
ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2018-04-26 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 26 april2018 kl13:00-16.45 

Göran Klang (S), l:e vice ordförande 
Rune Andersson (C) 
Kjell Stridh (BP) 
Karin Schmidt (BP), tjg. ers. för Ingemar Nilsson (BP) 
Claes Sundin(--) 
Ingrid Nygren (L) 
Haakon Böcker, tjg. ers. för James Johnson (BP) 

Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Tina Eriksson, miljöchef 
Linda Wahlström, sekreterare 
Philip Norrman, nämndsekreterare 
Övriga närvarande tjänstepersoner redovisas vid respektive paragraf 

Claes Sundin(--), ersättare Rune Andersson (C) 

Kommunkontoret i B åstad, torsdagen den 3 maj 2018 kl. 15.30 

i/)~ lu~~~ Paragrafer 
~~----~~~~~~=-------------------------

Linda Wahlström 
,.-

~ nv~ kl<1'Y)"\ 

G ö~------~~ 
Claes Sundin 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2018-04-26 

Från och med 2018-05-04 till och med 2018-05-25 

Kommunkontoret i Båstad 

Linda Wahlström 

Sida 

l av 14 

§§ 47-56 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2018-04-26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatum 

2018-04-26 

MN § 47 Dnr MN 000002/2018- 900 
Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2018 

MN § 48 Dnr MN 000003/2018- 900 
Godkännande av dagordningen 2018 

MN § 49 Dnr MN 000005/2018- 900 
Information Myndighetsnämnden 2018 

MN §50 Dnr MN 000030/2018- 900 
Beslut om dataskyddsombud, myndighetsnämnden 

MN §51 Dnr MN 000029/2018- 900 

Sida 

2 av14 

Instruktion för behandling av personuppgifter i Båstads kommun, myndighetsnämnden 

MN §52 Dnr MN 000031/2018- 330 
Ranarp 5:7- Förhandsbesked för nybyggnadenbostadshus 

MN § 53 Dnr MN 000006/2018 - 903 
Delgivningar myndighetsnämnden 2018 

MN §54 Dnr MN 000004/2018- 900 
Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2018 

MN §55 Dnr MN 000035/2018- 800 
Yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende fjärrvärmeverk på fastigheten Vistorp 
7:111 

MN §56 Dnr MN 000114/2016-330 
Varan 9:41 i Torekov-Yttrande till mark- och miljödomsto len, (omedelbart justerad paragraf) 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ITIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-04-26 3 av 14 

MN§47 Dnr MN 000002/2018- 900 

Val av justeringsperson myndighetsnämnden 2018 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Till att justera dagens protokoll utses Claes Sundin ( --) 

2. Som ersättare för justeraren utses Rune Andersson (C) 

3. Justeringen äger rum på kommunkontoret torsdagen den 3 maj, kl. 15.30 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en justerare. 
Justeringen ska ske samtidigt och på dag och tid som nämnden bestämmer vid 
varje sammanträde. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-04-26 4av14 

Beslut 

MN§48 Dnr MN 000003/2018- 900 

Godkännande av dagordningen 2018 

Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Ärende 7 Förhandsbesked Ängelsbäck 9:9, ärende 8 Olovlig rivning Norra 
Karstorp 1:2 och ärende 9 Förhandsbesked Segelstorp 3:15 utgår från 
dagens sammanträde. 

Extraärenden: 

Yttrande till mark- och miljödomstolen-Varan 9:41 

Yttrande till kommunstyrelsen arbetsutskott gällande fjärrvärmeverk på 
fastigheten Vistorp 7:111 

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. 

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

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-04-26 5 av 14 

MN§49 Dnr MN 000005/2018- 900 

Information Myndighetsnämnden 2018 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Informationspunkterna läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämndens sammanträde 2018-04-26 redovisas nedanstående 
information: 

A) Philip Norrman, ny nämndsekreterare på kommunkansliet presenterar sig. 

B) Kinesiska hälsokliniken. Miljöchef Tina Eriksson 

C) Aktuella ärenden i verksamheterna - Roger Larsson, Tina Eriksson. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-04-26 

MN§ 50 Dnr MN 000030/2018- 900 

Beslut om dataskyddsom bud, myndighetsnämnden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Myndighetsnämnden utser Ulf Dehn som dataskyddsombud 

2. Myndighetsnämnden utser Elin Ax som ersättare till dataskyddsombud 

Sida 

6av 14 

Beskrivning av ärendet Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), 
kallad GDPR, att tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, 
(1998:204) PUL ersätts och att GDPR kompletteras med Dataskyddslagen. 
Båstads kommun är skyldig enligt lag att utse ett dataskyddsombud. 
Förvaltningens förslag är att utse Ulf Dehn som dataskyddsombud och Elin Ax 
som ersättare. 

Föredragande Handläggare Taina Virmalainen föredrar ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Taina Virmalainen daterad den 4 april2018, bilaga. 

Beslutet expedieras till Kanslichefen 
!T-chefen 
Kommunjuristen 
Dataskyddsombudet och ersättaren till dataskyddsombudet 
Samhälls byggnad 
Nämndsekreterare för myndighetsnämnden 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-04 
Handläggare: Taina Virmalainen 
Dnr: MN 000030/2018-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslut om dataskyddsom bud, myndighetsnämnden 

Förslag till beslut 
1. Myndighetsnämnden utser Ulf Dehn som dataskyddsombud 
2. Myndighetsnämnden utser Elin Ax som ersättare till dataskyddsombud 

Sammanfattning av ärendet 

l (2) 

Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, att 
tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, (1998:204) PUL ersätts och att GDPR 
kompletteras med Dataskyddslagen. Båstads kommun är skyldig enligt lag att utse ett data
skyddsombud. Förvaltningens förslag är att utse Ulf Dehn som dataskyddsombud och Elin Ax 
som ersättare. 

