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Ordförande

Justerande

Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, tisdagen den 16 april 2019 kl. 17:00

Jörgen Ny,(C), ordförande
Michael Smedberg (M), vice ordförande, jäv §44
Sara Andersson (M), tjg ers för Michael Smedberg, §44
Cecilia Rosenqvist Perry (M)
Thomas Nilsson (M)
Joachim Mattsson (S)
Sonya Jonasson (S), jäv §44
Christer Hovbrand (S), tjg ers för Sonya Jonasson (S), §44
Leif Jönsson (SD), tjg ersättare för Simon Larsson (KD), §41, kl 17:00-17:40
Simon Larsson (KD), kom 17:40, då säkerhetschef Thomas Andersson höll information,
var tjänstgörande i §§42-56
Joakim Folkesson (SD)
Lars-Wilhelm Larsson (SD)

Tommy Lövgren (C)
Sara Andersson (M), ersättare §§41-43 och §§45-56
Christer Hovbrand (S), ersättare §§41-43 och §§45-56
Leif Jönsson (SD), ersättare §§42-56
Lars Swärd (SD)

Joel Tufvesson, förvaltningschef
Anders Linden, enhetschef miljö
Linnea Elamzon, enhetschef bygg
Ingrid Nilsson, sekreterare
Henrik Larsson, Gis-samordnare

Eva Nielsen Österman, hållbarhetsstrateg, §§41-42
Inger Åhlin, byggnadsantikvarie §§41-43

Michael Smedberg och Cecilia Rosenqvist Perry
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Underskrift

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-16

2019-04-23

Stadsbyggnadsförvaltningen

Datum for
anslags nedtagande 2019-05-15

Ingfid Nilsson
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Beslut Rubrik

§ 41 2019.6 - Ändringar i föredragningslistan
§ 42 2019.9 - lafomiadon
§ 43 2018.2071 - Nils 3 - Fasadändring - byte av fönster
§ 44 2017.1658 - Detaljplan för Solvik 2-4 samt del av Sandbäck 4:18

"Handelsområde Sjöbo Väst"
§ 45 2019.4 - Redovisning av delegationsbeslut
§46 2019.5-Rapporter och beslut
§ 47 2019.1 - Kurser och konferenser
§ 48 2019.355 - Utse representanter i Kävlingeåas vattenråd
§ 49 2019.354 - Utse representanter i Nybroån, Kabusaån och

Tygelns vattenråd
§ 50 2019.155 - Revidering av delegadoasordningea
§ 51 2019.578 - Beslut om namngivniag av gata
§ 52 2018.114 - Lövestad 52:3 - Utsläpp av spUlvätten till enskild

avlopp s anläggning
§ 53 2000.0905 - festad 17:4 - Utsläpp av spiUvatten till enskild

avloppsanläggning
§ 54 2003.2330 - Hårderup 19:2 - Vitesutdömande för utsläpp av

spillvatten
§ 55 2019.148 - Näsby 4:13 - Nybyggnad av enbostadshus
§ 56 2019.64 - Vallarum 7:37 - Nybyggnad av viUa.vagn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-16

§41 Dnr 2019.6

Ändringar i föredragningslistan

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.

Sammanfattning
Föredragningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen (bilaga).
Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden.
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Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-16

§42

Information

Dnr 2019.9

("

(

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Thomas Andersson, säkerhetsansvarig kommer till nämnden den 16 april för att
informera om säkerhetsfrågor. Sammanträdet börjar l timme tidigare , (kl 17:00).

Eva Nielsen Österman, hållbarhetsstrateg informerar om Föreläggande avseende bildande
av natunninne på fastigheten Everlöv 12:11 (2019.192).
Yttrande har lämnats på delegation och Sjöbo kommun har inget att erinra.

Eva Nielsen Österman, hållbarhetsstrateg informerar om Förslag till beslut om
naturreservat Skoghusets enefälad (2019.24).
Yttrande har lämnats på delegation och Sjöbo kommun har inget att erinra.

Simon Larsson (ICD), initiativärende angående klagomål på reglerna om enskilda avlopp.
Vill att det ska tas fram en tydlig policy gällande enskilda avlopp. Anders Linden,
enhetschef miljöenheten informerade på arbetsutskottet 2019-02-05 kort om gällande
policy och handlingsplan som är beslutade av nämnden. Anders fick också i uppgift av Au
att svara Simon via mail. Då inte Simon var närvarande på nämnden i mars flyttades
informationen till april-sammanträdet.

