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Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2019-04-09 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 9 april 2019 kl. 13.00 - 16.20. 

Ingrid Nygren (L), vice ordförande 
Tony Ivarsson (M), ledamot 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot 
Viktor Törnqvist (M), tjänstgörande ersättare för Kenneth Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (BP), tjänstgörande ersättare för Kjell Stridh (BP) 
Haakon Böcker (BP), ledamot 
Marie-Louise Linden (M), tjänstgörande ersättare för Carl Lilliehöök (M) 

Catarina Fryland (L), ej tjänstgörande ersättare. 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Catharina Arehög, bygglovschef. 
Mårten Sällberg, tf. miljöchef. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Ingvar Bengtsson. Ersättare: Haakon Böcker. 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 16 april 2019 kl. 11.00. 

Ingrid Nygren 

Ingvar Bengtsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2019-04-09 

Från och med 2019-04-17 till och med 2019-05-09 

Kommunk ntor i Båstad 

~ 
Henrik Andersson 

Sida 

1av16 

§§ 39-48 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2019-04-09 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-09 

MN § 39 Dnr MN 000007 /2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 40 Dnr MN 000008/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 41 Dnr MN 000026/2019 - 330 
Troentorp 1:28 - Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus 

MN § 42 Dnr MN 000027 /2019 - 800 
Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 

MN § 43 Dnr MN 000028/2019 - 800 
- Förbud, med löpande vite, att släppa ut livsmedel på marknaden 

som inte uppfyller gällande krav för märkning av livsmedel 

MN § 44 Dnr MN 000029/2019 - 330 
Killebäckstorp 14:23 - Bygglov för nybyggnad av 42 m högt ostagat 

torn samt två tillhörande teknikbodar 

MN § 45 Dnr MN 000027 /2018 - 330 
Yttrande till mark- och miljööverdomstolen gällande aktbilaga 15 i mål nr P 10659-18 
gällande överklagan av Mark- och miljödomstolens vid Växjö tingsrätt dom angående nekat 
bygglov för nybyggnad av telekommunikationstorn med teknikbod på fastigheten 
Hemmeslöv 45:1, Båstads kommun 

MN§46 
Delgivningar 

Dnr MN 000074/2018 - 900 

MN § 47 Dnr MN 000075/2018 - 900 
Anmälan av delegationsbeslut 

MN § 48 Dnr MN 000009 /2019 - 900 
Informationsärenden 

Sida 

2av16 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-04-09 3av16 

Beslut 

MN § 39 Dnr MN 000007 /2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Ingvar Bengtsson. 

2. Som ersättare för justeraren utses Haakon Böcker. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad tisdagen 
den 16 april 2019 kl. 11.00. 

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. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-04-09 

MN§40 Dnr MN 000008/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

Sida 

4av16 

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 si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2019-04-09 5av16 

MN §41 Dnr MN 000026/2019 - 330 

Troentorp 1:28 - Förhandsbesked för nybyggnad en bostadshus 

Förhandsbesked lämnas med stöd av 9 kap. 17 §plan- och bygglagen, PBL. 

Avgift tas ut med 7 417 kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Ansökan bedöms följa riktlinjer i inriktningsdokumentet för byggnation i 
Kattvik. De särskilda värden som ska skyddas enligt föreliggande riksintressen 
bedöms inte hindra uppförande av en till landskapet väl anpassad byggnad på 
den avsedda platsen. Föreslagen lokalisering i landskapet strider inte mot 
intentionerna i översiktsplanen/fördjupad översiktsplan (ÖP)/(FÖP) och 
medför ingen negativ inverkan på landskapets öppenhet och särdrag. Hindrar 
inte det rörliga friluftslivet. Åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande 
olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen (PBL). 

Vid en bedömning av om byggnation kan tillåtas på platsen ska en avvägning 
göras mellan fastighetsägarens enskilda intresse att få bygga nytt på föreslagen 
plats och de allmänna intressen som kan ta skada av byggnationen. Efter en 
avvägning av de enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 2 kap 
PBL, bedöms att de enskilda intressena överväger och att förhandsbesked 
enligt ansökan och tillhandahållen information kan meddelas en!. PBL 9 kap 
31 §. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning från stamfastigheten och 
nybyggnad av nytt enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad i 
utformning som en länga med långsida placerad mot norr och komplement 
samt eventuell vinkel på södersidan. Fastigheten är belägen utanför detaljplan, 
inom sammanhållen bebyggelse, inom verksamhetsområde kommunalt VA och 
inom landskapsbildsskydd och tomtplatsen bedöms utgöra en så kallad 
lucktomt. Då det i området redan finns bostads bebyggelse i direkt anslutning 
till fastigheten och inget anspråk på jordbruksmark avses bedöms att ett positiv 
förhandsbesked kan ges. Berörda sakägare/grannar har beretts att lämna 
synpunkter i ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2019-03-26 rev. 2019-04-09, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Yrkande Haakon Böcker (BP), Victor Törnqvist (M), Tony Ivarsson (M) och 
Marie-Louise Linden (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-04-09 6av16 

Upplysningar • Tillstånd krävs från länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd. 
• Fastigheten ska anslutas till det kommunala VA-nätet. 
• Anslutningstillstånd till Kattviksvägen ska sökas hos Trafikverket. 
• Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. 
• Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för 
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit 
laga kraft. 
•Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 
• Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Po!T) och 
berörda grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Po!T; 
alternativt tre veckor efter delgivning via mottagningsbevis, om beslutet inte 
överklagas. Vid förenklad delgivning tar det fem veckor efter att beslutet 
skickats tills det har vunnit laga kraft. 

Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnad 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-03-26 rev. 2019-04-09 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2019-000158 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus TROENTORP 1:28 
(KATIVIKSVÄGEN 521), Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta 
att lämna förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL. 
att ta ut avgiften 7 417 :- enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl för beslut 
Ansökan bedöms följa riktlinjer i inriktningsdokumentet för byggnation i Kattvik. De sär
skilda värden som ska skyddas enligt föreliggande riksintressen bedöms inte hindra upp
förande av en till landskapet väl anpassad byggnad på den avsedda platsen. 
Föreslagen lokalisering i landskapet strider inte mot intentionerna i översiktspla
nen/fördjupad översiktsplan (ÖP)/(FÖP) och medför ingen negativ inverkan på landskap
ets öppenhet och särdrag. Hindrar inte det rörliga friluftslivet. Åtgärd bedöms inte vara en 
sådan betydande olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen. (PBL) 

Vid en bedömning av om byggnation kan tillåtas på platsen ska en avvägning göras mellan 
fastighetsägarens enskilda intresse att få bygga nytt på föreslagen plats och de allmänna 
intressen som kan ta skada av byggnationen. Efter en avvägning av de enskilda och all
männa intressena med hänvisning till 2 kap PBL, bedöms att de enskilda intressena över
väger och att förhandsbesked enligt ansökan och tillhandahållen information kan medde
las enl. PBL 9 kap 31§. 

Yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
enligt 9 kap. 25 § PBL. Trafikverket har ännu inte inkommit med synpunkter förutom att 
de frågat om byggnadens placering då läget på byggnaden skiljer sig något i den måttsatta 
situationsplanen och den utan mått. Skrivna mått bedöms gälla. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning från stamfastigheten med ca 2300 kvm 
och nybyggnad av nytt en bostadshus om ca 160 kvm BYA med tillhörande komplement
byggnad i utformning som en länga med långsida placerad mot norr och komplement samt 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

26980BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

sam ha 1 lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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eventuell vinkel på södersidan. Den planerade fastigheten efter avstyckning var fram till 
2011 en del av fastigheten Troentorp 1:24 som via en lantmäteriförrättning införlivades 
med Troentorp 1:28 (ärende B2011-872). Platsen bedöms utgöra en så kallad lucktomt på 
vilken, enligt gällande översiktsplan, ny tillkommande byggnation kan prövas. Föreslagen 
byggnation bedöms i stort följa inriktningsdokumentet för Kattvik som anger att byggna
der ska utföras i "Kattviksstil". Som "kattviksstil" anses likartad storlek och utformning 
som redan bebyggda fastigheter, stora uppglasade fasad- eller takpartier tillåts inte mot 
havet. Byggnadsstilen och placering av huvudbyggnad samt komplementbyggnad skall 
vara förankrade i den befintliga byggnadstraditionen för att bevara Kattviks särart. Befint
liga intilliggande byggnader är i huvudsak faluröda med lockläktpanel, vita karmar /bågar 
och rött lertegeltak. En och annan närliggande byggnad är i vit puts med naturfärgade trä
karmar /bågar och gult lertegeltak. Svart listpapptak och svart schingeltak förekommer 
också i närområdet. 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp samt i om
råde med sammanhållen bebyggelse .. 

Fastigheten omfattas av följande regleringar: 
• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, sk 

landskapsbildsskydd. 
• Område av intresse för friluftslivet (Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne å) en

ligt 3 kap 6 §miljöbalken. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kulla berg och Hall

andsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 
• Område av riksintresse för kustzonen och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § mil-

jö balken. · 
• Område för rinnvägar enligt skyfallsutredning LST 2016 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning från stamfastigheten och nybyggnad av 
nytt enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad i utformning som en länga med 
långsida placerad mot norr och komplement samt eventuell vinkel på södersidan. Fastig
heten är belägen utanför detaljplan, inom sammanhållen bebyggelse, inom verksamhets
område kommunalt VA och inom landskapsbildsskydd och tomtplatsen bedöms utgöra en 
så kallad lucktomt. Då det i området redan finns bostadsbebyggelse i direkt anslutning till 
fastigheten och inget anspråk på jordbruksmark avses bedöms att ett positiv förhandsbe
sked kan ges. 
Berörda sakägare/grannar har beretts att lämna synpunkter i ärendet. 

Upplysningar 

• Tillstånd krävs från länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd. 

• Fastigheten skall anslutas till det kommunala VA-nätet 

• Anslutningstillstånd till Kattviksvägen skall sökas hos trafikverket 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.1 1.24 
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• Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. 

• Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks 
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

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

• Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Polt) och berörda gran
nar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga 
kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Polt, alternativt tre veckor efter 
delgivning via mottagnings bevis, om beslutet inte överklagas. Vid förenklad delgiv
ning tar det fem veckor efter att beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft. 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Bilaga 1 Ansökan 
Bilaga 2 Situationsplan måttsatt 
Bilaga 3 Situationsplan ny föreslagen gräns 
Bilaga 4 Situationsplan med beskrivning 
Bilaga 5 Sökandes beskrivning 
Bilaga 6 Referensfoto byggnad 
Bilaga 7 Referensfoto detaljer 
Bilaga 8 inriktningsdokument byggnation i Kattvik 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
sam hal lsbvggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-04-09 

MN §42 Dnr MN 000027 /2019 - 800 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter 

Myndighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

7av16 

Myndighetsnämnden uppdras att ansvara för kommunens uppgifter gällande 
handel med tobaksvaror och örtprodukter för rökning samt handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare enligt lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. 

Ansökningsavgifter för försäljningstillstånd och tillsynsavgifter för sådant 
tillstånd i enlighet med myndighetsnämndens förslag fastställs att gälla från 
och med den 1 juli 2019. 

Tillsynsavgifter för försäljning, elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare 
i enlighet med myndighetsnämndens förslag fastställs att gälla från och med 
den 1 juli 2019. 

Avgifterna räknas upp årligen från och med oktober månad enligt PKV-index. 

Beskrivning av ärendet Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i 
kraft. Genom den nya lagen införs krav på försäljningstillstånd för att få sälja 
tobak och att få idka partihandel med tobak Kommunen är tillstånds- och 
tillsynsmyndighet och en organisation för att hantera det nya uppdraget 
behöver byggas upp. Kommunen har behov av att finansiera arbetet genom 
avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen. Nya tillstånds- och tillsynsavgifter 
föreslås därför. Vidare krävs ändringar i reglementet för myndighetsnämnden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkohol- och tobakshandläggare Ildik6 Lundberg, daterad 
2019-03-25, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Tf. miljöchef Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige 
Alkohol- och tobakshandläggaren 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2019-04-09 

MN§43 Dnr MN 000028/2019 - 800 

 - Förbud, med löpande vite, att släppa ut 
livsmedel på marknaden som inte uppfyller gällande krav 
för märkning av livsmedel 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 

• 22 § livsmedelslagen (2006:804) 

• 23 § livsmedelslagen (2006:804) 

• Artikel 54 punkt 2b förordning (EG) 882/2004 

8av16 

att förbjuda att i butiken  
 på fastigheten  släppa ut livsmedelsprodukter på 

marknaden som inte uppfyller märkningskraven i 
informationsförordningen (EU-förordning 1169/2011). 

Vite kommer att tas ut en gång per månad vid konstaterade brott mot 
förbudet att sälja felmärkta livsmedel. Det löpande vitet sätts till 20 000 
kronor per månad vid konstaterad förseelse. 

Detta beslut är meddelat med stöd av myndighetsnämndens 
delegationsordning antagen den 7 januari 2015, § 4 (MN 1/15-901). 

Det är förbjudet att sälja livsmedel som inte är korrekt märkta. 
Färdigförpackade livsmedel ska märkas på svenska. Annat språk får användas 
endast om stavningen obetydligt skiljer sig från svenska. Det ska finnas en 
ingrediensförteckning och den ska vara korrekt. Konsekvenserna av avsaknad 
av korrekt märkning gör att personer inte har tillgång till relevant information 
om livsmedlet och det kan medföra stora hälsorisker fört.ex. en allergiker. 

Regler om hur livsmedel ska vara märkta finns i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna. 

Livsmedelslagstiftningen är en målstyrd lagstiftning där företagaren ansvarar 
för att leva upp till målen med lagstiftningen. Företagaren ska inrätta ett eller 
flera system med syfte att leverera säkra livsmedel. Livsmedel som inte har 
korrekt märkning anses inte säkra och redliga och lever därför inte upp till 
lagstiftningens krav. Att sälja livsmedel med felaktiga uppgifter eller där 
uppgifterna saknas kan betyda att konsumenten utsätts för betydande risker. 
Korrekt märkning är även en förutsättning för att konsumenten ska kunna göra 
ett medvetet val och inte bli lurad. Konsumenten ska vid sitt köp också kunna 
känna sig trygg i sitt val av produkt. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-04-09 9 av16 

Eftersom verksamheten inte följt beslut om förbud av försäljning av felmärkta 
livsmedel så anses det befogat att komplettera förbudet med ett löpande vite 
vid konstaterad förseelse. 

Beskrivning av ärendet Miljöavdelningen gjorde inspektion hos den 29 augusti som 
fortsattes den 3 september 2018. Vid inspektionen så fanns det många varor 
som saknade svensk märkning. Dessa produkter hade märkning på Litauiska 
och vissa andra språk men saknade svensk märkning vilket är ett av kraven i 
gällande märkningslagstiftning. Vid inspektionen så togs det ett flertal bilder 
och kontaktpersonen på plats informerades om detta beslut och att det gällde 
omedelbart. Ett beslut fattades om att förbjuda verksamheten att sälja 
felmärkta livsmedel till konsumenter. 

När uppföljande inspektion gjordes den 28 december 2018 så konstaterades 
det att ett flertal livsmedel som var till försäljning fortfarande saknade svensk 
märkning. Bilder togs även vid den uppföljande inspektionen. 