Bakgrund 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016,) kallad GDPR, att 
tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, (1998:204) PUL ersätts och att GDPR 
kompletteras med Dataskyddslagen. 
Kommuner och deras självständiga nämnder måste utse dataskyddsombud. Varje kom
munstyrelse och självständig nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom 
sitt verksamhetsområde och är den som ansvarar för att utse ett ombud. Ett gemensamt 
ombud kan utses för kommunstyrelsen och samtliga nämnder inom kommunen om det 
är lämpligt. 
Det utsedda dataskyddsombudet ska anmälas till Datainspektionen (tillsynsmyndighet) 
som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten under 2018. 

Aktuellt 
Enligt den nya förordningen ska dataskyddsombudet ha en kontrollerande och rådgivande 
funktion för organisationen. Det ställs även krav på dataskyddsombudets kompetens och pla
cering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och 
ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra upp
gifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rap
portera till organisationens ledning. Dataskyddsombudet är även nämndens kontaktperson 
gentemot både tillsynsmyndigheten och för registrerade personer för frågor som rör behand
ling av personuppgifter. 

Inför tillämpningen av GDPR har en projektgrupp under kommunledningen arbetat med förbe
redelserna och förslaget är att om att utse ett gemensamt dataskyddsombud för kommunsty
relsen och samtliga nämnder. Arbetsgruppens förslag är att föreslå Ulf Dehn som dataskydds
ombud och Elin Ax som ersättare utifrån kompetens och organisatorisk placering. 

Kommunkontoret 
Taina Virmalainen, utredare 

180404\fel! talet !<an inte representeras l angivet format.\! 
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Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef, IT -chef och kommunjurist 

Samråd har skett med: 
Arbetsgruppen för GDPR 



[W BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN §51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-26 

Dnr MN 000029/2018-900 

Instruktion för behandling av personuppgifter i Båstads 
kommun, myndighetsnämnden 

Sida 

7 av 14 

Beslut Myndighetsnämnden antar instruktioner för behandling av personuppgifter i 
Båstads kommun avseende myndighetsnämndens verksamhetsområde. 

Beskrivning av ärendet Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), 
kallad G D PR, att tillämpas. Med anledning av detta ska varje nämnd anpassa sin 
personuppgiftshantering till den nya lagstiftningen. Det innebär att 
myndighetsnämnden ska fatta beslut om instruktioner om hantering av 
personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 

Föredragande Handläggare Taina Virmalainen föredrar ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga från Taina Virmalainen daterad den 4 
april 2018, bilaga. 

Beslutet expedieras till Kanslichefen 
Kommunjuristen 
Samhällsbyggnad 
Nämndsekreterare för myndighetsnämnden 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-12 
Handläggare: Taina Virmalainen 
Dnr: MN 000029/2018- 900 
Till: Myndighetsnämnden 

Tjänsteskrivelse 
l (l) 

Instruktion för behandling av personuppgifter i Båstads kommun, myn
dighetsnämnden 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden antar instruktioner för behandling av personuppgifter i Båstads kom
mun, Myndighetsnämndens verksamhetsområde. 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, att 
tillämpas. Med anledning av detta ska varje nämnd anpassa sin personuppgiftshantering till 
den nya lagstiftningen. Det innebär att Myndighetsnämnden ska fatta beslut om instruktioner 
om hantering av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 

Bakgrund 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, 
att tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen (1998:204), PUL, ersätts 
och att GDPR kommer att kompletteras med Dataskyddslagen. Med anledning av detta 
ska varje personuppgiftsansvarig anpassa sin personuppgiftshantering till den nya lag
stiftningen. 

Aktuellt 
Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som avser 
nämndens verksamhet. Ansvaret innebär en skyldighet att se till att gällande lagstiftning följs 
inom nämndens verksamhet. Instruktionerna för hantering av personuppgifter antas och kan 
ändras av Myndighetsnämnden. 

Instruktionerna avser hantering av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk 
väg samt på annan än automatisk behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att 
ingå i ett register. Med ett register avses en strukturerad samling uppgifter som är tillgängliga 
för sökning eller sammanställda enligt särskilda kriterier. Behandlingen ska ha en laglig grund 
och Myndighetsnämnden ska föra ett register över personuppgiftsbehandlingar som utförs 
under ansvaret. 

Kommunkontoret 
Taina Virmalainen, utredare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef, kommunjurist 

Bilagor till tjänsteskrivelser: 
Instruktion för hantering av personuppgifter 

Samråd har skett med: 
Arbetsgruppen för GDPR 

180412\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\1 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighets nä m n den 
Antagen av Myndighetsnämnden 2018-04 

Instruktion 

Instruktion för hantering av personuppgifter 

1 (7) 

Från och med den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Pro
tection Regulation) för hantering av personuppgifter. Med personuppgift förstås varje uppgift 
som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Dataskyddsförord
ningen gäller personuppgifter som helt eller delvis behandlas på automatisk väg eller som 
kommer att ingå i ett register. 

