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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-05-12 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

Kommunkontoreti Båstad, torsdagen den 12 maj 2022 kl. 13.00-15.00. 

Ingrid Nygren (L), 1:e vice ordförande 
Kenneth Larsson (C), 2:e vice ordförande 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot 
Tony Ivarsson (M), ledamot 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot 
Haakon Böcker (BP), ledamot 
Marie-Louise Linden (M), tjg. ers. för Carl Lilliehöök (M). Deltar på distans. 

Hans Grönqvist (-), ej tjänstgörande ersättare. 
Christer Paulsson (BP), ej tjänstgörande ersättare. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Solveig Ahlbin Berg, miljöchef. 
Catharina Arehög, bygglovschef. Deltar på distans. 

Haakon Böcker. Ersättare: Kenneth Larsson. 

Komm~ l~et i Båstad, torsdagen den 19 maj 2022 kl. 13.00. 

~ ~ --- Paragrafer 
Henrik Ander?son 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Miljö- och byggnadsnämnden 

2022-05-12 

Från och med 2022-05-20 till och med 2022-06-11 

,,,,,,,,__.. 
Kommunhus ti åstad ~ 

Henrik Andersson 

Sida 

1 av 19 
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Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-12 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-05-12 

MN § 47 Dnr MN 000075/2021- 900 
Val av justeringsperson 

MN § 48 Dnr MN 000076/2021- 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 49 Dnr MN 000018/2022 - 330 
Hallavara 6:39 - Förhandsbesked för nybyggnad av två en bostadshus 

MN § 50 Dnr MN 000019 /2022 - 330 
Segeltorp 7:25 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 51 Dnr MN 000020/2022 - 330 
Varan 4:28 - Bygglov för nybyggnad av en bostadshus samt komplementbyggnad 

MN § 52 Dnr MN 000021/2022 - 300 
Uppdrag att utreda ändring av plan- och bygglovtaxan 

MN § 53 Dnr MN 000022/2022 - 300 
Utredning av miljötaxan gällande tillsyn av lantbruksverksamhet - uppdrag 

MN § 54 Dnr MN 000023/2022 - 800 
Beslut om avslag gällande ansökningar om tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

MN § 55 Dnr MN 000024/2022 - 800 
Uppföljning av tillsynsplan för miljöavdelningen - Tl 2022 

MN § 56 Dnr MN 000074/2021 - 905 

Sida 

2 av 19 

Ekonomi- och måluppföljning för miljö- och byggnadsnämnden per den 30 april 2022 

MN § 57 Dnr MN 000077 /2021 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

MN§ 58 
Delgivningar 

Dnr MN 000073/2021 - 900 

MN § 59 Dnr MN 000078/2021- 900 
lnformationsärenden 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-05-12 

MN§47 Dnr MN 000075/2021- 900 

Val av justeringsperson 

Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Haakon Böcker. 

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Kenneth Larsson. 

Sida 

3 av 19 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad torsdagen den 19 maj 
2022 kl. 13.00. 

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

Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-05-12 

MN §48 Dnr MN 000076/2021- 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Val av ordförande på dagens sammanträde: ärendet utgår. 

Sida 

4 av 19 

Kalkugnen 14 - Tillsynsärende avseende olovlig ändrad användning till bostad: 
ärendet utgår och tas istället upp som en informationspunkt. 

Väckta informationsärenden: 
- PFAS i Västra Karup? 

- Samsyn vid byggärenden. 

Beskrivning av ärendet Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente så åligger det ordföranden 
att ansvara för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. 
Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare och godkänns av 
ordföranden före utskick. Miljö- och byggnadsnämnden ska ta ställning till 
om dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 

Utdrags bestyrkande 

~ 
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Beslut 

MN §49 Dnr MN 000018/2022 - 330 

Hallavara 6:39- Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte 
kommer att kunna ges för uppförande av två enbostadshus på fastigheten 
Hallavara 6:39 enligt bilagda handlingar. 

Avgiften är 5 313 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning skickas 
separat. 

Skäl för beslut Ansökan kan varken anses vara lämplig med hänsyn till landskapsbilden, natur
och kulturvärdena på platsen eller intresset av en god helhetsverkan. Den är ej 
heller förenlig med gällande översiktsplan för området. Fastigheten ligger 
inom, enligt översiktsplanen, så kallat Lb-område dvs. område med starka 
reservationer gentemot ny bebyggelse och anläggningar. Enligt ÖP 2030 
placeras ny bebyggelse eller anläggningar företrädesvis inom redan bebyggd 
miljö och ska inordna sig i befintlig skala och karaktär. Om fristående placering 
kommer på fråga, till exempel lucktomter inom sammanhållen bebyggelse, ska 
detta ske med stöd i landskapets karaktär, topografi och skala så att 
tillkommande element inte blir dominerande. Inga viktiga siktlinjer får 
blockeras. Föreslaget kommer att medföra stora topografiska förändringar och 
ge en negativ påverkan i de naturvärdena som finns på den befintliga 
skogsdungen. Befintliga träd kommer att fällas och markens topografi kommer 
att ändras, vilket påverkar den biologiska mångfalden av djur och växter 
negativt. De tänkta åtgärderna/fastigheterna ligger i närheten av en bäck med 
strandskydd runt bäcken som i framtiden kommer att ha en negativ påverkan. 
Ett positivt förhandsbesked kan få en prejudicerande verkan i området. Ny 
bebyggelse på den befintliga skogsdungen kommer inte att stödja områdens 
nuvarande natur-, kultur- eller rekreationsmöjligheter. Den aktuella fastigheten 
kan inte betraktas som lucktomt enligt vår bedömning och rättspraxis. Efter en 
avvägning av de enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 2 kap 
PBL, bedöms att de allmänna intressena överväger och att förhandsbesked 
enligt ansökan och tillhandahållen information ej kan meddelas enl. PBL 9 kap 
31 §. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av två 
enbostadshus. Ansökan kan varken anses vara lämplig med hänsyn till 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller intresset av en god 
helhetsverkan. Den är ej heller förenlig med gällande översiktsplan för 
området. 

Forts. på nästa sida. 