Det tog viss tid att kommunicera förslaget till beslut till verksamheten. Därför 
besöktes verksamheten på nytt den 28 mars 2019 för att kontrollera om 
verksamheten följde det ursprungliga beslutet innan tjänsteskrivelsen om 
förbud med vite lämnades till myndighetsnämnden. Vid inspektionen kvarstod 
bristerna kring märkningen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. miljöchef Mårten Säll berg och livsmedelsinspektör 
Tomas Bergström, daterad 2019-03-29, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Tf. miljöchef Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Yrkande Tony Ivarsson (M) och Haakon Böcker (BP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutet expedieras till  
 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-03-29 
Handläggare: Tomas Bergström 

Dnr: M 2018-001184 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Till: Myndighetsnämnden 

Förslag till beslut: Förbud, med löpande vite, att släppa ut livsmedel på 
marknaden som inte uppfyller gällande krav för märkning av livsmedel 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 

• 22 § livsmedelslagen (2006:804) 
• 23 § livsmedelslagen (2006:804) 
• artikel 54 punkt 2b förordning (EG) 882/2004 

att förbjuda  i butiken   på fastigheten 
 släppa ut livsmedelsprodukter på marknaden som inte uppfyller märk

ningskraven i informationsförordningen (EU-förordning 1169/2011). 

Vite kommer att tas ut 1 gång per månad vid konstaterade brott mot förbudet att sälja 
felmärkta livsmedel. Det löpande vitet sätts till 20 000 kronor per månad vid konstaterad 
förseelse. 

Detta beslut är meddelat med stöd av myndighetsnämndens delegationsordning antagen den 7 
januari 2015, § 4 (MN 1/15-901). 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöavdelningen gjorde inspektion hos  den 29 augusti som fortsattes den 3 
september 2018. Vid inspektionen så fanns det många varor som saknade svensk märkning. 
Dessa produkter hade märkning på Litauiska och vissa andra språk men saknade svensk 
märkning vilket är ett av kraven i gällande märkningslagstiftning. Vid inspektionen så togs det 
ett flertal bilder och kontaktpersonen på plats informerades om detta beslut och att det gällde 
omedelbart. Ett beslut fattades om att förbjuda verksamheten att sälja felmärkta livsmedel till 
konsumenter. 

När uppföljande inspektion gjordes den 28 december 2018 så konstaterades det att ett flertal 
livsmedel som var till försäljning fortfarande saknade svensk märkning. Bilder togs även vid 
den uppföljande inspektionen. 

Det tog viss tid att kommunicera förslaget till beslut till verksamheten. Därför besöktes verk
samheten på nytt den 28 mars 2019 för att kontrollera om verksamheten följde det ursprung
liga beslutet innan tjänsteskrivelsen om förbud med vite lämnades till myndighetsnämnden. 
Vid inspektionen kvarstod bristerna kring märkningen. 

Skäl till beslut 
Det är förbjudet att sälja livsmedel som inte är korrekt märkta. Färdigförpackade livsmedel ska 
märkas på svenska. Annat språk får användas endast om stavningen obetydligt skiljer sig från 
svenska. Det ska finnas en ingrediensförteckning och den ska vara korrekt. Konsekvenserna av 
avsaknad av korrekt märkning gör att personer inte har tillgång till relevant information om 
livsmedlet och det kan medföra stora hälsorisker fört.ex. en allergiker. 
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Regler om hur livsmedel ska vara märkta finns i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. 

Livsmedelslagstiftningen är en målstyrd lagstiftning där företagaren ansvarar för att leva upp 
till målen med lagstiftningen. Företagaren ska inrätta ett eller flera system med syfte att leve
rera säkra livsmedel. Livsmedel som inte har korrekt märkning anses inte säkra och redliga 
och lever därför inte upp till lagstiftningens krav. Att sälja livsmedel med felaktiga uppgifter 
eller där uppgifterna saknas kan betyda att konsumenten utsätts för betydande risker. Korrekt 
märkning är även en förutsättning för att konsumenten ska kunna göra ett medvetet val och 
inte bli lurad. Konsumenten ska vid sitt köp också kunna känna sig trygg i sitt val av produkt. 

Eftersom verksamheten inte följt beslut om förbud av försäljning av felmärkta livsmedel så 
anses det befogat att komplettera förbudet med ett löpande vite vid konstaterad förseelse. 

Lagrum 

Livsmedels/agen (2006:804) 
Enligt 10 § är det förbjudet att sälja eller ge bort livsmedel på marknaden som inte uppfyller 
märkningskraven. 

Enligt 22 § får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att 
lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser 
som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna 
ska följas. 

Enligt 23 §får föreläggande och förbud som är baserade på 22 §av livsmedelslagen eller EU
bestämmelser kompletteras med vite 

Artikel 54 (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll 
Om en företagare inte följer lagstiftningen ska miljöavdelningen ställa krav så att detta rättas 
till, till exempel kan vi förbjuda en verksamhet eller ställa krav på förbättringar via föreläg
gande. 

Europaparlamentets och rådetsförordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsme
delsinformation till konsumenterna 
Enligt artikel 9 är följande märkningsuppgifter obligatoriska 
• Livsmedlets beteckning 
• Ingrediensförteckningen 
• Ingredienser som orsakar allergier ska anges oavsett om det är liten mängd 
• Nettokvantitet 
• Mängden av ingredienser som är karakterisitiska ska anges 
• Särskilda villkor för förvaring eller användning 
• Uppgift om ursprungsland där så krävs 
• Datum för minsta hållbarhet 
• Bruksanvisning om det finns behov 
• Namn eller firmanamn samt adress till det företag som ansvarar för informationen 

Enligt artikel 12 ska den obligatoriska livsmedelsinformationen finnas direkt på förpackningen 
för färdigförpackade livsmedel eller på en etikett fäst på denna. 

