avloppsanläggningen saknar även tillstånd enligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Anordningen bedöms inte leva upp till reduktionskraven för 
normal skyddsnivå vilket innebär minst 90% reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7 
eller BOD5) samt minst 70% reduktion av fosfor (tot-P). Fastigheten ligger inom område med 
normal skyddsnivå men med brant sluttning ner mot närliggande strandskyddad bäck samt 
uppströms närliggande fastigheter med enskilda vattentäkter som riskerar att kontamineras. 
Utsläpp av avloppsvatten sker till skälderviken, som har en måttlig ekologisk status. 

Fastighetsägaren överklagade miljöavdelningens beslut den 3 oktober 2016 gällande tiden när 
utsläppsförbudet träder i kraft, som är satt till den 2017-09-01, och ärendet överlämnades till 
Länsstyrelsen. Den 16 december 2016 meddelar Länsstyrelsen beslut om att avslå 
överklagandet. Länsstyrelsens beslut har därefter överklagats till Mark- och miljödomstol en. 
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Aktuellt 
Länsstyrelsens beslut har överklagats av den klagande till Mark- och miljödomsto len, Växjö 
tingsrätt. Klagande har inkommit med en skrivelse till Mark- och miljödomsto len. Båstads 
kommun har förelagts att avge yttrande över de inkomna handlingarna, se bilaga 1. 

Miljöavdelningen saknar delegation att avge yttrande i ärendet varpå ärendet lyfts till 
Myndighetsnämnden. 

Övervägande/framtid 
Inkommit yrkande har tagits i beaktande och miljöavdelningen vill framföra att man vidhåller 
tidigare beslut i ärendet och motsätter sjg inkommit yrkande enligt nedanstående. 

Av inskickat överklagande lyfter fastighetsägaren möjligheten till anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp. Enligt Båstads kommun "Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i 
Båstads kommun", antagen av kommunstyrelsen den 2012-11-14 finns inte rubricerad 
fastighet med. Det har i kommunen diskuterats att i samband med byggnation av en cykelväg 
längs med Margretetorpsvägen kan platsen Fogdarp lyftas in i strategin för utbyggnad av 
kommunalt V A. Därmed kunde det göras möjligt för ca 17 fastigheter i närliggande område, 
Viarpshult och Södra Karstorp (längs med väg Stenhotten), att bilda en samfällighet för 
anslutning till kommunalt V A. Under hösten 2016 budgeterades det dock inte för detta projekt 
och en utbyggnad av verksamhetsområdet lades vilandes. Rubricerad fastighet ingår dock inte 
i det området med fastigheter som skulle kunna bilda samfällighet, enligt den informationen 
som miljöavdelningen fick ta del av under sensommaren 2016. 

En ny strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Båstads kommun är i skrivande stund 
under pågående handläggning men ännu inte antagen. strategin kommer att lyftas till KF den 
15 februari 2017. Utbyggnad av området längs med Margretetorpsvägen är i den nya, ej ännu 
antagna strategin, planerad till år 2020. Alla fastigheter med undermåliga enskilda avlopp som 
av kommunen har fått beslut om utsläppsförbud och ligger inom område med möjlig 
påkoppling på det kommunala ledningsnätet kommer att ges uppskov om utbyggnaden till 
Margretetorpsvägen beviljas i den nya strategin. I nuläget finns därför ingen aktuell tidsplan 
för när eller om rubricerad fastighet kan anslutas till kommunalt V A. 

Enligt miljöavdelningens bedömning har ärendet handlagts i enlighet med gällande interna 
rutiner för avloppsinventering. Miljöavdelningen bedömer även att man inhämtat tillräckligt 
beslutsunderlag och att beslut i ärendet har tagits i enlighet med gällande lagstiftning och 
riktlinjer. 

Förslag till yttrande 
Myndighetsnämnden föreslås motsätta sig inkommit yrkande, aktbilaga 1, samt vidhålla 
tidigare beslut i ärendet, från den 9 september 2016 och tillstyrka Länsstyrelsens beslut från 
den 16 december 2016, angående beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till 
avloppsanläggningen på fastigheten - Båstads kommun. 

Båstad, dag som ovan 

a n 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

( 

( 

( 
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Yttrande angående överklagande av Länsstyrelsen i Skåne län beslut, 2016-
12-16 angående beslut om förbud av att släppa ut avloppsvatten till ( 
avloppsanläggningen på fastigheten , Båstads kommun, 
målnummer M259-17 

Yttrande ( 
Myndighetsnämnden motsätter sig över innehållet i aktbilaga 1 samt vidhåller tidigare beslut i 
ärendet, från den 9 september 2016 och tillstyrker Länsstyrelsens beslut från deh 16 december 
2016, angående beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till avloppsanordning på fastigheten 
Förslöv 25:3, Båstads kommun. 