Utdra sbes rkande 
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Fastigheten ligger utanför planlagt område, inom sammanhållen bebyggelse, 
område med fornlämningar, inom område med förordnande enligt 19 § 
naturvårdslagen, s. k. landskapsbildskydd, utanför kommunalt VA, inom enligt 
gällande översiktsplan så kallat Lb-område dvs. område med starka 
reservationer gentemot ny bebyggelse och anläggningar. Enligt ÖP 2030 
placeras ny bebyggelse eller anläggningar företrädesvis inom redan bebyggd 
miljö och ska inordna sig i befintlig skala och karaktär. Om fristående placering 
kommer på fråga, till exempel lucktomter inom sammanhållen bebyggelse, ska 
detta ske med stöd i landskapets karaktär, topografi och skala så att 
tillkommande element inte blir dominerande. Inga viktiga siktlinjer får 
blockeras. Vid den avvägningen mellan allmänna intressen och det enskilda 
intresset av att få bygga på platsen, som ska göras, bedöms att de allmänna 
intressena överväger och att förhandsbesked enligt ansökan och 
tillhandahållen information ej kan meddelas enl. PBL 9 kap 31 §. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha 2022-04-26, med 
tillhörande bilagor. 

Yrkande Haakon Böcker (BP) och Marie-Louise Linden (M): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

Upplysningar Om du är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du överklaga 
detta inom tre veckor från att du fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas 
till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas skriftligen till 
samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 
Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, 
din egen och ärendets fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och 
kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Sökande 

Utdra sbes rkande 
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Samhällsbyggnad 

Tj ä nsteskrive I se 1 (3) 

Datum 
2022-04-26 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Handläggare 
Naim Berisha 

Dnr 
B 2022-000128 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 
HALLA V ARA 6:39 (HALLAV ARA VÄGEN 202) 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att kunna 
ges för uppförande av två en bostadshus på fastigheten Hallavara 6:39 enligt bilagda handlingar. 

Avgiften är 5 313 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning skickas separat. 

Skäl för beslut 
Ansökan kan varken anses vara lämplig med hänsyn till landskaps bilden, natur- och kulturvär
dena på platsen eller intresset av en god helhetsverkan. Den är ej heller förenlig med gällande 
översiktsplan för området. Fastigheten ligger inom, enligt översiktsplanen, så kallat Lb-område 
dvs. område med starka reservationer gentemot ny bebyggelse och anläggningar. Enligt ÖP 2030 
placeras ny bebyggelse eller anläggningar företrädesvis inom redan bebyggd miljö och ska in
ordna sig i befintlig skala och karaktär. Om fristående placering kommer på fråga, till exempel 
lucktomter inom sammanhållen bebyggelse, ska detta ske med stöd i landskapets karaktär, to
pografi och skala så att tillkommande element inte blir dominerande. Inga viktiga siktlinjer får 
blockeras. Föreslaget kommer att medföra stora topografiska förändringar och ge en negativ 
påverkan i de naturvärdena som finns på den befintliga skogsdungen. Befintliga träd kommer att 
fällas och markens topografi kommer att ändras, vilket påverkar den biologiska mångfalden av 
djur och växter negativt. De tänkta åtgärderna/fastigheterna ligger i närheten av en bäck med 
strandskydd runt bäcken som i framtiden kommer att ha en negativ påverkan. Ett positivt för
handsbesked kan få en prejudicerande verkan i området. Ny bebyggelse på den befintliga skogs
dungen kommer inte att stödja områdens nuvarande natur-, kultur- eller rekreationsmöjlighet
er. Den aktuella fastigheten kan inte betraktas som lucktomt enligt vår bedömning och rätts
praxis. Efter en avvägning av de enskilda och allmänna intressena med hänvisning till 2 kap PBL, 
bedöms att de allmänna intressena överväger och att förhandsbesked enligt ansökan och till
handahållen information ej kan meddelas enl. PBL 9 kap 31§ 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kan ges för nybygg
nad av två en bostadshus enligt bilagda handlingar. Ansökan avser förhandsbesked för avstyck
ning och nybyggnad av två en bostadshus. Ansökan kan varken anses vara lämplig med hänsyn 
till landskaps bilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller intresset av en god helhetsverkan. 
Den är ej heller förenlig med gällande översiktsplan för området. 
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Fastigheten ligger utanför planlagt område, inom sammanhållen bebyggelse, område med forn
lämningar, inom område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen, s. k. landskapsbildskydd, 
utanför kommunalt VA, inom enligt gällande översiktsplan så kallat Lb-område dvs. område med 
starka reservationer gentemot ny bebyggelse och anläggningar. Enligt ÖP 2030 placeras ny be
byggelse eller anläggningar företrädesvis inom redan bebyggd miljö och ska inordna sig i befint
lig skala och karaktär. Om fristående placering kommer på fråga, till exempel lucktomter inom 
sammanhållen bebyggelse, ska detta ske med stöd i landskapets karaktär, topografi och skala så 
att tillkommande element inte blir dominerande. Inga viktiga siktlinjer får blockeras. Vid den 
awägningen mellan allmänna intressen och det enskilda intresset av att få bygga på platsen, 
som ska göras, bedöms att de allmänna intressena överväger och att förhandsbesked enligt an
sökan och tillhandahållen information ej kan meddelas enl. PBL 9 kap 31§ 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av två enbostadshus på en obe
byggd fastighet. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas av följande skydd eller riksin
tressen: 

• Område av intresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken, MB. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 § MB. 
• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 1,4 §§ MB. 
• Området är fornlämningsrikt. 
• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen, s. k. landskapsbildskydd. 
• Lb-område dvs. område med starka reservationer gentemot ny bebyggelse och an

läggningar. Enligt ÖP 2030 placeras ny bebyggelse eller anläggningar företrädesvis 
inom redan bebyggd miljö och ska inordna sig i befintlig skala och karaktär. Om fri
stående placering kommer på fråga, till exempel lucktomter inom sammanhållen 
bebyggelse, ska detta ske med stöd i landskapets karaktär, topografi och skala så att 
tillkommande element inte blir dominerande. Inga viktiga siktlinjer får blockeras. 