Enligt artikel 15 ska obligatorisk livsmedelsinformation anges på ett språk som lätt kan förstås 
av konsumenten i den medlemsstat där ett livsmedel säljs. 
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Enligt artikel 21 ska märkning av vissa ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intole
rans, enligt förteckningen i bilaga Il av informationsförordningen, framhävas genom en teck
enuppsättning som tydligt skiljer sig från resten av ingrediensförteckningen. 

Artikel 8 och 17 (EG) nr 178/2002 om livsmedelssäkerhet 
Syftet med livsmedelslagstiftningen är att skydda konsumenternas intressen och att göra det 
möjligt för dem att fatta välgrundade beslut om livsmedel de äter. De uppgifter konsumenterna 
behöver för att kunna göra ett bra och medvetet val ska finnas på en förpackning för att hindra 
att konsumenterna blir lurade, vilseledda eller utsetts för fara. Syftet är bland annat att före
bygga bedrägliga eller vilseledande förfaranden. Som livsmedelsföretagare är man ansvarig att 
se till att dessa krav uppfylls. 

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

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Mårten Sällberg 
tf Miljöchef 

Tomas Bergström 
Livsmedelsinspektör 

Denna handling har hanterats digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Hur man överklagar 
2. Rapport från inspektioner gjorda den 29 augusti och den 3 september 2018 
3. Bilder från inspektionen den 3 september 2018 
4. Tjänsteanteckning med foton från uppföljande inspektion som utfördes den 28 december 

2018 
5. Ursprunglig kommunicering via mailkonversation med verksamhetsutövaren 
6. Beslut om förbud 
7. Kommunicering på svenska av förbud med vite 
8. Kommunicering på engelska av förbud med vite 

Samråd har skett med: 
Helsingborgs kommun 
Livsmedelverket 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-04-09 10av16 

Beslut 

MN§44 Dnr MN 000029/2019 - 330 

Killebäckstorp 14:23 - Bygglov för nybyggnad av 42 m högt 
ostagat torn samt två tillhörande teknikbodar 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen, PBL. 

Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § PBL. 

Avgiften är 25 652 kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag,   
Kontrollplanen fastställs. 

Flyghinderanalys ska göras och tillstånd från landskapsbildsskyddet ska ges 
före den sökta åtgärden får verkställas. Den sökta åtgärden ska avslutas med 
slutbesked. 

Följande handlingar ska lämnas till nämnden som underlag för slutbesked: 

• Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap 11 §punkt 6 PBL. 

• Signerad kontrollplan. 

• Intyg om utförd lägeskontroll. 

Skäl för beslutet Att tillgodose telekommunikation är ett allmänt intresse. Den valda placeringen 
bedöms ur allmän synpunkt vara en lämplig placering i landskapet. Mastens 
höjd minskas visuellt av skogsdungen som masten och bodarna är placerade i. 
Åtgärden bedöms vara förenligt med befintlig samt kommande översiktsplan 
då masten inte syns så mycket som en byggnad. Riksintressen eller andra skydd 
på platsen bedöms inte nämnvärt påverkas. Inga erinringar har kommit in från 
remissinstanser men från tretton sakägare. Det allmänna intresset att få 
täckning på landsbygden bedöms väga tyngre än det enskilda. 

Beskrivning av ärendet Ärendet avser bygglov för en 42 m hög telekommunikationsmast med två 
teknikbodar mellan Glimminge plantering och Ängels bäcksstrand, utanför 
detaljplanelagt område. Inga erinringar från remissinstanser men flera från 
sakägare har kommit in. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovschef Catharina Arehög, daterad 2019-04-09, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovschef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Upplysningar 

2019-04-09 11av16 

Haakon Böcker (BP), Tony Ivarsson (M) och Ingvar Bengtsson (S): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

Ingrid Edgarsdotter (BP) och Marie-Louise Linden (M); Avslag. 

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

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden har lämnat ett startbesked. Om 
byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnas, tas en sanktionsavgift 
ut enligt plan- och bygglagen, PBL 11 kap och plan- och byggförordningen, 
PBF 9 kap. 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. 

Beslutet expedieras till Beslutet ska expedieras till: 
Fastighetsägaren 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Samhällsbyggnad 
Beslutet ska delges med besvärshänvisning till: 
Klagande 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-04-09 

Myndighetsnämnden 

Handläggare 
Catharina Arehög 

Dnr 
B 2019-000046 

Bygglov för nybyggnad av 42 m högt ostagat torn samt två tillhörande 
teknikbodar KILLEBÄCKSTORP 14:23 (Stockabrånevägen 180) 

Förslag till beslut 
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 §plan- och bygglagen, PBL. 

Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § PBL. 

Avgiften är 25 652 kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Staffan Lundriksson. Kontrollplanen fastställs. 

Flyghinderanalys ska göras och tillstånd från landskapsbildsskyddet ska ges före den sökta 
åtgärden får verkställas. Den sökta åtgärden ska avslutas med slutbesked. 