Myndighetsnämndens yttrande 
Av inskickat överklagande lyfter fastighetsägaren möjligheten till anslutning till kommunalt vatten 
och avlopp. Enligt Båstads kommun "Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Båstads 
kommun", antagen av kommunstyrelsen den 2012-11-14 finns inte rubricerad fastighet med. Det 
har i kommunen diskuterats att i samband med byggnation av en cykelväg längs med 
Margretetorpsvägen kan platsen Fogdarp lyftas in i strategin för utbyggnad av kommunalt VA 
Därmed kunde det göras möjligt för ca 17 fastigheter i närliggande område, Viarpshult och Södra 
Karstorp (längs med väg Stenhotten), att bilda en samfällighet för anslutning till kommunalt VA. 
Under hösten 2016 framkom det dock att det ej budgeterades för detta projekt och en utbyggnad av 
verksamhetsområdet lades vilandes. Rubricerad fastighet ingår dock inte i det området med 
fastigheter som skulle kunna bilda samfällighet, enligt den informationen som miljöavdelningen fick ( 
ta del av under sensommaren 2016. 

En ny strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Båstads kommun är i skrivande stund under 
pågående handläggning men ännu inte antagen. strategin kommer att lyftas till KF den 15 februari 
2017. Utbyggnad av området längs med Margretetorpsvägen är i den nya, ej ännu antagna strategin, ( 
planerad till år 2020. Alla fastigheter med undermåliga enskilda avlopp som av kommunen har fått 
beslut om utsläppsförbud och ligger inom område med möjlig påkoppling på det kommunala 
ledningsnätet kommer att ges uppskov om utbyggnaden till Margretetorpsvägen beviljas i den nya 
strategin. 

I nuläget finns därför ingen aktuell tidsplan för när eller om rubricerad fastighet kan anslutas till 
kommunalt V A. 

Båstads kommun 

Samhällsskydd 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallskydd@bastad.se 
www.bastad.se 
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Ärendet 
Miljöavdelningen beslutade den 9 september 2016 på delegation att förbjuda utsläpp till befintlig 
avloppsanordning. Förbudet träder i kraft den 1 september 2017. Miljöavdelningen grundade sin 
bedömning på att avloppsanordningen inte bedöms uppnå reningskraven för normal skyddsnivå, 
tillstånd saknas samt att en efterföljande rening saknas. 

Fastigheten ligger inom område med normal skyddsnivå och utsläpp sker till skälderviken, som har 
en måttlig ekologisk status samt uppströms närliggande fastigheter med enskilda vattentäkter som 
rikserar att kontamineras. Fastighetsägaren överklagade miljöavdelningens beslut den 3 oktober 
2016 och ärendet överlämnades till Länsstyrelsen. 

Den 16 december 2016 meddelar Länsstyrelsen beslut om att avslå överklagandet. Länsstyrelsens 
beslut har därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen. 

Miljöavdelningen 

~ -
T erese a sson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens 
förslag till beslut 

2017-02-16 

MN § 30 Dnr MN 000138/2016- 800 

Kontroll- och tillsynsplan enligt livsmedelslagen och 
miljöbalken för Båstads kommun 2017 

Myndighetsnämnden beslutar: 

18 av 22 

l. Ärendet återremitteras till förvaltningen för utredning om taxan i formell 
mening berörs av myndighetsnämndens beslut 2017-01-19 om antagande 
av kontroll- och tillsynsplan en. 

Vid myndighetsnämndens sammanträde den 19 januari beslutade nämnden att 
anta upprättad kontroll- och tillsynsplan enligt livsmedelslagen och 
miljöbalken för Båstads kommun 2017 med bifall av yrkanden från Karin 
Schmidt (Bp) m.fl. 

Det bifallna yrkandet omfattar även områden som nämnden saknar delegation 
för, vilket innebär att delar av fattat beslut strider mot kommunens reglemente 
samt kommunallagen. 

Myndighetsnämnden föreslås besluta att: 

l. Anta upprättad kontroll- och tillsynsplan enligt livsmedelslagen och 
miljöbalken för Båstads kommun 2017. 

2. I de delar som beslut felaktigt har tagits gällande: 

Hälsoskyddsinspektioner ska utföras med följande prioriteringar och frekvens: 

Verksamheter vid 2016 års början med 6 timmars tillsyn eller högre, anmälningar av nystartade 
verksamhete1; samt händelsestyrda ärenden. 

Bassängbad, verksamheter med bad. 

Solarium, naprapat, sjukgymnast, kiropraktor inspekteras var tredje år. 