Förordningen syftar till att jämka samman de två intressena fri rörlighet för personuppgifter 
samt krav på hantering av personuppgifter för att skydda den enskildes integritet. 

Vissa av bestämmelserna i dataskyddsförordningen, kan varje medlemsstat besluta om och 
flera kompletterande dataskyddslagar konkretiserar dessa. Efter den 25 maj kommer person
uppgiftslagen, PuL (1998:204) inte längre att vara tillämplig. Med anledning av den nya lagen 
ska varje personuppgiftsansvarig anpassa sin personuppgiftshantering samt utse ett data
skyddsombud som företräder de registrerade och rådgör med förvaltningen. 

Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig för nämndens verksamhet och har tagit fram 
denna instruktion som vägledning. Instruktionen gäller tillsvidare och grundar sig på bestäm
melserna i lagstiftningen. 

Personuppgiftsansvariges ansvar 
Myndighetsnämndens ansvar innebär en skyldighet att se till att gällande lagstiftning följs bl.a 
genom att: 

• Utse dataskyddsombud för Myndighetsnämnden. 

• Vid behov involvera och rådgöra med dataskyddsombudet 

• Kontrollera att ansvarig för dataskyddsfrågor finns inom organisationen, lämpligen 
systemägare. 

• Kunna visa att kraven i lagstiftningen är uppfyllda genom noggrann dokumentation 
ink!. rutiner för hur uppgifterna ska behandlas. 

• Fastställa ändamål och syfte med behandling av personuppgifter innan behandling på
börjas. 

• Fastställa laglig grund för hantering av personuppgifter. 

• Säkerställa att registrerade får lagstadgad information i samband med registrering. 

• Säkerställa att riskanalyser sker av hantering av känsliga personuppgifter. 
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• säkerställa att det finns tekniska och organisatoriska förutsättningar att behandla per
sonuppgifter med tillräcklig säkerhet. 

• säkerställa att granskning sker av personuppgifts biträden. 

• säkerställa att register förs över behandling av personuppgifter. 

• Säkerställa att rutiner finns för att kunna tillgodose de registrerades rätt till integritet, 
bland annat rätt att ändra, radera och begränsa personuppgifter samt klaga till till
synsmyndigheten. 

• säkerställa att dataskyddsombudet inte blir föremål för sanktioner på grund av sitt 
uppdrag, har tillräckliga förutsättningar och kunskap för uppdraget, rapporterar direkt 
till Myndighetsnämnden samt rapporterar eventuella personuppgiftsincidenter till till
synsmyndigheten. 

Ansvarig för dataskyddsfrågor i Myndighetsnämndens verksamhet 
I verksamheten ska finnas en ansvarig för verksamhetens dataskydd och hantering av person
uppgifter i det operativa arbetet. Det innefattar registrering i G D PR-manager, såväl som uppda
tering av de system som hanterar personuppgifter. Den som är utsedd som ansvarig för detta 
kommer även att vara kontaktperson till dataskyddsombudet 

Myndighetsnämndens dataskyddsombud 
Myndighetsnämnden ska som personuppgiftsansvarig utse dataskyddsom bud. Denna person 
ska inte vara samma person som är ansvarig för dataskyddet i verksamheten. Personen ska 
utses på grundval av sina yrkesmässiga kvalifikationer och i synnerhet sin sakkunskap om lag
stiftning och praxis gällande dataskydd. 

Ett gemensamt dataskyddsombud kommer att utses för kommunstyrelsen och samtliga nämn
der. Kontaktuppgifter till denna, kommer att finnas på kommunens hemsida. Det utsedda data
skyddsombudet ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Dataskyddsombudet ska minst ha följande uppgifter: 

• Informera och ge råd till Myndighetsnämnden och anställda om skyldigheterna enligt 
gällande lag. 

• Övervaka att lagen följs avseende fungerande rutiner och åtgärder, ansvarstilldelning, 
information, utbildning och granskning. 

• Ge råd vid konsekvensbedömning avseende dataskydd och övervaka genomförandet. 

• Samarbeta med tillsynsmyndigheten. 

• Vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten i alla frågor som rör behandling av per
sonuppgifter 

• Vara kontaktperson till den registrerade 

0 ~le 
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Rutiner för behandling av personuppgifter 
Varje behandling av personuppgifter som Myndighetsnämndens verksamheter hanterar ska 
knytas till en tydlig rutin för hur den behandlingen ska gå till. Rutinen ska fastställa laglig 
grund (se avsnitt om laglig grund) samt den hantering som krävs för att säkerställa de grund
läggande principerna (se avsnitt om grundläggande principer) för hantering av personuppgif
ter. 
Vidare bör rutinen beskriva hur personuppgiftsincidenter hanteras och säkerhetsrutiner upp
rättas. Dessutom ska rutiner tas fram för den händelse registrerad kräver registerutdrag, sina 
uppgifter rättade, raderade eller begränsade samt om denna vill klaga till tillsynsmyndigheten. 

All personuppgiftshantering ska registreras i kommunens eget personuppgiftsregister GDPR 
Manager. Om det under pågående inventeringsprocess framkommer brister eller säkerhetsris
ker, ska dessa dokumenteras. Rutiner för minimeringen av dessa brister eller risker ska upp
rättas. 