Enligt miljöbalken 3 kap 4§ är Jord- och skogsbruk av nationell betydelse. Förslaget kan varken 
anses vara lämplig med hänsyn till landskaps bilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller 
intresset av en god helhetsverkan. Den är ej heller förenlig med gällande översiktsplan för om
rådet. Fastigheten ligger inom, enligt översiktsplanen, så kallat Lb-område dvs. område med 
starka reservationer gentemot ny bebyggelse och anläggningar. Enligt ÖP 2030 placeras ny be
byggelse eller anläggningar företrädesvis inom redan bebyggd miljö och ska inordna sig i befint
lig skala och karaktär. Om fristående placering kommer på fråga, till exempel lucktomter inom 
sammanhållen bebyggelse, ska detta ske med stöd i landskapets karaktär, topografi och skala så 
att tillkommande element inte blir dominerande. Inga viktiga siktlinjer får blockeras. 

Sökanden har skriftligt informerats att ett negativt förslag för beslut kommer att skickas till 
miljö- och byggnadsnämnden. 

Upplysningar 
Om du är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre 
veckor från att du fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län 
men skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kom
mun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din 
egen och ärendets fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 
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MN § 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-12 

Dnr MN 000019 /2022 - 330 

Segeltorp 7:25 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av en bostadshus 

Beslut Nämnden ser positivt på lokaliseringen och återremitterar ärendet 
till förvaltningen för att höra berörda sakägare. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av 

Sida 

7 av 19 

en bostadshus på mark som bedöms som brukningsbar betesmark. Fastigheten 
ligger utanför planlagt område, inom sammanhållen bebyggelse, inom område 
med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen, s. k. landskapsbildskydd, utanför 
verksamhetsområde kommunalt VA, inom enligt gällande översiktsplan så 
kallat Lb-område och bedöms som brukningsvärd jordbruksmark enligt 
miljöbalken. Fastigheten (platsen för föreslagen tomt) regleras med 
landskapsbildskydd, riksintressen för kustzon, högexploaterad kust, fri tidsliv 
och rörligt fritidsliv. Föreslagen åtgärd kan varken anses vara lämplig med 
hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller intresset 
av en god helhetsverkan. Efter en avvägning av de en-skilda och allmänna 
intressena med hänvisning till 2 kap PBL, bedöms att de allmänna intressena 
överväger och att förhandsbesked enligt ansökan och tillhandahållen 
information ej kan meddelas en!. PBL 9 kap 31 §. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha 2022-04-26, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Miljö- och byggnadsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte 
kan ges för nybyggnad av en bostadshus enligt bilagda handlingar. 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Yrkande Haakon Böcker (BP), Ingvar Bengtsson (S), Ingrid Nygren (L), Marie-Louise 
Linden (M) och Tony Ivarsson (M): Återremiss. Nämnden ser positivt på 
lokaliseringen och återremitterar ärendet till förvaltningen för att höra 
berörda sakägare. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden bifallit detta yrkande. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

Utdra sbes rkande 
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Beslut 

MN §51 Dnr MN 000020/2022 - 330 

Varan 4:28 - Bygglov för nybyggnad av en bostadshus samt 
komplementbyggnad 

Bygglov ges för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad 
enligt bilagda handlingar. 

Kontrollansvarig är Stellan Paulie. 

Avgiften är 21 915 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning 
skickas separat. 

Skäl för beslut Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. och 9 kap. 31 §plan-och bygglagen 
samt 3 och 4 kap. miljöbalken. Förslaget uppfyller PBL:s krav på byggnader, 
överensstämmer med gällande översiktsplan och bedöms vara förenligt med 
gällande riksintressen. Åtgärden bedöms vara lämplig utifrån platsens natur-, 
kulturvärden och landskaps bild samt bedöms inte medföra någon betydande 
olägenhet för grannar eller omgivning. Det enskilda intresset att bebygga 
platsen bedöms väga tyngre än det allmänna intresset. Tomtplatsen bedöms 
utgöra en så kallad lucktomt. 

Beskrivning av ärendet Åtgärden uppförs på en obebyggd tomt som kan bedömas utgöra en så kallad 
lucktomt. Fastigheten ligger inom så kallat Lb-område, dvs. område med starka 
reservationer gentemot ny bebyggelse och anläggningar. Enligt ÖP 2030 
placeras ny bebyggelse eller anläggningar företrädesvis inom redan bebyggd 
miljö och ska inordna sig i befintlig skala och karaktär. Om fristående placering 
kommer på fråga, till exempel lucktomter inom sammanhållen bebyggelse, ska 
detta ske med stöd i landskapets karaktär, topografi och skala så att 
tillkommande element inte blir dominerande. Inga viktiga siktlinjer får 
blockeras. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Samhällsbyggnad bedömer att åtgärden/huvudbyggnaden och 
komplementbyggnaden uppfyller PBL:s krav på byggnader, överensstämmer 
med gällande översiktsplan och bedöms vara förenlig med gällande 
riksintressen. Sammanfattningsvis bedöms att bygglov kan ges enligt 
9 kap. 31 §plan-och bygglagen (PBL). 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha 2022-04-26, med 
tillhörande bilagor. 

Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

Utdra sbes rkande 
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Upplysningar Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt 
samråd. Kontakta handläggaren för att boka tid. Följande handlingar lämnas via 
vår e-tjänst: https://bygg.bastad.se/BAS-BYGG-START i god tid före mötet: 

- Förslag på kontrollplan 
- Sektionsritning konstruktion 
- Konstruktionsdokumentation 
- Anmälan om enskilt avlopp till miljö 
- Energiberäkning 
- Brandskyddsbeskrivning 
- Färdigställandeskydd 
- Geoteknisk undersökning alt. Jordartsredogörelse/provgrop 

Beslutet får laga kraft efter fyra veckor under förutsättning att ingen 
överklagar. Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet har 
kungjorts, även om beslutet inte har fått laga kraft. Lovet upphör att gälla om 
åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 
då beslutet fick laga kraft. Observera att åtgärden inte får påbörjas före 
nämnden har gett startbesked eller börja användas före slutbesked. Följs inte 
detta ska sanktionsavgift tas ut. 

Om du är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du överklaga 
detta inom tre veckor från att du fick del av beslutet. Överklagandet ska 
ställas till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas skriftligen till 
samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 
269 80 Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets 
diarienummer, din egen och ärendets fastighetsbeteckning, ditt namn, 
adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Sökande 
Kontrollansvarig 
PoIT och grannar (information) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Datum 
2022-04-26 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Handläggare 
Naim Berisha 

Dnr 
8 2022-000174 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplement
byggnad, VARAN 4:28 (PÅARPSVÄGEN 155) 

Förslag till beslut 
Bygglov ges för nybyggnad av en bostadshus samt komplementbyggnad enligt bilagda 
handlingar. 