Joel Tufvesson, förvaltningschef informerar om enkätuppföljningen avseende
kundmätningen i receptionen.

Vi kommer titta på Boverkets webbsändning 2:a avsnittet - Byggnadsnämndens roll och
uppgifter i PBL, (utgår p g a av tidsbrist).
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§43 Dnr 2018.2071

Nils 3 - Fasadändring - byte av fönster

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att neka bygglov för fasadändring, byte av fönster.
(Plan- och bygglagen 9 kap. 30 § punkt 4).

Byggnadsantikvarie Inger Ählin informerade på sammanträdet om bevarande av byggnader.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Ärendet hänskjuts till nämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
Neka bygglov för fasadändring, byte av fönster.
(Plan- och bygglagen 9 kap. 30 § punkt 4)

Yrkande

Cecilia Rosenqvist Perry (M), ställer sig bakom stadsbyggnadsförvaltningens förslag att neka
bygglov för fasadändring, byte av fönster.

Lars-Wilhelm Larsson (SD), yrkar på att bygglov ska beviljas.

Efter ställda propositioner förklarar ordföranden att stadsbyggnadsförvaltningens förslag att
neka bygglov som bifallet.

Votering begärs

Propositionsordning
Ja-röst för bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag.
Nej-röst för bifall till Lars-Wilhelm Larssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 6 stja-röster och 3 st nej-röster har samhällsbyggnadsnämnden beslutat bifall till
stadsbyggnadsförvaltningens förslag.

Ja-röster har avgivits av Jörgen Ny (C), Michael Smedberg (M), Cecilia Rosenqvist Perry
(M), Thomas Nilsson (M), Sonya Jonasson (S) och Joachim Mattsson (S).

Nej-röster har avgivits av Lars-Wilhelm Larsson (SD), Joakim Folkesson (SD) och Simon
Larsson (KD).
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Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-16

Reservation

Lars-Wilhelm Larsson (SD), Joakim Folkesson (SD) och Simon Larsson (KD) reserverar sig
mot beslutet.

Sammanfattning
Sökande inkom 2018-10-19 med ansökan om fasadändring (fönsterbyte) på fastigheten Nils 3.
Sökande önskar byta ut nuvarande träfönster mot bättre anpassade till dagens tekniska krav i
trä/aluminium. Sökande har anlitat sakkunnig som yttrat sig över den ansökta åtgärden.
Stadsbyggnadsförvaltningen anser inte att ändringen är varsam enligt 8 kap 13-14 och 17 §§
PBL och att ansökan därför ska avslås.

Bakgrund
Sökande inkom 2018-10-19 med ansökan om fasadändring (fönsterbyte) på fastigheten Nils 3.
Sökande önskar byta ut nuvarande träfönster mot bättre anpassade till dagens tekniska ta-av i
trä/aluminium. Sökande har anlitat sakkunnig som yttrat sig över den ansökta åtgärden samt
justerat kulörval i enlighet med de föreslag de fått från Stadsbyggnadsförvaltningen.
Fastigheten Nils 3 omfattas av Sjöbo Kommuns bevarandeprogram från år 1993. I
programmet framgår även att fastigheten omfattas av kategori IB, som utgörs av välbevarade
byggnader som ofta tillsammans bildar värdefulla miljöer. Vidare framgår att av betydelse är
även byggnadens byggnadsskick, sociala funktion, estetiska utformning samt ofta lokala
arkitektoniska och personhistoriska aspekter som avgörande. Bebyggelsen vid Gamla torg
med gästgiveri, stallar och kommunhus samt anslutande affarsstråk speglar ortens roll som
handelscentrum, som det uttrycks i bevarandeplanen.