Checklista innan behandling av personuppgifter påbörjas: 
Följande steg ska i möjligaste mån vidtas innan behandling av personuppgifter: 

D Dokumentera ändamål och syfte för behandlingen, hur länge den beräknas pågå 
samt eventuella mottagare av personuppgiftera. 

D Fastställ rättslig grund för hantering av personuppgifter. 

D Om det inte finns andra alternativ till rättslig grund, inhämta skriftligt samtycke. 
Blankett för samtycke tas fram tillsammans med dataskyddsombud. 

D Säkerställ att behandlingen sker i enlighet med grundläggande principer för hante
ring av personuppgifter samt dessa riktlinjer. 

D Vid behov, rådgör med dataskyddsombudet 

D Klassificera personuppgifterna utifrån informationssäkerhetsnivå och genomför en 
riskanalys av den planerade behandlingen i de fall personuppgifterna är känsliga. 
Dataskyddsombudet ska involveras i riskanalysen. 

D Se till att det finns tillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder uti
från genomförd informationssäkerhetsklassning och resultat från riskanalys. Det in
kluderar bl.a. fastställda rutiner för hanteringen. 

D Samråd med tillsynsmyndighet om hög risk föreligger för behandlingen och brist 
inte kan åtgärdas inför behandling av personuppgifter. 

D Klargör om, och i så fall vilken, kommunikation med den registrerade som är nöd
vändigt. 

D Upprätta personuppgiftsbiträdesavtal vid behov. 

D Se till att dataskyddsombudet godkänner behandlingen. 

D Anteckna ny behandling av personuppgifter i registret för personuppgiftsbehand
lingar. 
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Register över personuppgiftsbehandling 
Myndighetsnämnden ska föra ett register över behandling som utförs under dess ansvar. I B å
stads kommun används GDPR Manager. 

Personuppgiftsbiträde och personuppgiftsavtal 
Om någon annan myndighet, företag eller organisation ska behandla personuppgifter för Myn
dighetsnämndens räkning, ett s.k. personuppgiftsbiträde, ska ett personbiträdesavtal tecknas. 
Vid anlitandet av ett personuppgiftsbiträde ska säkerställas att denne kan ge tillräckliga garan
tier om att upprätthålla lämplig teknisk- och organisatorisk säkerhet. Ett standardavtal kom
mer finnas tillgänglig för vägledning. 

säkerhet 
Behandling av personuppgifter får endast ske om lämplig teknisk och organisatorisk säkerhet 
vidtagits för behandlingen. säkerheten ska baseras på genomförda informationssäkerhets
klassningar och riskanalyser. 

Säkerhet utgörs av: 

• Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard vilket för personuppgiftshantering-
en bl.a. innebär: 

att säkerstållandet av personuppgiftshanteringen ska finnas med redan från den 
initiala planeringen och täcka såväl tekniska som organisatoriska åtgärder 
säkerställa att kommunens grundsäkerhetsnivå för informationssäkerhet (nivå 
1) föreligger samt om möjligt nyttja åtgärder som pseudonymisering, anonymi
sering eller kryptering 
säkerställa att kommunens förhöjda säkerhetsnivå (nivå 2) för informationssä
kerhet föreligger avseende särskilda personuppgifters konfidentialitet och rik
tighet vilket för elektronisk hantering bl.a. innebär nyttjande av kryptering samt 
stark autentisering motsvarande tillitsnivå 3 för e-legitimation 
nyttja åtgärder som uppgiftsminimering, lagringsminimering, fritextfälts
mimimering och åtkomstbegränsning 

• Införande och tillämpning av rutiner för att: 
Kontinuerligt testa, undersöka och visa på effektiviteten av införda säkerhetsåt
gärder 
Anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet 
Vid behov kunna ge incidentinformation till berörda registrerade 
Vid behov kunna involvera och rådgöra med dataskyddsombudet 

Allmänt om dataskyddsförordningen och dataskyddslagen 
Samtliga principer samt en laglig grund måste finnas för behandling av personuppgifter, för att 
dessa ska få samlas in. De innebär sammanfattningsvis att verksamheterna endast ska samla in 
personuppgifter de behöver för att utföra sina åligganden och att uppgifter som inte ska arkiv
eras, inte ska sparas längre än nödvändigt. Verksamheterna måste också ha kontroll över vilka 
och på vilket sätt de hanterar personuppgifter samt säkerställa att uppgifterna inte används på 
felaktigt sätt. 

Principer för behandling av personuppgifter 
Vid behandling av personuppgifter ska följande grundläggande principer tillämpas för att 
skydda den enskildes personliga integritet och rättigheter: 
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• Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 
registrerade. 

• Ändamålsbegränsning-Uppgifter ska samlas in för särskilda och berättigade ända
mål. Senare behandling ska också ha berättigat ändamål. Ytterligare behandling för 
arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
eller statistiska ändamål är tillåtna. 

• Uppgiftsminimering- Endast de uppgifter som är adekvata och relevanta för ända
målet får samlas in. Insamlingen får inte vara mer omfattande än nödvändigt. 

• Korrekthet- Insamlade personuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade. Åtgär
der ska vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande 
till de ändamål för vilka de behandlas, raderas eller rättas utan dröjsmål. 

• Lagringsminimering- Insamlade personuppgifter ska bevaras i identifierbar form. 
De får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. 

• Integritet och konfidentialitet- Åtgärder ska säkerställa att personuppgifterna 
skyddas mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller 
skada. 