Kontrollansvarig är Stellan Paulie. 

Avgiften är 21 915 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning skickas separat. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. och 9 kap. 31§ plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Förslaget uppfyller PBL:s krav på byggnader, överensstämmer med gällande över
siktsplan och bedöms vara förenligt med gällande riksintressen. Åtgärden bedöms vara lämplig 
utifrån platsens natur-, kulturvärden och landskapsbild samt bedöms inte medföra någon bety
dande olägenhet för grannar eller omgivning. Det enskilda intresset att bebygga platsen bedöms 
väga tyngre än det allmänna intresset. Tomtplatsen bedöms utgöra en så kallad lucktomt. 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av en bostadshus samt komplementbyggnad. Huvudbyggnadens brut
toarea (BTA) är 70 m2

, komplementbyggnadens bruttoarea är .... Åtgärden uppförs på en obe
byggd tomt som kan bedömas utgöra en så kallad lucktomt. Fastigheten ligger inom, så kallat Lb
område, dvs. område med starka reservationer gentemot ny bebyggelse och anläggningar. Enligt 
ÖP 2030 placeras ny bebyggelse eller anläggningar företrädesvis inom redan bebyggd miljö och 
ska inordna sig i befintlig skala och karaktär. Om fristående placering kommer på fråga, till ex
empel lucktomter inom sammanhållen bebyggelse, ska detta ske med stöd i landskapets karak
tär, topografi och skala så att tillkommande element inte blir dominerande. Inga viktiga siktlinjer 
får blockeras. 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden/huvudbyggnaden och komplementbyggnaden 
uppfyller PBL:s krav på byggnader, överensstämmer med gällande översiktsplan och bedöms 
vara förenlig med gällande riksintressen. Sammanfattningsvis bedöms att bygglov kan ges enligt 
9 kap. 31§ plan- och bygglagen (PBL). 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av en bostadshus samt komplementbyggnad. Åtgärden uppförs på en 
obebyggd tomt som kan bedömas utgöra en så kallad lucktomt. Fasaderna utförs av stående träpanel, 
målade i faluröd färg, papptak och naturlackat träfönster. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse och om
fattas av följande skydd eller riksintressen: 

• Område av intresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken, MB. 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 § MB. 
• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 1,4 §§ MB. 
• Lb - område enligt ÖP 2030 
• Sammanhållenbebyggelse 

Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Berörda grannar har inte haft synpunkter. 

Trafikverket, Räddningstjänsten och Miljöavdelningen har inkommit med synpunkter och för
klaringar som kommer att hanteras i samband med tekniskt samråd (se bilagor). 

Upplysningar 

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt samråd. 
Kontakta handläggaren för att boka tid. Följande handlingar lämnas via vår e-tjänst: 
https://bygg.bastad.se/BAS-BYGG-START i god tid före mötet: 

Förslag på kontrollplan 
Sektionsritning konstruktion 
Konstruktionsdokumentation 
Anmälan om enskilt avlopp till miljö 
Energiberäkning 
Brandskydds beskrivning 
Färdigställandeskydd 
Geoteknisk undersökning alt. Jordartsredogörelse/provgrop 

Beslutet får laga kraft efter fyra veckor under förutsättning att ingen överklagar. Beslutet får 
verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts, även om beslutet inte har fått 
laga kraft. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dag då beslutet fick laga kraft. Observera att åtgärden inte får påbörjas före 
nämnden har gett startbesked eller börja användas före slutbesked. Följs inte detta ska sankt
ionsavgift tas ut. 

Om du är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre 
veckor från att du fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län 
men skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kom
mun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din 
egen och ärendets fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 



Samhällsbyggnad 
Naim Berisha 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 
PolT och grannar (information) 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
Bilaga 5 
Bilaga 6 
Bilaga 7 
Bilaga 8 
Bilaga 9 
Bilaga 10 
Bilaga 11 
Bilaga 12 

Orienteringskarta 
Ansökan 
Ansökan/komplettering 
Situationsplan, 
Markplaneringsritning 
Planritning 
Fasad och sektionsritning 
Fasadritning 
Energiberäkning 
Remissvar Miljö 
Remissvar Räddningstjänsten 
Remissvar Trafikverket 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

MN § 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-12 

Dnr MN 000021/2022 - 300 

Uppdrag att utreda ändring av plan- och bygglovtaxan 

Sida 

10 av 19 

Beslut Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen genom samhällsbyggnad i 
uppdrag att under år 2022 utreda förutsättningarna och konsekvenserna av 
vad en ändring av plan- och bygglovtaxan från dagens ytbaserade taxa till en 
timbaserad taxa skulle innebära. 

Beskrivning av ärendet I samband med att dagens plan- och bygglag, PBL, trädde i kraft den 2 maj 
2011 har kommunen haft en PBL-taxa som huvudsakligen är baserad på 
byggnadsverkets storlek och inte på den tid som läggs ner på de olika typerna 
av ärenden. Detta har inte upplevts som rättvist då det i vissa typer av ärenden 
inte motsvarar det arbete som läggs ner på ärendetypen. Sveriges Kommuner 
och Regioner, SKR, har sedan ett antal år tillbaka tagit fram ett förslag på en 
taxa som baseras på den genomsnittliga tidsåtgången för olika ärendetyper. 

Förvaltningen anser att det finns ett behov av att utreda förutsättningarna och 
konsekvenserna av vad en ändring av taxan från en ytbaserad avgift till en 
timbaserad avgift skulle innebära. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2022-05-02. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad/bygglovavdelningen, Ekonomiavdelningen 

Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2022-05-02 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2022-xxx 

Uppdrag att utreda ändring av plan- och bygglovtaxan 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen genom samhällsbyggnad i uppdrag att un
der år 2022 utreda förutsättningarna och konsekvenserna av vad en ändring av plan- och 
bygglovtaxan från dagens ytbaserade taxa till en timbaserad taxa skulle innebära. 