Byggnaden uppfördes år 1906 och ritades av arkitekt Nils Dahlqvist, Malmö. Byggmästare
var Nils Loven som på uppdrag av Johan Daniel Svensson lät bygga det pampiga
trevåningshuset med bostäder och butiker i bottenplan., i folkmun Svenssons hörna.
Fastigheten är en unik byggnad i Sjöbo tätort och ligger centralt i ett exponerat läge vid
Gamla torg. Vid Gamla torg ligger dessutom flera byggnader som är särskilt värdefulla i
miljön, som Sjöbo gästis, kommunhuset, som tidigare var tingshus, samt det äldre tingshuset
som uppfördes på 1870-talet.
Byggnaden är med sin storlek och rika dekor är den enda i sitt slag i Sjöbo, med rödfärgad
msticerad betongsockel, gult förbländertegel, rundbågsfriser och välvda fönster.
Mönstermurning i rödbrunt tegel på valv och lister är också unikt i Sjöbo. Arkitekturen är i
viss mån anpassad till tingshuset som uppfördes år 1905.

De fasadförändringar som sökanden önskar att genomföra är att byta befintliga träfönster till
aluminiumfönster. Flertalet fönster i gatufasaden är inte originalfönster utan ersattes under
1970-talet med nya träfönster med en förenklad utformning, i relation till det ursprungliga
fönstret. Däremot finns originalfönster av trävirke in mot gården. De planerade åtgärderna
innebär en förvanskning av byggnadens karaktär genom att inte följa de tidstypiska
materialval som finns för fönster på denna typ av fastighet och bör därför inte medges i
enlighet med 8 kap 13-14 och 17 §§ PEL.

I rättsfall med diarienummer Dnr 403-21668-2018 gällande fastigheten Apotekaren 12 i Lund
gör Länsstyrelsen noteringen att "I förevaran de ärende har byggnadens fönster visserligen redan
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genomgått vissa förändringar i form av byte till vita och något modernare än de ursprungliga,
men detta i sig kan inte motivera ytterhgare förvanskning.
Att det tidigare beviljats bygglov för liknande fönster i andra byggnader h-ing Gamla Torg är i
sig ingen anledning till att man idag skulle göra samma bedömning av de redan tidigare utförda
åtgärderna.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om bygglov inkommen 2018-10-19.
Fotobilagor inkomna 2018-10-19.
Detaljritning inkommen 2018-12-14.
Skrivelse inkommen 2018-12-14.
Utlåtande från sakkunnig inkommit 2019-02-12.

IVIotivering
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att bygglov inte ska ges därför att
l. åtgärden inte uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. l §, 2 § första stycket, 3, 6,

7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ ide delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. (Plan- och bygglagen 9 kap. 30 §.)

Avgifter

Bygglov
Kungörelse och expediering

921
242

Kronor
kronor

Summa 1129 Kronor F^^,

Faktura skickas separat. På fakturan kommer det att stå när avgiften senast ska vara betalad.
Avgiften är beräknad enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa.
Avgiften debiteras med stöd av plan- och bygglagen 12 kap. 8 §.
Avgiftsbeslutet kan överklagas. Se bilaga "Hur man överklagar".
Mervärdesskatt ska inte betalas på avgiften.

Kommunicering
Sökanden har unden-ättats om Stadsbyggnadsnämndens ställningstagande och fått tillfälle att
yttra sig över detta.

Remiss

Ansökan har inte skickats på remiss.

Gällande regler
8 kap PBL

13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Justerandes sign

^y^
Utdragsbestyrkande

7



SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-16

17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

9 kap PBL
30 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
l. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. l §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12
§ första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne län.
Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till

Sjöbo Kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
275 80 Sjöbo

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in
Samhällsbyggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet är oriktigt
och vilken ändring du vill ha.
Bifoga handlingar som stöder din uppfattning.

Underteckna skrivelsen.

Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer på skrivelsen.
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Bifoga fullmakt.

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar Samhällsbyggnadsnämnden
handlingarna och eventuellt yttrande vidare till Länsstyrelsen.

Bilagor
Handlingar som tillhör beslutet.

Beslutet skickas till
Sökanden

Leny Fastighets AB
Gamla Torg 5
275 30 Sjöbo

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
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2019-04-16

§44 Dnr 2017.1658

Detaljplan för Solvik 2-4 samt del av Sandbäck 4:18 "Handelsområde
Sjöbo Väst".((

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen för Solvik 2-4 samt del av
Sandbäck4:18, "Handelsområde Sjöbo Väst".