Camping, mindre hotell, pensionat och servicehus inspekteras varfJärde år. 

Frisersalong, massage, akupunktw;fotvård, osteopati, tandläkare, läkare och liknande var femte 
år. 

ldrottsanläggning01; danslokal, gym efter klagomål 

Berörda verksamheters avgiftsklassning ska justeras i enlighet med dessa prioriteringar. l de 
eventuellafall då konflikter uppstår mellan tillsynsfrekvensen gäller den högre prioriteringen. 

hänskjuts det uppdraget till det arbete som årligen genomförs gällande 
översynen av miljötaxan 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-16 

Föredragande 
tjänsteperson Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Sida 

19 av 22 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 2017-02-13 från miljöchef 
Tina Eriksson. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad/miljöavdelningen 
Kommunjurist Elin Ax 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

l/(/~ 
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Tjänsteskrivelse 
l (2) 

• 

Datum: 2017-02-13 

Handläggare: Tina Eriksson 

Dnr: M2016-001520 

'lllllllr .rA .. :'>,o . .JJ.Jg 2./ t. l 
j~ .. 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kontroll- och tillsynsplan enligt livsmedelslagen och miljöbalken för Båstads kommun 2017 
Beslut kontroll och tillsynsplan enligt livsmedelslagen och miljöbalken för Båstads kommun 
2017 (MN 000138/2016-800) 

Kontroll- och tillsynsplan för miljöarbetet inom Båstads kommun 2017 

Bakgrund 
Miljöenheten har upprättat ett förslag till en kontroll- och tillsynsplan för miljöarbetet inom 
Båstads kommun 2017. Kontroll- och tillsynsplanen för 2017 beskriver den verksamhet som 
Båstads kommuns miljösida planerar att bedriva under året. Utöver de i miljöbalken angivna 
ansvarsområden har bl.a. livsmedelslagen, to bakslagen, lagen om handeln med vissa receptfria 
läkemedel och strålskyddslagen inkluderats. 

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

Behovsutredningen, för bl.a. miljökvalitetsnormerna, de nationella och regionala miljömålen 
som vägledning med flera, syftar till att belysa den operativa tillsynsmyndighetens behov av 
tillsynsinsatser i förhållande till tillgängliga resurser. Utredningen ska vidare ligga till grund så 
att tillsynsinsatserna styrs till de mest prioriterade områdena. Utredningen utgår från ett re
gister (Ecos) över tillsynsobjekt samt uppföljning och utvärdering av erfarenheter från föregå
ende års tillsynsarbete. 

Aktuell 
Under myndighetsnämndens sammanträde den 19 januari beslutade nämnden att anta upprät
tad kontroll- och tillsynsplan enligt livsmedelslagen och miljöbalken för Båstads kommun 2017 
med bifall av yrkanden från Karin Schmidt (Bp) m.fl. 

Det bifallna yrkandet omfattar även områden som nämnden saknar delegation för, vilket inne
bär att delar av fattat beslut strider mot kommunens reglemente samt kommunallagen. 
De delar av fattat beslut (MN 000138/2016-800) som det berör är: 

Hälsoskyddsinspektioner ska utföras medföljande prioriteringar och frekvens: 

1. Verksamheter vid 2016 års början med 6 timmars tillsyn eller högre, anmälningar av ny-
startade verksamheter, samt händelsestyrda ärenden. 

2. Bassängbad, verksamheter med bad. 
3. Solarium, naprapat sjukgymnast, kiropraktor inspekteras var tredje år. 
4. Camping, mindre hotell, pensionat och servicehus inspekteras var fjärde år. 
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5. Frisersalong, massage, akupunktur,Jotvård, osteopati, tandläkare, läkare och liknande 
var femte år. 

6. Idrottsanläggningar, danslokal, gym efter klagomål 

Berörda verksamheters avgiftsklassning skajusteras i enlighet med dessa prioriteringar. I de 
eventuellafall då konflikter uppstår mellan tillsynsfrekvensen gäller den högre prioritering
en. 

Enligt 3 kap. 9 § kommunallagen är det fullmäktige som fattar beslut i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Enligt punkt 2 i samma paragraf ska 
budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor så som taxor därmed beslutas av kommun
fullmäktige. Yrkandet avser beslut som ingår i miljötaxan som beslutades av kommunfullmäk
tige den 16 november 2011. 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta att: 
1. Anta upprättad kontroll- och tillsynsplan enligt livsmedelslagen och miljöbalken för Bå

stads kommun 2017. 
2. I de delar som beslut felaktigt har tagits gällande: 

Hälsoskyddsinspektörer ska utföras medföljande prioriteringar och frekvens: 

• Verksamheter vid 2016 års början med 6 timmars tillsyn eller högre, anmälningar av ny-
startade verksamheter, samt händelsestyrda ärenden. 