Följande handlingar ska lämnas till nämnden som underlag för slutbesked: 
• Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap 11§punkt6 PBL. 
• Signerad kontrollplan 
• Intyg om utförd lägeskontroll 

Skäl för beslut 
Att tillgodose telekommunikation är ett allmänt intresse. Den valda placeringen bedöms ur 
allmän synpunkt vara en lämplig placering i landskapet. Mastens höjd minskas visuellt av skogs
dungen som masten och bodarna är placerade i. Åtgärden bedöms vara förenligt med befintlig 
samt kommande översiktsplan då masten inte syns så mycket som en byggnad. Riksintressen 
eller andra skydd på platsen bedöms inte nämnvärt påverkas. Inga erinringar har kommit in från 
remissinstanser men från tretton sakägare. Det allmänna intresset att få täckning på landsbyg
den bedöms väga tyngre än det enskilda. 

Sammanfattning 

Ärendet avser bygglov för en 42 m hög telekommunikationsmast med två teknikbodar 
mellan Glimminge plantering och Ängels bäcksstrand, utanför detaljplanelagt område. 
Inga erinringar från remissinstanser men flera från sakägare har kommit in. 

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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Beskrivning av ärendet 

Fastigheten omfattas av följande skydd och riksintressen: 
• Kulturmiljö Länsstyrelsen 2007 
• Jord- och skogsklassificering 7, Länsstyrelsen 197 4 
• Landskapsbildsskydd 
• Rörligt friluftsliv, 4 kap. 2 § miljöbalken 
• Kustzon, 4 kap. 4 § miljöbalken 

Landskaps bilden, kulturmiljön, brukandet av jorden och det rörliga friluftslivet bedöms 
inte påverkas nämnvärt. Den sökande har ansökt om tillstånd från landskapsbildsskydd 
och anmält ärendet för samråd till Länsstyrelsen men de har ännu ej fått besked. 

Ärendet har remitterats till miljöavdelningen, länsstyrelsen, Räddningstjänsten, 
Försvarsmakten, Luftfartsverket, Ängelholms och Halmstads flygplats. Remissinstanser
na tillstyrker att lov ges med förutsättning att dess synpunkter beaktas. Ärendet har 
även remitterats till kända sakägare genom annons i tidningen HD och brev till samtliga 
fastighetsägare inom drygt 200 m från mastens tänkta placering. Tretton erinringar har 
kommit in med huvudsaklig oro om strålningsrisk och olämplig placering bland natur
värden (se bifogat). 

Den sökande har besvarat grannyttrandena med att forskning visar att det inte finns 
någon nämnvärd risk för strålning utanför 6-8 m avstånd från mastens antenn uppe på 
42 m höjd. Sökande anser också att platsen är den mest lämpliga då masten döljs bland 
träden som är ca 20 m höga och att den närliggande bäcken inte påverkas. De har krav 
på sig från Post- och telestyrelsen att täckningen i området måste förbättras. Fiber räck
er inte då även turister och samhällshjälp behöver använda mobilnätet. Avtal med 
fastighetsägaren är ännu ej upprättat. 

Samhällsbyggnad 
Catharina Arehög 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, fastighetsägaren, sökande, kontrollansvarig, klagande 

Bilagor 
- Orienteringskarta 

- Situationsplan 
- Ansökan 

- Ritningar torn och teknikbad 
- Remissyttranden och erinringar från de klagande 

- Kontrollplan 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
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 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-04-09 12av16 

MN§45 Dnr MN 000027 /2018 - 330 

Yttrande till mark- och miljööverdomstolen gällande aktbilaga 
15 i mål nr P 10659-18 gällande överklagan av Mark- och 
miljödomstolens vid Växjö tingsrätt dom angående nekat 
bygglov för nybyggnad av telekommunikationstorn med 
teknikbod på fastigheten Hemmeslöv 45:1, Båstads kommun 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun motsätter sig den klagandes yrkande 
om att bygglov ska ges och yrkar att mark- och miljödomstolens dom fastställs. 

Eftersom   har skrivit kontrakt med markägaren angående 
marken för det tänkta, men avslagna bygglovet för en 36 m telemast i 
Hemmeslöv, och eftersom   har överklagat avslaget till 
länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och nu mark- och 
miljööverdomstolen, har det inte förts samtal med kommunen om alternativa 
placeringar av den tänkta masten. 

Skäl för yrkandet: 
Nämnden vidhåller sitt tidigare yttrande i målet. 

Beskrivning av ärendet Mark- och miljööverdomstolen har gett Myndighetsnämnden i Båstads 
kommun möjlighet att yttra sig över överklagan enligt aktbilaga 15 senast den 
18 april 2019. Mark- och miljööverdomstolen kommer hålla syn på plats den 22 
maj 2019 klockan 10.15. Myndighetsnämnden nekade den 24 maj 2018 bygglov 
för nybyggnad av telekommunikationstorn med teknikbad på fastigheten 
Hemmeslöv 45:1. Nämndens beslut överklagades av den sökande. 
Länsstyrelsen i Skåne län avslog överklagandet den 12 juli 2018. Sökanden 
överklagade länsstyrelsens beslut. Mark- och miljödomstolen vid Växjö 
tingsrätt avslog överklagandet den 23 oktober 2018. Mark- och 
miljööverdomstolen har den 14 januari 2019 meddelat prövningstillstånd. 
Nämnden yttrade sig över överklagan den 5 februari 2019. Nämnden motsätter 
sig den klagandes yrkanden och yrkar att mark- och miljödomstolens dom 
fastställs. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-04-01. 