Jäv
Michael Smedberg (M) och Sonya Jonasson (S) deltar inte i behandlingen av ärendet.

Sammanfattning
Ett förslag till ny detaljplan (Detaljplan för Solvik 2-4 samt del av Sandbäck 4:18 m.fl.
"Handelsområde Sjöbo Väst" i Sjöbo) har utarbetats i samarbete med Melica Invest AB och
berörda avdelningar.
Förslaget innebär i korthet:
- att byggrätt skapas för en dagligvambutik
- att byggrätt skapas för handelslokaler, restauranger och kontor
- att gc-nätet kompletteras
- att infartsväg och transportväg flyttas

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett handelsområde med byggrätt för
dagligvaruhandel, sällanköpshandel, detaljhandel, restaurang och kontor. Ny tillfartsgata och
cirkulationsplats föreslås. Gång- och cykelvägnätet kompletteras för ökad trafiksäkerhet och
tillgänglighet för oskyddade trafikanter. En torgyta möjliggör torgförsäljning som
komplement till de permanenta verksamheterna. Ett naturområde i väster tas med för att
möjliggöra ny transportväg, gång- och cykelväg, utjämningsmagasin samt
utomhusgym/naturlek. En ek ges skydd i planen och nyplantering av bl. a. tall föreslås inom
gröna ytor för att knyta an till tallskogarna utmed väg 11 och ge handelsområdet en
inbjudande karaktär.
Förslaget innebär att plan P270, Detaljplan för del av Sandbäck 4:18 m fl (Sjöbo Väst), Sjöbo
kommun, Skåne län, med utgången genomförandetid (2018-07-11), upphävs, med undantag
förSolvikl.

Del av P 231; Förslag till detaljplan för Sandbäck 4:10, Ömma 2:22 m.fl. fastigheter (Sjöbo
väst), Sjöbo kommun, Skåne län, med utgången genomförandetid, ingår för att bl. a.
möjliggöra ny transportväg väster om planerade handelslokaler.
En mindre del av P 256; Detaljplan för del av Sandbäck 4:10 m fl (Sjöbo Väst), Sjöbo
kommun, Skåne län, med utgången genomförandetid, ingår i planförslaget för att möjliggöra
tänkt cirkulationsplats.
När den nya detaljplanen vinner laga kraft kommer den att upphäva de äldre planerna i
berörda delar.

Justerandes sign
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-16

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-04-17 att godkänna planförslaget för samråd.

Samrådsförslaget, daterat 2018-04-17, var ute på samråd under perioden 2018-05-04 t.o.m.

2018-05-28.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-02-12 att godkänna planförslaget för granskning.
Granskningsförslaget, daterat 2019-02-12, var ute på granskning under perioden 2019-02-25
t-o.m. 2019-03-15.

Förändring efter granskning

Granskningen visar följande justering av planhandlingama:

Gemensamhetsanläggning för utfart förtydligas
Bestämmelsen korsprickad mark förtydligas
Ledningsrätt för u-område förtydligas
Kommentarer ang. dagvatten och vatten och avlopp från samrådsredogörelsen skrivs
in i planbeskrivningen

Beslutsunderlag
Planbeskrivning, FK 2019-03-28
Plankarta med bestämmelser, FK 2019-03-28
Samrådsredogörelse, 2018-12-10
Granskningsutlåtande 2019-03-27

Övriga bilagor
Parkeringsutredning detaljplan, 2018-01-30 / rev 2019-01-31

UNDERRÄTTELSE

Hur man överklagar till Mark- och miljödomstolen (förvaltningsbesvär).

Överklagandet ska ställas till Mark- och miljödomstolen.

Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att t ex ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i
protokollet. Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring Ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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2019-04-16

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till samhällsbyggnadsnämnden, Sjöbo Kommun,
275 80 SJÖBO som fattat beslutet.

För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast inom tre
veckor från den dag då Ni fick del av beslutet.

Har Ert överklagande kommit i rätt tid kommer Samhällsbyggnadsnämnden att skicka
handlingarna vidare till Mark- och miljödomstolen med eventuellt eget yttrande.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart kan Ni vända Er till kommunen.