• Bassängbad, verksamheter med bad. 
• Solarium, naprapat, sjukgymnast, kiropraktor inspekteras var tredje år. 
• Camping, mindre hotell, pensionat och servicehus inspekteras var fjärde år. 
• Frisersalong, massage, akupunktur,Jotvård, osteopati, tandläkare, läkare och liknande 

var femte år. 
• Idrottsanläggningar, danslokal, gym efter klagomål 

Berörda verksamheters avgiftsklassning skajusteras i enlighet med dessa prioriteringar. I de 
eventuella fall då konflikter uppstår mellan tillsynsfrekvensen gäller den högre prioritering
en. 

hänskjuts det uppdraget till det arbete som årligen genomförs gällande översynen av miljö
taxan. 

Båstad dag som ovan 

Tina Eriksson 
Miljöchef 

( 

( 
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Myndighetsnämnden 2017-02-16 20 av 22 

MN § 31 Dnr MN 000142/2016- 903 

Delgivningar myndighetsnämnden 2017 

Beslut: Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Nedan redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämnden sammanträde 2017-02-16 redovisas följande 
delgivningar: 

l. Norra Karstorp 1:9- Tillstånd för uppförande av bostadshus etc. inom 
område med förordnande om landskapsbildsskydd. 
Dnr. MN 000074/2015-330. 

2. Troentorp 2:23- Tillstånd för nybyggnad av sommarhus och 
komplementbyggnad inom område med förordnande om 
landskapsbildskydd. Dnr MN 000027/2017 -800. 

3. Himmelstorp 1:5 -Tillstånd för uppförande av nya byggnader inom område 
med förordnande om landskapsbildskydd. Dnr. MN 000029/2017 -800. 

4. Torekav 98:1- Tillstånd till takomläggning på byggnadsminnet Skjulet i 
Torekov. Dnr. MN 000028/2017 -330 

5. Öllöv S:2 - Föreläggande enligt miljöbalken för ledningsarbete inom 
Bjärekustens naturreservat. Dnr MN 000026/2017 -800 

6. V egalt 1:2- Överklagan av beslut om förhandsbesked- LST avslår 
överklagandet. Dnr MN 000137/2016 -330 

7. Mäsinge 14:36- Beslutang. söktdispens från strandskyddsbestämmelserna, 
LST avslår ansökan. Dnr. 521-5614-2016. D nr MN 000019/2017 -330. 

8. Troentorp 1:48- Tillstånd för uppförande av nya byggnader inom område 
med landskapsbildsskydd. Dnr. MN 000020/2017 

9. Slättaröd 11:22- Beslut om ansökan om dispens från 
biotopskyddbestämmelserna för genombrott i stenmur- LST avslår 
ansökan. Dnr 521-322382016. Dnr. MN 000018/2017-800. 

10. Tro en torp 1:89- Beslut från LST, LST lämnar tillstånd för uppförande av ny 
byggnad. Dnr 521-34755-2016. Dnr. MN 000060/2015-330 

11. Vitlingen 23 - Beslut, LST avslår överklagandena. D nr 403-33203-16. 
Dnr. MN 000046/2016 -330. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



( 

\ 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2017-02-16 21 av 22 

12. Båstad 109:2 - Underrättelse om samråd, detaljplan. 
Dnr. MN 000016/2017-315. 

13. Dejarp 7:1 - Dispens inom strandskyddsområde samt tillstånd för upp
förande av nytt bostadshus- Dom från Växjö tingsrätt. Mål nr M 3846-16. 
Dnr. MN 000015/2017-330. 

14. Påarp 19:6- Anmälan om att ta mark ur jordbruksproduktion, beslut från 
LST. Dnr 523-31132-20161278. Dnr. MN 000014/2017-800. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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MN §32 Dnr MN 000110/2016- 800 

Överklagande av beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Ärendet ska tas upp på nytt på myndighetsnämndens sammanträde den 
23mars 2017. 

3. Till mötet den 23 mars ska NSVA bjudas in att prata om VA
verksamhetsområden. 

Ordförande Göran Klang (S) väcker nytt ärende på dagens sammanträde. 

Fastighetsägaren till fastigheten - har ålagts med ett förbud att 
släppa ut avloppsvatten på fastigheten p.g.a. utdömd avloppsanläggning. 

Ordföranden önskar att förvaltningen ser över kommande kostnader för 
fastighetsägaren att dra fram ledning från fastigheten till anslutningspunkten 
för det kommunala spillvattennätet 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad/miljöavdelningen 

justerandes si~aturer Utdragsbestyrkande 