Sammanfattning 

I samband med att dagens plan- och bygglag, PBL, trädde i kraft den 2 maj 2011 har 
kommunen haft en PBL-taxa som huvudsakligen är baserad på byggnadsverkets storlek 
och inte på den tid som läggs ner på de olika typerna av ärenden. Detta har inte upplevts 
som rättvist då det i vissa typer av ärenden inte motsvarar det arbete som läggs ner på 
ärendetypen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har sedan ett antal år tillbaka tagit 
fram ett förslag på en taxa som baseras på den genomsnittliga tidsåtgången för olika 
ärendetyper. 

Förvaltningen anser att det finns ett behov av att utreda förutsättningarna och 
konsekvenserna av vad en ändring av taxan från en ytbaserad avgift till en timbaserad 
avgift skulle innebära. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad/bygglovavdelningen, Ekonomiavdelningen 

Båstads kommun 

Samhäll sbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbvggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.1 1.24 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Miljö- och byggnadsnämnden 

MN § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-12 

Dnr MN 000022/2022 - 300 

Utredning av miljötaxan gällande tillsyn av 
lantbruksverksamhet- uppdrag 

Sida 

11 av 19 

Beslut Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen genom samhällsbyggnad i 
uppdrag att, i samråd med miljö- och byggnadsnämndens presidie, till senast 
i december 2022 utreda förutsättningarna och konsekvenserna av vad en 
ändring av miljötaxan avseende tillsynen av lantbruksverksamheter 
från dagens årliga tillsynsavgift till en efterdebitering skulle innebära. 

Beskrivning av ärendet Nämndens presidie har tillsammans med företrädare för förvaltningen träffat 
representanter från Lantbrukarnas riksförenings, LRF, lokalavdelning. LRF:s 
representanter har framfört önskemål om att dagens taxa med årlig 
tillsynsavgift inte är rättvis utan bör ersättas med en taxa som baseras på den 
faktiska tidsåtgången i det enskilda tillsynsärendet och att avgiften debiteras 
efter tillsynen gjorts. 

Förvaltningen har även fått synpunkter från enskilda lantbrukare som framfört 
att den årliga tillsynsavgiften inte anses vara i paritet med den tillsyn som 
utförs. Förvaltningen anser att det finns ett behov av att utreda 
förutsättningarna och konsekvenserna av vad en ändring av taxan från årlig 
tillsynsavgift till efterdebitering skulle innebära. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2022-05-02. 

Förvaltningens förslag Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen genom samhällsbyggnad i 
uppdrag att till senast i december 2022 utreda förutsättningarna och 
konsekvenserna av vad en ändring av miljötaxan avseende tillsynen av 
lantbruksverksamheter från dagens årliga tillsynsavgift till en efterdebitering 
skulle innebära. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson och miljöchef Solveig Ahlbin Berg 
föredrar ärendet. 

Yrkande Haakon Böcker (BP) och Ingrid Edgarsdotter (BP): Bifall med följande tillägg: 
Uppdraget ska ske i samråd med miljö- och byggnadsnämndens presidie. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden bifallit detta yrkande. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad/milj öavdelningen, Ekonomiavdelningen 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2022-05-02 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2022-xxx 

Utredning av miljötaxan gällande tillsyn av lantbruksverksamhet -
uppdrag 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen genom samhällsbyggnad i uppdrag att till 
senast i december 2022 utreda förutsättningarna och konsekvenserna av vad en ändring 
av miljötaxan avseende tillsynen av lantbruksverksamheter från dagens årliga tillsynsav
gift till en efterdebitering skulle innebära. 

Sammanfattning 

Nämndens presidie har tillsammans med företrädare för förvaltningen träffat represen
tanter från Lantbrukarnas riksförenings, LRF, lokalavdelning. LRF:s representanter har 
framfört önskemål om att dagens taxa med årlig tillsynsavgift inte är rättvis utan bör er
sättas med en taxa som baseras på den faktiska tidsåtgången i det enskilda tillsynsären
det och att avgiften debiteras efter tillsynen gjorts. 

Förvaltningen har även fått synpunkter från enskilda lantbrukare som framfört att den 
årliga tillsynsavgiften inte anses vara i paritet med den tillsyn som utförs. Förvaltningen 
anser att det finns ett behov av att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av vad en 
ändring av taxan från årlig tillsynsavgift till efterdebitering skulle innebära. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad/miljöavdelningen, Ekonomiavdelningen 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samha llsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Sammanträdesdatum Sida 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-05-12 12 av 19 

Beslut 

MN § 54 Dnr MN 000023/2022 - 800 

Beslut om avslag gällande ansökningar om tillstånd 
för försäljning av tobaksvaror 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökningarna om tillstånd 
för försäljning av tobaksvaror vid Filmrullens tobaksautomater på 
följande försäljningsställen: 
- Bjäre GK, Salomonhögsvägen 336, 269 93 Grevie, 
- Båstad GK, Boarpsvägen 242,269 21 Båstad, 
- Hotell Skansen, Kyrkogatan 2, 269 33 Båstad. 

Tobaksautomaterna ska vara borttagna senast två veckor efter att beslutet 
vunnit laga kraft. 

Skäl till beslut Enligt den utredning miljöavdelningen utfört har sökandens 
egenkontrollprogram avseende tobaksförsäljningen brister och strider mot 
gällande lagstiftning. Detta eftersom egenkontroll programmet för 
verksamheten överlåter delar av ansvaret för egenkontrollen till personal som 
inte är verksam i det sökande bolaget, vilket inte är förenligt med gällande 
tobakslagstiftning. 

Beskrivning av ärendet Filmrullen i Göteborg AB har ansökt om tillstånd för försäljning av tobaksvaror 
vid Filmrullens tobaksautomater på Bjäre GK, Båstad GK respektive Hotell 
Skansen, där tobaksautomaten utgör försäljningsstället. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Av egenkontroll programmet framgår det att Filmrullen informerar personalen 
på respektive försäljningsställe med aktuell information löpande och vid behov, 
gällande tobaksförsäljning. Detta sker vid exempelvis personalmöten och 
nyanställningar. Filmrullen ansvarar för försäljningen och påfyllningen av 
automaterna. Personalen på försäljningsstället är ansvariga för 
legitimationskontroll enligt rutin beskriven ovan. Om kunden inte kan 
legitimera sig, nekas köp. Av egenkontrollen framgår även att stöd till personal 
på försäljningsstället ges vid eventuell konfliktsituation genom att erfarna 
kollegor hjälper sina nyare kollegor. 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Solveig Ahlbin Berg 2022-05-02. 