Adressen är:
Samhällsbyggnadsnämnden
Sjöbo Kommun
275 80 SJÖBO
Telefon 0416-270 00

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Skåne
Lantmäteriet

Tekniska förvaltningen
Tekniska nämnden

Strategienheten
Melica Invest AB

Kända sakägare

Justerandes sign
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Detaljplan för Solvik 2-4 samt del av Sandbäck 4:18 m.fl. "Handelsområde
Sjöbo Väst" i Sjöbo, Sjöbo kommun, Skåne Län
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Visionsbild, omslag: Semrén & Månsson Arkitektkontor AB

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16
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Översiktskarta.

Karta över Sjöbo kommun med planområdet markerat. Riksväg 11 i öst-västlig riktning och 13 i nord-
sydlig riktning möts i "västra rondellen" omedelbart öster om planområdet.
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INLEDNING

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med att göra en ny detaljplan för "Handelsotnråde Sjöbo Väst" är att ändra
planområdets struktur och omfördela byggrätterna för att möjliggöra en större
handelsbudk (ev. ICA Supermarket) och en snabbmatsrestaurang (ev. M.cDonalds) inoin
befintligt verksamhetsområde vid västra rondellen i Sjöbo.

Förslaget omfattar även ny cifkulationsplats och tUlfartsgata, nya gång- och cykelvägar samt
vall, dagvattendamm och utomhusgym/naturlek. Grönytor kompletteras framför aUt med
tall för att knyta an dll tallskogarna i närområdet och ge handels område t en inbjudande
karaktär. Parkering anordnas inom planområdet samt genom samnyttjande av
parkeringsplatserna tillhörande Coop och Dollarstore, norr om planområdet.

Planförslaget berör inte längre den privatägda fastigheten Solvik l med befintlig
snabbmatsrestaurang (Sibylla). Solvik l utgör "ett hål" i planförslaget. För Solvik l kommer
gäUande detaljplan (vår ref. P270) fortsätta att gälla även om den nya planen vinner laga
kraft. Av den anledningen har denna detaljplan ändrat namn från Detaljplan för Solvik 1-4
samt del av Sandbäck 4:18 m.fl. "Hände Isområde Sjöbo Väst" i Sjöbo till Detaljplan för Solvik 2 - 4
samt del av Sandbäck 4:18 m.fl. "Hände Isomrade Sjöbo Väst" i Sjöbo.

PLANHANDLINGAR
Planförslaget omfattar nedanstående handlingar:

Plankarta med bestämmelser

• Illustrationskarta

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
Grundkarta

Fastighets förteckning*

I planbeskcivningen hänvisas tiU två utredningar:

Parkeringsutredning SJÖBO VÄST - WESTRA, Semrén & Månsson Arkitektkontor
AB, 2018, rev. 2019-01-31*

• Geoteknisk undersökning, Geoexperten R.S. AB,2006*

* Handlingen finns tillgänglig hos Sjöbo kommun, Ommavägen 30 i Sjöbo.

PLANFÖRFARANDE
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur en detaljplan ska tas fram där aUmänna och
enskilda intressen vägs mot varandra. Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det
enskilda ärendet och regleras av 5 kap. PBL. Denna detaljplan handläggs med
standardfötfatande. Förfarandet kan tillämpas när förslaget är förenligt med
översiktsplanen, inte av betydande intresse för ea bredare alknänhet och inte kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Processen består av samrådme-å efterföljande

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16
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samrådsredogörelse och gtanskniiigmeå efterföljande granskningsudåtaade samt
antagande (detta skede). Under förutsättning att ingen överklagat beslutet eUer att
länsstyrelsen valt att pröva beslutet, vinner detaljplanen laga kraft tw veckor efter att
aatagandebeslutet tiUkäanagivits på kommunens anslagstavla.

TIDPLAN

Tidpknen har reviderats med tanke på att ny aktör visat intresse för en etablering i
planområdets sydöstra del. Detaljplanen förväntas kunna vinna laga kraft under
sensommaren 2019.

PLAN DATA
Planområdet ligger väster om centrala Sjöbo, i anslutning tiU cirkuladonsplatsen "västra
rondellen" som förbinder riksväg 11 (Lundavägen) och riksväg 13 (Hörbyvägen) som löper
söder, respektive öster om planområdet. I norr och väster gränsar planområdet tiU två
lokalgator (Brytjärnsgatan och Stockgatan). Brytjärnsgatan utgör det femte och senast
tillkomna "benet" från cirkuladonsplatsen varifrån hela Sjöbo Väst nås.
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Planområdet är markerat med streckad linje på denna orienteringskarta (ortofoto).