Laglig behandling av personuppgifter 
Behandling av personuppgift är endast laglig om ett av följande villkor är uppfyllt: 

• Samtycke har getts från den registrerade frivilligt och för den specifika behandlingen. 
För att samtycke ska vara giltigt som laglig grund krävs att den registrerade informeras 
om vad uppgifterna ska användas till. Samtycke ska vara lika lätt att lämna som att 
återta. 

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part. 

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse vilken den person
uppgiftsansvarige har. 

• Behandlingen är nödvändig för att skydda ett grundläggande intresse för den registre
rade eller annan fysisk person. 

• Behandlingen är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

Känsliga personuppgifter 
Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, reli
giös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i en fackförening och behandling av geomet
riska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en person, uppgifter om hälsa 
eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning. 

Som utgångspunkt är behandling av känsliga personuppgifter inte tillåten, men ett av följande 
undantag ger rätt till behandling: 

• Ett uttryckligt samtycke från den registrerande avseende ett eller flera specifika ända
mål 
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• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättigheter eller skyldigheter, för den per
sonuppgiftsansvarige respektive den registrerade inom arbetsrätten. 

• Behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och 
sjukvård och yrkesmedicin och vissa andra grunder inom hälso- och sjukvård. 

• Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. 

• Personnummer och samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast om det 
är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker 
identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. 

Den registrerades rättigheter 
Den registrerade har rättigheter som personuppgiftsansvarig måste tillse att den registrerade 
förstår och är informerad om. De utgör främst rätt att få veta ändamål med behandling, att få 
uppgifter rättade eller raderade och rätt att få klaga till tillsynsmyndigheten. 

Rätt till insyn 
• Information till den registrerade om dennes rättigheter ska vara klar, tydlig och lättbe

griplig 

• Den personuppgiftsansvarige ska underlätta för den registrerade att utöva sina rättig
heter och inom en månad lämna ut den information den registrerade har rätt att få . Kan 
den personuppgiftsansvarige inte tillhandahålla informationen, ska den registrerade 
informeras om sin rätt att klaga till tillsynsmyndigheten 

• Information ska som utgångspunkt tillhandahållas utan kostnad, endast om en begäran 
är ogrundad eller orimlig, kan den personuppgiftsansvarige ta ut rimlig avgift för de 
administrativa kostnaderna eller vägra att tillmötesgå begäran. Det åligger den person
uppgiftsansvarige att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. 

När information samlas in 
• När personuppgiftsansvarig samlar in information från den registrerade ska denna in

formeras om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige och dataskyddsombu
det, ändamålet för behandlingen och den rättsliga grunden för denna. Den registrerade 
ska informeras om att ett samtycke kan återkallas och om personuppgiftsansvarig har 
annan rättslig grund för behandlingen än samtycke. 

• Vidare ska den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras anges och 
vilka andra mottagare som finns för personuppgifterna. Den registrerade ska också in
formeras om att den har rätt att begära tillgång eller rättelse och radering av person
uppgifter eller att invända mot behandlingen samt att den registrerade har rätt att 
klaga till tillsynsmyndigheten. 

• Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för 
ett annat syfte än det för vilket de insamlats, ska den personuppgiftsansvarige före 
denna ytterligare behandling ge den registrerade information om detta andra syfte 
samt ytterligare relevant information. 

• Har personuppgifterna däremot inte kommit från den registrerade ska informationen 
lämnas om det är möjligt och inte alltför ansträngande för den personuppgiftsansva
rige. 
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Tillgång till personuppgifter 
• Den registrerade har rätt att få bekräftelse på om personuppgiftsansvarig behandlar 

dennes personuppgifter och i så fall med vilket ändamål, de kategorier av personupp
gifter som behandlas samt den information som ska ges vid insamlandet. 

• Den personuppgiftsansvarige ska förse den registrerade med en kopia av de person
uppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som den registre
rade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de 
administrativa kostnaderna. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den 
registrerade inte begär något annat. 

• sekretess och tystnadsplikt går före rätten till tillgång till information och rätten till 
tillgång av information gäller inte utkast eller minnesanteckningar i löpande text. Do
kument kan utgöra utkast eller minnesanteckning i högst ett år. 

Rätt till rättelse, radering och begränsning 
• Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som 

rör hen rättade eller kompletterade med hänsyn till behandlingens ändamål. 

• Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade 
(bli bortglömd) om den registrerade återtar samtycke och ingen annan rättslig grund 
finns för behandlingen eller om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. Rätten 
att bli glömd gäller dock inte om uppgifterna behövs för att göra gällande eller försvara 
rättsliga intressen. 

• Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen begränsas om den registrerade be
stridit uppgifternas korrekthet eller användning under den tid personuppgiftsansva
rige kontrollerar detta. Personuppgiftsansvarig ska också underrätta samtliga motta
gare av personuppgifterna om att dess användning är begränsad. 

Rätt till dataportabilitet 
• Om behandlingen endast grundar sig på samtycke eller avtal, har den registrerade rätt 

att få ut strukturerade personuppgifter som rör hen för att föra över dem till annan 
personuppgiftsansvarig 

Rätt att göra invändningar 
• Den registrerade har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om dessa ut

gör ett led i myndighetsutövning eller utgör allmänt intresse efter en intresseavväg
ning. För att den personuppgiftsansvarige ska få fortsätta behandling av personuppgif
ter, måste denna visa på skälet till behandlingen väger tynger än den registrerades in
tressen. Insamlingen av uppgifter måste typiskt sett ingå som ett led i myndighetsutöv
ning eller som en del av myndighets uppgift 

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet 
• Den registrerade har rätt att lämna klagomål över personuppgiftsansvarigs behandling 

av personuppgifter till tillsynsmyndighet. 