Föredragande Samhälls byggnads chef Roger Larsson föredrar ärendet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-04-09 13av16 

Yrkande Tony Ivarsson (M), Marie-Louise Linden (M), Ingvar Bengtsson (S) och 
Ingrid Nygren (L): Förslaget till yttrande till mark- och miljööverdomstolen 
tillstyrks, med följande tillägg: Eftersom   har skrivit kontrakt 
med markägaren angående marken för det tänkta, men avslagna bygglovet för 
en 36 m telemast i Hemmeslöv, och eftersom   har överklagat 
avslaget till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och nu mark- och 
miljööverdomstolen, har det inte förts samtal med kommunen om 
alternativa placeringar av den tänkta masten. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljööverdomstolen (mejl) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-04-01 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2017-1255 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Yttrande till mark- och miljööverdomstolen gällande aktbilaga 15 i 
mål nr P 10659-18 gällande överklagan av Mark- och miljödom
stolens vid Växjö tingsrätt dom angående nekat bygglov för ny
byggnad av telekommunikationstorn med teknikbod på fastigheten 
Hemmeslöv 45:1, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun motsätter sig den klagandes yrkande om 
att bygglov ska ges och yrkar att mark- och miljödomstolens dom fastställs. 

Skäl för yrkandet 

Nämnden vidhåller sitt tidigare yttrande i målet. 

Sammanfattning 

Mark- och miljööverdomstolen har gett Myndighetsnämnden i Båstads kommun 
möjlighet att yttra sig över överklagan enligt aktbilaga 15 senast den 18 april 2019. 
Mark- och miljööverdomstolen kommer hålla syn på plats den 22 maj 2019 klockan 
10.15. 

Myndighetsnämnden nekade den 24 maj 2018 bygglov för nybyggnad av 
telekommunikationstorn med teknikbod på fastigheten Hemmeslöv 45:1. 
Nämndens beslut överklagades av den sökande. Länsstyrelsen i Skåne län avslog 
överklagandet den 12 juli 2018. Sökanden överklagade länsstyrelsens beslut. Mark
och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt avslog överklagandet den 23 oktober 2018. 
Mark- och miljööverdomstolen har den 14 januari 2019 meddelat 
prövningstillstånd. Nämnden yttrade sig över överklagan den 5 februari 2019. 
Nämnden motsätter sig den klagandes yrkanden och yrkar att mark- och 
miljödomstolens dom fastställs. 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 

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 



Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnads chef 
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Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Mark- och miljööverdomstolen (mejl) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Föreläggande från MÖD med aktbilaga 15 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-04-09 14av16 

MN§46 Dnr MN 000074/2018 - 900 

Delgivningar 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Ängels bäck 9:14 - Beslut om tillstånd för uppförande av tillbyggnad inom 
område med landskapsbildsskydd. Länsstyrelsen lämnar tillstånd för 
uppförande av en tillbyggnad inom område med landskapsbildsskydd. 
Tillståndet gäller i fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. 

b). Måsen 7 - Dom från Mark- och miljödomstolen. Med ändring av 
länsstyrelsens beslut återförvisas ärendet till myndighetsnämnden för fortsatt 
handläggning i enlighet med vad som framgår av skälen i domen. I övrigt avslår 
mark- och miljödomstolen överklagandet. 

c). Hillarp 4:17 - Överklagande av kommunens beslut om bygglov. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 

d). Västra Karup 16:2 - Överklagande av kommunens beslut om 
förhandsbesked. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

e). Underrättelse om samråd - Detaljplan för Vistorp 7:19 m fl i Förslöv. 

f). Möllhult 2:13 - Överklagande av kommunens beslut om bygglov. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

g). Underrättelse om granskning - Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[iiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-04-09 

MN§47 Dnr MN 000075/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegations beslut: 

Sida 

15av16 

a). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag - 2019-03-01 - 2019-03-31 

b). Delegationslista - Bygglovsavdelningen - 2019-03-01 - 2019-03-31 

c). Delegationslista - Miljöavdelningen - 2019-03-01 - 2019-03-31 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-04-09 

MN§48 Dnr MN 000009/2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

16av16 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a). Uppföljning av alkoholhandläggning i Båstads kommun - Skriftlig bilaga. 

b). Torekovs hamn. 

c). Utbilning för myndighetsnämnden - fortsättning, PBL mm. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2019-03-26 

Handläggare: Ildik6 Lundberg 

Dnr: 

Till: Myndighetsnämnden 

1 (4) 

Uppföljning av alkoholhandläggning inom Båstads kommun under 2018 

Tjänsten som alkoholhandläggare 
Tjänsten som alkoholhandläggare är på 75% av en heltidsanställning. Antalet stadigvarande 
serveringstillstånd per 2018-12-31var56 st. 
Behov föreligger att utvidga tjänsten som alkoholhandläggare till en heltidstjänst för att kunna 
möte behovet från näringen om korta handläggningstider. I jämförelse med kommuner i övrigt 
inom Skåne län är bemanningen i stark underkant. Enligt Länsstyrelsens sammanställning inom 
länet är antalet serveringstillstånd i genomsnitt cirka 60 st. per hel tidstjänst. 