Planomtådet upptar en sammanlagd area av cirka 3,2 ha (32 000 kvm).

Koramunen äger de obebyggda fastigheterna Solvik 2—4 samt Sandbäck 4:18. Privatägda
Solvik l är bebyggd och Ugger som "ett hål" i planen. Se orienterings kartan ovan.

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MIUÖBALKEN (MB)
Riksväg 13 utgör kommunikationsled av riksintresse enligt 3 kap. 8 § MB. Vägen, som går
mellan Ystad i söder via bl.a. Sjöbo, Hörby och Höör dll Ängelhokn i norr, utgör en vikdg
led för transporter och pendUag. Väg 13 är även rekomnienderad led för transport av
farligt gods med lastbil.

ÖVERSIKTLIGA PLANER
Enligt gällande översiktsplan från 2009 är området utpekat som lämpligt för
verksamheter/handel. Enligt en senare fördjupning av översiktsplanen från 2013,
'Fördjupning av översiktsplanen för Sjöbo tätort, anges planområdet som verksamhetsområde för
seryice och handel. Planförslaget följer översiktsplanens och fördjupningens intentioner.

GÄLLANDE DETAUPLANER
Planområdet är, liksom angränsande områden, detaljplaaelagt. Gällande detaljplaner som
betors räknas upp nedan.
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Gällande detaljplan för del av Sandbäck 4:18 m.fl. (Sjöbo Väst), Sjöbo kommun, Skåne Län (P 270).

P 270; Detaljplan för del av Sandbäck 4:1 S m fl (Sjöbo Väst), Sjöbo kommun, Skåne
Län (laga h-aft 2013-07-11) vars genomföranderid gick ut 2018-07-11. Se förminskad
plankarta ovan.

Planen ersätts i huvudsak när denna nya detaljplan vinner laga kraft. Endast det med
punktprickning markerade området, berörs inte av planförslaget.

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16
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P 256; Detaljplan för del av Sandbäck 4:10 m.fl. (Sjöbo Väst), Sjöbo kommun, Skåne Län med
utgången genomförandetid.

En mindre del av kvartersmarken närmast befintlig gatukorsning föreslås ingå i
planförslaget för att möjliggöra ny cirkulationsplats samt ny gång- och cykelväg.

P 231; Förslag till detaljplan för Sandbäck 4:10, ömma 2:22 m. fl. fastigheter (Sjöbo väst), Sjöbo
kommun, Skåne LMH med utgången genomförandetid.

En del av ytorna i planförslaget ingår för att möjliggöra ny inläs tningsväg, gång- och
cykelväg mellan bostadsområdet i väster och det planerade verksamhetsområdet samt
dagvattendamm och utegym/naturlek.

I samband med att den nya detaljplanen vinner laga kraft upphör gäUande planer delvis att
gälla.

KOMMUNALA BESLUT
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-10 att en ny detaljplan ska tas fram för
att möjliggöra en större lokal för dagligvaruhandel inom planområdet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-04-17 att godkänna planförslaget för samråd.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2018-05-04 - 2018-05-28. Under
samrådstiden inkom 8 yttranden som redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse, dat.
2018-12-10.

Plaaförskget har varit utsänt för granskning under tiden 2019-02-25 - 2019-03-15. Under
granskniagsdden inkom 8 yttranden som redovisas och bemöts i ett granskningsudåtande,
dat. 2019-03-27.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

BAKGRUND
Investmentbolaget Melica Invest AB, som äger och föryaltar lokaler, hat visat intresse för
att etablera en större livsmedelsbutik inom planområdet. Under samrådsskedet framkom att
det är närahggande ICA Supermarket Sjöbo, som planerar att flytta sin verksamhet till större
och modernare lokaler.