Miljöchef Solveig Ahlbin Berg föredrar ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

C/r( 
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13 av 19 

Upplysning Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Malmö. Skrivelsen ska 
dock skickas till samhallsbyggnad@bastad.se eller till Samhällsbyggnad Båstad 
kommun 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du överklagar (ärendets 
diarienummer), orsaken till överklagandet, ditt namn, adress och 
kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Filmrullen i Göteborg AB, Hyllan 14,434 42 Kungsbacka 
Bjäre GK, Salomonhögsvägen 336, 269 93 Grevie 
Båstad GK, Boarpsvägen 242,269 21 Båstad 
Hotell Skansen, Kyrkogatan 2, 269 33 Båstad 
Kansliet, samhällsbyggnad 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-05-02 

Handläggare: Solveig Ahlbin Berg 

Dnr 012: ANS-2019-00010 

ANS-2019-00013 

ANS-2019-00018 

Tjänsteskrivelse 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Beslut om avslag gällande ansökningar om tillstånd försäljning 
av tobaksvaror 

Förslag till beslut 

1 (3) 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökningarna om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror vid Filmrullens tobaksautomater på följande försäljningsställen: 

Bjäre GK, Salomonhögsvägen 336, 269 93 Grevie, 
Båstad GK, Boarpsvägen 242, 269 21 Båstad, 
Hotell Skansen, Kyrkogatan 2, 269 33 Båstad. 

Tobaksautomaterna ska vara borttagna senast två veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 

Skäl till beslut 
Enligt den utredning miljöavdelningen utfört har sökandens egenkontrollprogram avseende 
tobaksförsäljningen brister och strider mot gällande lagstiftning. Detta eftersom egenkontroll
programmet för verksamheten överlåter delar av ansvaret för egenkontrollen till personal som 
inte är verksam i det sökande bolaget, vilket inte är förenligt med gällande tobakslagstiftning. 

Sammanfattning 
Filmrullen i Göteborg AB har ansökt om tillstånd för försäljning av tobaksvaror vid Filmrullens 
tobaksautomater på Bjäre GK, Båstad GK respektive Hotell Skansen, där tobaksautomaten ut
gör försäljningsstället. 

Av egenkontrollprogrammet framgår det att Filmrullen informerar personalen på respektive 
försäljningsställe med aktuell information löpande och vid behov, gällande tobaksförsäljning. 
Detta sker vid exempelvis personalmöten och nyanställningar. Filmrullen ansvarar för försälj
ningen och påfyllningen av automaterna. Personalen på försäljningsstället är ansvariga för legi
timationskontroll enligt rutin beskriven ovan. Om kunden inte kan legitimera sig, nekas köp. 
Av egenkontrollen framgår även att stöd till personal på försäljningsstället ges vid eventuell 
konfliktsituation genom att erfarna kollegor hjälper sina nyare kollegor. 

Miljöavdelningens bedömning är att lagstiftaren inte avser att ansvarsfördelningen kan över
lämnas på annan personal än den personal som är anställd i sökandens verksamhet på försälj
ningsstället. Eftersom Filmrullen överlåter delar av ansvaret till personal som inte är anställd 
av sökandens bolag anser miljöavdelningen att sökanden inte uppfyller kriterierna för de 
ställda krav som anges i lagstiftningen samt att den försäljning som sökanden vill bedriva inte 
följer intentionen med den nya tillståndsplikten för att få sälja tobaksvaror. 

I Folkhälsomyndighetens vägledning anges att i de fall lag eller föreskrifter inte efterföljs, kan 
kommunen besluta om administrativa påföljder mot näringsidkaren, för att denne ska rätta till 
felen. 
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Eftersom det inte finns någon personal från Filmrullen på försäljningsstället så landar ansvars
frågan för brist eller lagbrott hos personalen på ett försäljningsställe som saknar tobaksförsälj
ningstillstånd. Miljöavdelningen anser att lagstiftningen är tydlig med att personal på försälj
ningsstället ska vara verksam i den sökandes bolag. Vid efterlevande av lagen blir därmed an
svarsfrågan vid brist eller lagbrott tydlig. 

Som framgår av egenkontroll programmet så är det endast Filmrullen som har tillgång till to
baksautomaterna samt det yttersta ansvaret, vilket försvårar tillsynen av au tomaterna. 

Ett flertal domstolsavgöranden finns i Förvaltningsrätt och Kammarrätt gällande ansökan om 
försäljningstillstånd via tobaksautomater där domstolen inte bedömt att den här typen av 
överlåtelse av egenkontroll är förenlig med lagstiftningen. 

Kammarrätten i Sundsvalls dom 2020-12-17 i mål nr 2752-20 och Förvaltningsrätten i Göte
borgs dom 2020-11-23 i mål nr 11856-20, refererar alla i sina bedömningar till att sökanden 
som innehar tobaksautomater på försäljningsställen har lagt över en stor del av egenkontrollen 
på ett annat subjekt, som inte varit föremål för tillståndsprövning. Detta innebär att det blir 
svårare för sökanden att uppmärksamma fel och brister liksom behov och åtgärder som be
hövs på försäljningsstället, för att en erforderlig egenkontroll ska säkerställas. Dessutom för
svårar det insynen och tillsynen av verksamheten liksom eventuellt ansvarsutkrävande, samt 
framstår inte heller i övrigt som lämpligt. 

Miljöavdelningen bedömer att ovan angivna domar ger stöd för bedömningen att det inte är 
visat att sökanden kommer att bedriva verksamheten i enlighet med de krav som lagstift
ningen ställer om egenkontroll och egenkontrollprogram och därför ska ansökan om försälj
ningstillstånd för tobak avslås. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att med stöd av 5 kap. 2 § och 5 kap. 6 § Lag och 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter, besluta 

att avslå ansökningar om tillstånd för försäljning av tobaksvaror detaljhandel för Filmrullen i 
Göteborg AB, 556431-4838, vid Filmrullens tobaksautomater på Bjäre GK, Båstad GK och Ho
tell Skansen, Båstad. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Solveig Ahlbin Berg 
Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har därför ingen underskrift 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från miljöavdelningen daterad 2022-04-21 
2. Utredning Bjäre GK, daterad 2021-09-30 
3. Utredning Båstad GK, daterad 2021-09-30 
4. Utredning Hotell Skansen, daterad 2021-09-30 
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HUR MAN ÖVERKLAGAN 
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Malmö. Skrivelsen ska dock skickas till 
samhallsbyggnad@bastad.se eller till Samhällsbyggnad Båstad kommun 269 80 BÅSTAD. Ange 
vilket beslut du överklagar (ärendets diarienummer), orsaken till överklagandet, ditt namn, 
adress och kontaktuppgifter. 