Ansökningar om serveringstillstånd 

Antal ansökning som behandlades under 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Stadigvarande serveringstillstånd 4 6 7 11 18 

Tillfälliga serveringstillstånd 
till allmänheten 9 9 14 13 12 

till slutna sällskap 8 12 6 6 1 

Förändring i bef. serveringstillstånd 7 1 6 2 2 

Mindre förändringar 9 8 9 6 5 

Tillfälligt tillstånd i avvaktan 
på permanent 0 0 1 0 3 

Ansökan om provsmakning 0 0 2 0 1 

Summa 37 36 45 38 61 

Antal anmälningar som behandlades 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Ca te ring. 1 0 2 2 2 

Kryddning av snaps 1 1 0 0 0 

Summa 2 1 2 2 2 

190415\c:\ciceron\dokumentarkiv\temp\ uppföljning av alkoholhandläggning i båstads kommun.docx\ha 
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Beslut som fattats av alk.handläggaren: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Tillfälliga tillstånd allmänheten 9 9 14 13 21 

Tillfälliga tillstånd slutna sällskap 8 12 6 6 1 

Utvidgning av tillstånd 5 1 3 1 3 

Tillfällig utvidgning av tillstånd 8 8 9 6 5 

Godkännande av ägarförändring 3 0 3 1 2 

Tillfälligt i avvaktan på stadigvarande 0 0 0 1 3 

Erinran 3 1 0 0 2 

Återkallelse av tillstånd som ej utnyttjas 3 6 11 4 2 

Summa 39 37 46 32 39 

Tillsyn 

Yttre tillsyn 
Vid yttre tillsyn på serveringsställena prioriteras kontroll av servering till minderåriga och 
överberusade. Kontroll sker även av den allmänna ordningen, kassarutiner, serveringsansvarig, 
matutbud, serveringstider. Vid behov kan även kontroll av lager, bokföring, personalliggare, 
anställnings bevis för personal och kassaregister göras. 

Samordnad yttre tillsyn har genomförts under tennisveckorna tillsammans med polismyndigheten, 
räddningstjänsten och miljökontoret på Samhällsskydd. Undertecknad observerade inte någon 
alkoholservering till underåriga eller till överberusade. Ordningen var överlag god med hänsyn till 
det stora antal gäster som var på serveringsställena. 

Samordnad tillsyn har även skett under resten av året tillsammans med räddningstjänsten och 
miljöavdelningen på Samhällsskydd. Servering till berusade personer eller till underåriga på 
serveringsställena har inte observerats någon gång under året. 

Antal utförda yttre tillsynen 
Före kl. 20.00 

Mellan kl. 20.00-23.00 

Efter kl. 23.00 

Summa 

2013 2014 
39 33 

18 

16 

73 

18 

19 

70 

2015 2016 2017 2018 
8 7 12 

12 

9 

29 

6 

8 

21 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000·0944 
samhallscyggnad@bastad.se 

www.bastad.se 
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Antal serveringsställen som besökts 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Stadigvarande serveringstillstånd 44 (56) 41 (52) 17 (56) 15 (52) 47(56) 

Tillfälliga tillstånd, allmänheten 4 (9) 4 (9) 2 (14 2 (13) 3(16) 

(Inom parentes - beviljade tillstånd) 

Besökstillfällen under året 2018 
Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

1 5 0 5 0 7 12 8 4 0 6 4 

Inre tillsyn 
Vid inre tillsyn kontrolleras tillståndshavaren och eventuella delägare i driftsbolaget med 
polismyndighetens belastningsregister samt med skatteverket och kronofogdens register. Några 
olägenheter som har lett till åtgärder har inte framkommit vid dessa tillsynen. 

Antal utförda inre tillsyner 
Polismyndigheten 

Skatteverket 

Folkölsförsäljning 

Antal försäljningsställen 

Antal tillsyner 

2013 
11 

10 

2013 
16 

2013 
9 

2014 
49 

49 

2014 
13 

2014 
9 

2015 2016 2017 
0 

0 

0 

0 

2015 2016 
12 16 

2017 

2015 2016 2017 
3 0 

2018 
0 

33 

2018 
16 

2018 
3 

Vid tillsynsbesöken kontrolleras skyltningen om 18 års gräns och om bolaget har ett 
egenkontrollprogram för personalen. Vid tillsynsbesöken har det inte framkommit något att 
anmärka på. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 llO BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
r.amhallstiYggnad@l>astad.se 

www.bastad.se 
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Övrigt 
En tvådagars utbildning av serveringspersonal och tillståndshavare i Ansvarsfull alkoholservering 
arrangeras årligen. Under 2018 deltog 34 personer från Båstads kommun i utbildningen, som hölls 
tillsammans med Ängelholms kommun. Externa föreläsare hyrdes in. Kostnad för föreläsare och 
kaffe bekostades av de tillsynsavgifter som tas in från tillståndshavarna av serveringstillstånd. 

Alkoholhandläggaren ingår i en nätverksgrupp med alkoholhandläggarna i Nv. Skåne. Denna grupp 
träffas ca. två gånger under året och under 2018 deltog undertecknad 2 gånger. 

Undertecknad har deltagit i kommunens evenemangsgrupp. Gruppen träffas vid behov. 

I tjänsten 

Ildik6 Lundberg 
Alkohol- och tobakshandläggare 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 

www bastad.se 