• Den registrerade har också rätt att få tillsynsmyndighets beslut prövat i domstol. 



[llJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Yrkanden 

2018-04-26 8 av 14 

MN §52 Dnr MN 000031/2018- 330 

Ranarp 5:7- Förhandsbesked för nybyggnad en bostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov för en bostadshus 
på del av fastigheten Ranarp 5:7 inte kommer att kunna meddelas. 

Avgift för förhandsbesked enligt kommunfullmäktiges taxa: 5005 kronor. 
Faktura översänds separat. 

Åtgärden bedöms inte vara förenlig med kommunens översiktsplan. Platsen är 
även belägen på högklassig åkermark 

Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt inte medföra en god hushållning av 
mark- och vattenområden eller uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och 
bygglagen, PBL, 2 kap samt miljöbalkens 3 och 4 kap. 

I avvägningen mellan det enskilda intresset av att bebygga platsen och det 
allmänna intresset av att inte bebygga platsen bedöms det allmänna intresset 
väga tyngst (PBL 2 kap 1§). 

Haakon Böcker (BP), Ingrid Nygren (L), Kjell Stridh (BP), Rune Andersson (C), 
och Göran Klang (S): Bifall till förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Claes Sundin(--): Positivt förhandsbesked ska lämnas och så låter man 
Länsstyrelsen pröva ärendet. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att 
yrkandet om bifall till förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen har bifallits. 

Protokollkollsanteckning Claes Sundin ( --) lämnar följande protokollsanteckning som komplement till 
sitt yrkande: 
- Jordbruksmarken är inte lämplig för ett rationellt jordbruk 
- Översiktplanen är rådgivande, ej "hugget i sten" 
-Jag accepterar inte detta generella byggförbud på Bjärehalvön. 

Reservation Claes Sundin(--) reserverar sig mot beslutet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



1nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-26 

Sida 

9 av 14 

Beskrivning av ärendet Pia Martinsson inkom den 12mars 2018 med ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnadavenbostadshus på del av fastigheten Ranarp 5:7. 

Området omfattas av följande regleringar: 
förordnande om landskapsbildsskydd 
strandskydd 
riksintressen för rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2§), 
kustzon (MB 4 kap 4§) samt 
högexploaterad kust (MB 4 kap 4§). 

Tillstånd för nybyggnad inom område med landskapsbildsskydd och 
strandskydd har inte prövats av länsstyrelsen. 

Området karakteriseras av gles bebyggelse i jordbruksmark Föreslagen 
placering är belägen på högklassig åkermark (klass 8 av 10 där tio har högsta 
värdet) och inom vad översiktsplanen anger som La-område. 

Byggnationen skulle innebära en utökning av den småskaliga bebyggelsen med 
ett en bostadshus inom skyddsvärt område. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från bygglovhandläggare Gunilla 
Kriström, daterad den 16 april 2018. 

Föredragande Bygglovhandläggare Gunilla Kriström föredrar ärendet. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska delges sökanden  med besvärshänvisning. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-04-16 

Handläggare 
Gunilla Kriström 

D nr 
B 2018-000287 

Tjänsteskrivelse l (3) 

Myndighetsnämnden 

Lovärende avseende: Förhandsbesked för nybyggnad en bostadshus 
RANARP 5:7, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov för enbostadshus på del 
av fastigheten Ranarp 5:7 inte kommer att kunna meddelas. 

Avgift för förhandsbesked enligt kommunfullmäktiges taxa: 5005 kronor. Faktura 
översänds separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms inte vara förenlig med kommunens översiktsplan. Platsen är även belä
gen på högklassig åkermark. 

Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt inte medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden eller uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagen, PBL, 2 kap 
samt miljöbalkens 3 och 4 kap. 

I avvägningen mellan det enskilda intresset av att bebygga platsen och det allmänna 
intresset av att inte bebygga platsen bedöms det allmänna intresset väga tyngst (PBL 
2 kap 1§). 

Sammanfattning 
 inkom den 12 mars 2018 med ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 

avenbostadshus på del av fastigheten Ranarp 5:7. 

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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Föreslagen plats för byggnation ligger inom så kallat La-område på högklassig åkermark 
och omfattas även av strandskydd och landskapsbildsskydd. 

Beskrivning av ärendet 
 inkom den 12 mars 2018 med ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 

av en bostadshus på del av fastigheten Ranarp 5:7. 

Området omfattas av följande regleringar: 
• förordnande om landskapsbildsskydd 
• strandskydd 
• riksintressen för rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2§), 
• kustzon (MB 4 kap 4§) samt 
• högexploaterad kust (MB 4 kap 4§). 

Tillstånd för nybyggnad inom område med landskapsbildsskydd och strandskydd har 
inte prövats av länsstyrelsen. 

Området karakteriseras av gles bebyggelse i jordbruksmark Föreslagen placering är belä
gen på högklassig åkermark (klass 8 av 10 där tio har högsta värdet) och inom vad över
siktsplanen anger som La-område. 

Byggnationen skulle innebära en utökning av den småskaliga bebyggelsen med ett en bo
stadshus inom skyddsvärt område. 