Tjänsteskrivelsen ska expedieras till: 
Filmrullen i Göteborg AB, Hyllan 14,434 42 Kungsbacka, 
Bjäre GK, Salomonhögsvägen 336, 269 93 Grevie, 
Båstad GK, Boarpsvägen 242, 269 21 Båstad 
Hotell Skansen, Kyrkogatan 2, 269 33 Båstad 
kansliet, 
samhälls byggnad 
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Uppföljning av tillsynsplan för miljöavdelningen - T1 2022 

Beslut Uppföljningen godkänns. 

Beskrivning av ärendet Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 december 2021 om en 
tillsynsplan som omfattar den tillsynsverksamhet som miljöavdelningen 
planerar att genomföra under 2022. Genomförd tillsyn följs upp och redovisas 
för nämnden varje tertial. Uppföljningen visar hur mycket tillsyn som har 
genomförts jämfört med den tillsyn som är planerad att utföras under året. 
Resultatet från uppföljningen används som underlag för att bedöma 
verksamhetens resurs- och tillsynsbehov framöver. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Solveig Ahlbin Berg 2022-05-03. 

Föredragande Miljöchef Solveig Ahlbin Berg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

Utdra sbes rkande 
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Uppföljning av tillsynsplan för miljöavdelningen - T1 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 december 2021 om en tillsynsplan som omfattar 
den tillsynsverksamhet som miljöavdelningen planerar att genomföra under 2022. Genomförd 
tillsyn följs upp och redovisas för nämnden varje tertial. Uppföljningen visar hur mycket tillsyn 
som har genomförts jämfört med den tillsyn som är planerad att utföras under året. Resultatet 
från uppföljningen används som underlag för att bedöma verksamhetens resurs- och tillsyns
behov framöver. 

Resultat 
Uppföljning av tillsynsplan för Tl finns i bilaga 1 och sammanfattas nedan. Genomförd tidre
dovisning visar att utförd tillsyn ligger något efter plan inom hälsoskydd där endast 26 % till
syn har utförts under första tertialen. Även inom livsmedel är andelen tillsyn som utförts un
der första tertialen något lägre än en tredjedel av total tillsyn för året. Anledningen är att av
delningen inte varit fullt ut bemannade under perioden, främst beroende på en långtidssjuk
skrivning men också för att tillsättning av nyrekrytering förskjutits något i tiden jämfört med 
ursprunglig plan. 

Miljöskydd 
Under Tl har avdelningen arbetat 1723 timmar av 5700 planerade timmar (för hela året) med 
miljöskyddstillsyn, vilket i stort sätt följer plan. Antal timmar på lantbrukstillsyn ligger lågt för 
Tl men miljöavdelningen beräknar att ta igen den tillsynen under T2 och T3. I mitten av tertial 
2 kommer miljöavdelningen att ha ytterligare en inspektör på plats som kommer att förstärka 
upp inom lantbruk. Mycket tid har lagts på klassning av nya verksamheter under första tertia
len samt anmälningar efterbehandling och masshantering liksom med det pågående arbetet 
med PFAS. Att mycket tid har fått läggas inom området masshantering och förorenad mark har 
inneburit att mindre industritillsyn än vad som var planerat har utförts under Tl. 

Hälsoskydd (inklusive tobak) 
Under Tl har avdelningen arbetat 285 av 1120 planerade timmar (för hela året) med hälso
skyddstillsyn. Färre timmar har lagts på tobakstillsyn än vad som var planerat beroende på 
långtidssjukskrivning, övrig tillsyn inom hälsoskydd har utförts enligt plan. 

Alkohol 
Under Tl har miljöavdelningen lagt 546 timmar av 1120 planerade timmar (för hela året) på 
tillsyn alkohol vilket motsvarar nästan SO % av hela årets uppskattade tillsynstid. Våren och 
sommaren är som mest intensiv för alkoholtillsynen och arbetsbelastningen blir därför hög 
under denna period och kommer fortsatt vara det även under T2. Nuvarande prognos är att 
antalet tillsynstimmar för hela året kan komma att bli högre än vad som anges i tillsynsplanen. 

Livsmedel 
Under Tl har avdelningen arbetat 261 av 1060 planerade timmar med livsmedelstillsyn vilket 
motsvarar en fjärdedel av den tillsyn som är planerad att utföras under hela året men följer 
beräknad tillsynstakt eftersom majoriteten av den planerade livsmedelstillsynen är förlagd till 
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T2 och T3. Genomförd tillsyn omfattar främst normal offentlig kontroll, riskklassning, kontroll 
av dricksvattenanläggningar samt information och service. Under Tl har en hel del tid lagts på 
tillsyn av dricksvattenanläggningar. 

Behov och resurser 
Resultatet från Tl visar att miljöavdelningen under T2 och T3 behöver öka tillsynstakten inom 
främst områdena tobak, lantbruk och industritillsyn. Under T2 ska miljöavdelningen ta fram 
ett förslag på kontrollprogram för provtagning av vattendrag avseende gödningsämnen, PFAS 
och andra miljögifter som kommer att ta viss tid i anspråk från ordinarie, planerad tillsynstid. 

Prognosen efter Tl är att den tillsyn som planerats för 2022 huvudsakligen kommer att kunna 
genomföras enligt plan. 

I tillsynsplanen för 2022 har en hel del tillsyn behövt prioriteras ned för att motsvara de re
surser som miljöavdelningen har till förfogande. Även med den personalförstärkning som mil
jöavdelningen får under 2022 överstiger tillsyns behovet de miljöavdelningens resurser. Ytter
ligare personalförstärkning behövs för att miljöavdelningen på ett tillfredsställande sätt ska 
kunna möta tillsyns behovet och för att en bättre arbetsmiljö ska skapas för handläggarna. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Solveig Ahlbin Berg 
Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har dä,för ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till : 
Samhällsbyggnad 

Bilaga 
Uppföljning tillsynsplan Tl 
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Ekonomi- och måluppföljning för miljö- och byggnadsnämnden 
per den 30 april 2022 

Beslut Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen och översänder den 
till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet Miljö- och byggnadsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett 
ansvar för att följa upp hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa 
avvikelser föreslå åtgärder och på så sätt professionellt visa på god ekonomisk 
hushållning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till 
omprioriteringar. 

Den del av samhällsbyggnad som lyder under miljö- och byggnadsnämnden har 
efter årets fyra första månader ett överskott på 98 tkr jämfört med budget. 
Prognosen för helåret är att budgeten kommer att hållas. 

Totalt visar miljöavdelningen ett överskott på 77 tkr. 
Bostadsanpassningsbidragen visar på ett överskott på 111 tkr på grund av 
lägre utbetalande av bidrag. Bygglov redovisar ett underskott på 90 tkr. Miljö
och bygglovavdelningarnas intäkter är lägre än budgeterat men det uppvägs till 
största delen av att kostnaderna också är lägre än budgeterat. 

När det gäller måluppfyllelse är det tidigt på året och svårt att göra en relevant 
uppföljning då indikatorerna inte finns tillgängliga än. De mål där NKI (Nöjd 
kundindex) är indikator bedöms uppfyllas för nämndens verksamhet som 
helhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2022-05-10. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnad 

Utdra sbes rkande 
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Sam häl Is byggnad 

Datum 
2022-05-10 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2022-242 

Ekonomi- och måluppföljning för miljö- och byggnadsnämnden per 
den 30 april 2022 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för att följa upp 
hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser föreslå åtgärder och på så 
sätt professionellt visa på god ekonomisk hushållning, konkreta förbättringsförslag och 
tydliga möjligheter till omprioriteringar. 

Den del av samhällsbyggnad som lyder under myndighetsnämnden har efter årets fyra 
första månader ett överskott på 98 tkr jämfört med budget. Prognosen för helåret är att 
budgeten kommer att hållas. 

Totalt visar miljöavdelning ett överskott på 77 tkr. Bostadsanpassningsbidragen visar på 
ett överskott på 111 tkr på grund av lägre utbetalande av bidrag. Bygglov redovisar ett un
derskott på 90 tkr. Miljö- och bygglovavdelningarnas intäkter är lägre än budgeterat men 
det uppvägs till största delen av att kostnaderna också är lägre än budgeterat. 

När det gäller måluppfyllelse är det tidigt på året och svårt att göra en relevant uppföljning 
då indikatorerna inte finns tillgängliga än. De mål där NKI (Nöjd kundindex) är indikator 
bedöms uppfyllas för nämndens verksamhet som helhet. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Beslutet ska expedieras till: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ekonomiskt utfall per nämnd med prognos 

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 



Samhällsbyggnad - Prognos per nämnd 
April 2022 

Januari-april Helår Avvikelse 

samhällsbyggnad - Kommunstyrelsen Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Intäkt Kostnad 

Planarbete -675 -819 144 -2153 -2153 0 0 0 

Ge-odata -535 -511 -23 -1 498 -1 498 0 0 0 

Hållbar utveckling -2 -50 48 -149 -149 0 0 0 
Ledning och administration -78 -93 15 0 0 0 0 0 

Summa Samhällsbyggnad KS -1 289 -1 473 184 -3800 -3 800 0 0 0 

I 

i: Milj ö, hälsoskydd, livsmedel, energirådgivning -923 -1 078 155 -2 916 -2 916 0 0 0 

~ 
Alkohol -135 -57 -7-8 -116 -116 0 0 0 

By,gglov 175 265 ..:90 923 923 0 0 0 

Bostadsanpassning -408 -519 111 -1 500 -1 500 0 0 0 

Totalt Samhällsbyggnad -2 579 -2 861 282 -7 408 -7 408 0 0 0 
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Anmälda delegationsbeslut 

Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegations beslut: 

a). Delegationslista - Räddningstjänsten 2022-03-01 - 2022-04-30. 

Sida 
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b). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag 2022-04-01- 2022-04-30. 

c). Delegationslista - Bygglov 2022-04-01- 2022-04-30. 

d). Delegationslista - Miljö 2022-04-01 - 2022-04-30. 
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MN § 58 Dnr MN 000073/2021- 900 

Delgivningar 

Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Vistorp 8:72 - Överklagande av beslut att avvisa överklagande som för sent 
inkommet. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

b ). Tro en torp 2:26 - Överklagande av beslut avseende förhandsbesked. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

c). Drängstorp 6:7 - Dom från Mark- och miljödomstolen. Förbud mot att släppa 
ut avlopps-vatten till befintlig avloppsanläggning. Mark- och miljödomstolen 
avslår överklagandet. 

d). Båstad 109:540 - Överklagande av beslut om att avvisa överklagande av 
beslut om bygglov. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

e ). Båstad 109:44 7 - Överklagande av beslut om att avvisa överklagande av 
beslut om bygglov. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

f). Hemmeslöv 14:3 - Dom från mark- och miljödomstolen. Överklagat bygglov 
för tillbyggnad av komplementbyggnad. Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. 

g). Tisteln 8 - Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av 
en bostadshus m.m. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar 
ärendet åter till miljö- och byggnadsnämnden för förnyad handläggning. 

h). Eken 4 - Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av bostadshus. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

i). Laxen 3 - Dom från mark- och miljödomstolen angående bygglov. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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j). Troentorp 1:44 - Dom från mark- och miljödomstolen angående överklagat 
bygglov. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

k). Häljarp 2:42 - Dom från mark- och miljödomstolen angående förbud att 
släppa ut avloppsvatten till enskild avloppsanläggning. Mark- och 
miljödomstolen avslår yrkandet om syn. Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

Yr/ Jp 
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MN § 59 Dnr MN 000078/2021 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a) . Miljöavdelningen informerar (Solveig Ahlbin Berg). PFAS i Västra Karup? 
Tony Ivarsson (M) väcker frågan och Roger Larsson svarar. 

b). Bygglovavdelningen informerar (Catharina Arehög). Samsyn vid 
byggärenden. Tony Ivarsson (M) väcker frågan och Catharina Arehög svarar. 

c) . NIG 2021 (Catharina Arehög). 

d). Kalkugnen 14 - Tillsynsärende avseende olovlig ändrad användning 
till bostad (Catharina Arehög). 

Utdra sbes rkande 