Samhällsbyggnads bedömning: 
I kommunens översiktsplan från 2008 anges att La-områden är kommunens mest skydds
värda områden som ska skyddas mot förändringar som kan äventyra befintliga värden. 
Inga nya bostadshus ska tillkomma inom eller i omedelbar anslutning till områdena. Even
tuella ingrepp som påverkar områdena måste kunna motiveras av att de gynnar mycket 
starka allmänna intressen. 

Enligt översiktsplanen ska jordbrukets markintressen väga tungt gentemot andra ex
ploateringsintressen, i synnerhet på sydvästsidan av kommunen (sid 66). Föreslagen 
plats är belägen på högklassig åkermark (klass 8 av 10 där tio har högsta värdet). Har 
marken tagits ur jordbruksproduktion föranleder inte det att en annan bedömning görs 
(se dom från MÖD P 4848-16). 

I avvägningen mellan det enskilda intresset av att bebygga platsen och det allmänna 
intresset av att inte bebygga platsen bedöms det allmänna intresset väga tyngst. 

Då översiktsplanen ger tydliga anvisningar om att La-områden inte ska exploateras med 
nya bostadshus och beslutsförslaget är negativt förhandsbesked har det inte bedömts nöd
vändigt att höra berörda myndigheter eller sakägare i ärendet. 

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

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅST AD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbvggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



Samhällsbyggnad 

Gunilla Kriström 
Bygglovhandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 

Kopia till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. ansökan 
2. situationsplan 
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Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅST AD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-04-26 10 av 14 

MN §53 Dnr MN 000006/2018- 903 

Delgivningar myndighetsnämnden 2018 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

l. Nedan redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid Myndighetsnämnden sammanträde 2018-04-26 redovisas följande 
delgivningar: 

l. 2018-04-19 Beslut, Länsstyrelsen- Hemmeslöv 11:35- Länsstyrelsen avslår 
överklagandet 

2. 2018-04-19 Beslut, Länsstyrelsen- Hemmeslöv 45:245- Länsstyrelsen 
avslår överklagandet 

3. 2018-04-18 Beslut Länsstyrelsen-Utgrundenl-Länsstyrelsen avslår 
överklagandet 

4. 2018-04-18 Dom- Mark- och miljödomstolen- Glirominge 39:219 - mark
och miljödomstolen avslår överklagandet 

5. 2018-04-11 Beslut, Länsstyrelsen- Ingeistarp 4:23- Beslut från LST, 
överklagandet avslås 

6. 2018-04-18 Överklagan-Privatperson-Malen 1:230- Överklagan av beslut 
om förhandsbesked 

8. 2018-03-27 Beslut- Länsstyrelsen i Skåne- Ydrehall 9- Överklagande av 
beslut om bygglov på fastigheterna 

9. 2018-03-08 Beslut - Länsstyrelsen i Skåne- Hallavara 4:23- Länsstyrelsen 
avslår överklagandet 

10. 2018-03-06 Beslut- Länsstyrelsen i Skåne -Ringblomman 13- Mark och 
miljödomstolen avslår överklagandet 

11.2018-03-06 Beslut- Länsstyrelsen i Skåne- Eken 10 och 12- Överklagande 
av beslut enligt miljöbalken 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

0 Ifk 1 

2018-04-26 11 av 14 

12. 2018-02-28 Beslut- Länsstyrelsen i Skåne- Hemmet 2 - Överklagande av 
beslut om beviljat bygglov för fasadändring med ny balkong och utvändig 
spiraltrappa 

13. 2018-03-01 Beslut- Länsstyrelsen i Skåne- Upphävande av föreskrift om 
obligatoriskt samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för uppförande av 
vindkraftverk och radiomaster inom Skåne län 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2018-04-26 

MN§54 Dnr MN 000004/2018- 900 

Anmälan av delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2018 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten nedan redovisas och läggs till handlingarna. 

1. Bygglovsavdelningen 180301-180331 

2. Miljöavdelningen 180301-180331 

3. Räddningstjänsten 180308-180410 

Sida 

12 av 14 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2018-04-26 13 av 14 

Beslut 

Yrkanden 

MN §55 Dnr MN 000035/2018- 800 

Yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende 
fjärrvärmeverk på fastigheten Vistorp 7:111 

Myndighetsnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott: · 

Myndighetsnämnden bedömer att planerad fjärrvärmeanläggning inte kommer 
att ha någon negativ påverkan på människors hälsa, så länge ett skyddsavstånd 
vidhålls på 200meter till närmsta bostadsbebyggelse samt under förutsättning 
att verksamheten drivs och sköts på ett miljömässigt godtagbart sätt. Detta 
medför att framtida bostadsbebyggelse begränsas i området närmast 
anläggningen. 

Kjell Stridh (BP), Ingrid Nygren (L), Claes Sundin (M), Haakon Böcker (BP) och 
Göran Klang (S): Bifall till förslaget till yttrande i tjänsteskrivelsen. 

Rune Andersson (C) och Karin Schmidt (BP): Följande yttrande ska lämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott: En alternativ placering av fjärrvärmeverket 
efterfrågas. Den låga placeringen är ej lämplig, och till förfång för framtida 
bebyggelse, med tanke på vindar och luktproblem för boende. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att 
förslaget till yttrande i tjänsteskrivelsen bifallits. 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 mars 2018 att remittera 
ärendet, Köpekontrakt för del av Vistorp 7:111 i Förslöv (Dnr KS 000266/2018 
- 200, KS §55) till myndighetsnämnden för yttrande över eventuella 
miljöstörningar utifrån framtida bebyggelse till myndighetsnämnden. 

Föredragande MiljöchefTina Eriksson föredrar ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson daterad den 17 april 2018. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende fjärrvärme
verk på fastigheten Vistorp 7:111 

Förslag till yttrande 
Myndighetsnämnden lämnar följande yttrande: 
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Myndighetsnämnden bedömer att planerad fjärrvärmeanläggning inte kommer att ha någon 
negativ påverkan på människors hälsa, så länge ett skyddsavstånd vidhålls på 200meter till 
närmsta bostadsbebyggelse samt under förutsättning att verksamheten drivs och sköts på ett 
miljömässigt godtagbart sätt. Detta medför att framtida bostadsbebyggelse begränsas i områ
det närmast anläggningen. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den20mars 2018 att remitera ärendet, Köpekon 
trakt för del av Vistorp 7:111 i Förslöv (Dnr KS 000266/2018- 200, KS § 55) för yttrande över 
eventuella miljöstörningar utifrån framtida bebyggelse till myndighetsnämnden. 

Myndighetsnämndens bedömning 
Myndighetsnämndens yttrande grundar sig på nedanstående bedömning. 

Störningar och olägenheter från fjärrvärmeanläggningar härstammar främst från buller samt 
lukt- och röknedslag vilket medför att bebyggelse närmast anläggningen bör begränsas. 

Lukt- och röknedslag 
Utsläpp tillluft från förbränningsanläggningar beror på en kombination av bränsle, förbrän
ningsteknik och reningsåtgärder. Förekomsten av vissa ämnen i förbränningsgaserna, som 
exempelvis koldioxid, svaveloxid, stoft och tungmetaller är direkt beroende av bränslets sam
mansättning och egenskaper, medan halten av t.ex. kolmonoxid även i hög grad beror på för
brännings betingelserna. Utsläpp tillluft kan minskas genom processtekniska (förbrännings
tekniska) eller reningstekniska åtgärder samt genom val av bränsle. 

Enligt anmälan kommer träflis från rent återvinningsflis samt GROT (grenar och träd) använ
das som biobränsle. Rökgaserna från biobränslet innehåller vanligen kväveoxider, svaveloxid, 
stoft och koldioxid samt koloxid vid ofullständig förbränning. I den planerade anläggningen 
kommer rökgaserna passera en multicyklon för avskiljning av flygaska (stoft) som en renings
åtgärd innan rökgaserna leds ut via en stålskorsten. I Cyklonen separeras partiklarna från rök
gaserna med hjälp av centrifugalkraft. Partiklarna faller ner i cyklonens nedre koniska del och 
matas ut till en container. Multicyklonaggregat används vanligen som reningssteg i små an
läggningar. 

Enligt anmälan kommer skorstenen vara minst 17 meter hög. Höjden på skorstenen har base
rats på Naturvårdsverkets allmänna råd (AR 90:3), "Skorstenshöjd Beräkningsmetod", 

För att människors hälsa och miljön inte ska påverkas negativt ska utsläppshalterna i rökgasen 
från verksamheten ligga inom de värden som anges i aktuell lagstiftning. Verksamheten ska 
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vidare ha ett egenkontrollprogram där bl.a. resultatet av provtagning av rökgaserna ska redo
visas. 

Buller 
Det huvudsakliga bullret från fjärrvärmeanläggningar kommer från transporter och hantering 
av fasta bränslen. Lågfrekvent buller från filter och skorsten m.m. kan förekomma. 

Transporterna kommer att utgöras av biobränsletransporter till värmeverket samt ett 
mindre antal asktransporter från värmeverket. Verksamheten beräknar 2-3 transporter per 
vecka med biobränsle vid maximal drift. 

Då inga bostäder finns i nära anslutning till anläggningen samt då transporter kommer att ske 
dagtid i begränsad omfattning bedömer myndighetsnämnden att buller inte kommer att orsaka 
någon olägenhet i dess nuvarande omfattning. 

Befintlig ochframtida planerad bebyggelse 
Byggnader för bostadsändamål finns cirka 430 meter nordväst och nordost om den planerade 
anläggningen. Enligt kommunens översiktsplan finns planerad mark för bostadsändamål180 
meter från den planerade anläggningen. Enligt Boverkets allmänna råd "Bättre plats för arbete" 
uppgår skyddsavståndet för aktuell anläggningsstorlek till cirka 200 meter. Ingen i nuläget 
befintlig eller planerad mark för bostadsändamål bedöms påverkas negativt av anläggningen 
med den föreslagna placeringen och i dess nuvarande sökta omfattning så länge skyddsavstån
det på 200meter vidhålls och anläggningen sköts på ett miljömässigt godtagbart sätt. Detta 
innebär mindre inskränkningar i det utpekade planerade bostadsområdet enligt översiktspla
nen då bostäder bör läggas något in på det utpekade området för att klara skyddsavståndet 

Vidare kommer verksamheten att ingå i miljöavdelningens årliga miljötillsyn och vid brister 
kommer krav att ställas på verksamheten i likhet med övriga verksamheter som nämnden be
driver tillsyn över. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Tina Eriksson 
Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har därför ingen underskrift. 
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