För att möjliggöra flytten måste en ny detaljplan tas fram som medger en större
sammanhängande lokalyta. I gällande plan är markanvändningen handel och kontor, ej hotell.
Tanken med gäUande plan är att det skall etableras småbutiker och restauranger kring en
central gågata. Se plankartan på s 7. Efterfrågan har helt saknats för en sådan utbyggnad
och området är obebyggt.
Anläggningsarbeten, såsom gata., parkering, underjordiska ledningar och belysning, har
delvis genomförts och kominer att behöva ändras pga. ändrad struktur i den nya planen.

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16
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Solvik l som inte ingår i planområdet, men soni ligger som "ett hål" i planen är bebyggd
med snabbmatsrestauraagen med det fullständiga namnet Sibylla Solvik Sjöbo. Byggnaden är
ca 270 kvm och uppförd i ett plan med gråputsade fasader och dubbla pulpettak klädda
med mörkgrå betongpannor. Se fotot nedan.
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Solvik l {Sibylla}

Under granskningsskedet har en restaurangkedja (McDona/ds) visat intresse för att etablera
en snabbmatsrestaurang inom planområdet. Snabbmatsrestaurangerna förväntas dra nytta
av varandra eftersom ett större utbud lockar fler besökare.

TOPOGRAFI OCH LANDSKAP
Planområdet är nästan plant med en höjdskillnad på cirka l meter. Lågpunkten är i den
södra delen. Området ligger på ungefär samma nivå som väg 11.1 den södra delen av
området finns en 1,2 meter hög vall vars syfte bl. a. är att motverka blandning från bilar
inom verksamhetsområdet tiU trafikanter på omgivande vägar. Området har tidigare dels
varit planterat med tallskog, dels inrymt en mindre gård. Gården revs på 1990-talet och
trädbeståndet har väsentligen glesats ut i samband med utbyggnader och
anläggningsarbeten. Ett gräsklätt nata^rområde med enstaka löv- och barrträd bildar en grön
ridå mellan bostadsområdet väster om verksamhetsområdet. En solitär ek har juridiskt
skydd i gäUande detaljplan.

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16
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Den ek som har juridiskt skydd i gällande detaljplan.

Geoteknik och radon
Geoexperten R.S. AB har 2006 utfört en geoteknisk översikt och radonmätning i samband
med tidigare planarbete för området. Marken består i ytan av sand och grusig sand.
Området Hgger i den så kallade Vombsänkan, ett flackt område med isälvsavlagringar som
sträcker sig från Sjöbo dU Vomb. Marken är genomsläpplig och grundvattenytan Uggei
troligen cirka 10 meter under markytan, vilket innebär att marken är lämplig för iaflltradon
av dagvatten. Kompletterande grundunders ökning bör utföras i samband med projektering
och ansökan om lov för nybyggnad samt redovisas till kommunen.

Enligt radonmätning i ett borrhål norr om aktuellt planområde förekommer radon i
interyallet 15,1 ± 2,5 kBq/m3 dvs. i den undre delen av intervallet för normalrisk som
omfattar halter mellan 10 och 50 kBq/m3. Kompletterande radonmätning rekommenderas
i samband med projektering av nya byggnader.

Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Cirka 0,5 — l km söder om
pknområdet finns däremot flera lämningar registrerade. Framför aUt rör det sig om
stenMdersboplatser och andra fynd relaterade tiU stenåldern.

Någon arkeologisk utredning kommer inte att behöva göras, men oin fornlämningar
(stenpackningar, härdar, skelettdelar etc.) skuUe framkomma i samband med markarbeten
ska arbetena, i enlighet med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (KML), omedelbart avbrytas och
länsstyrelsen underrättas.

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16

(^



11(26)

KOLLEKTIVTRAFIK
Flera busslinjer trafikerar Sjöbo. Planområdet är beläget i reladvt nära anslutning till
håUplatsläge för buss utmed Planteringsgataa. I Sjöbo centrum går bussar till bl.a. Malmö,
Lund, Ystad, Simrishamn och Hörby.

När Sjöbo Väst är fuUbyggt är förhoppningen att buss ska trafikera området.

GATOR OCH TRAFIK
Planområdet är beläget i anslutning dU befintligt gatunät inom Sjöbo Väst som har byggts
ut enligt gällande detaljplaner.

Sjöbos huvudcykelnät förbinder Sjöbo Väst med centrum genom en gång- och cykelväg
som följer Brytjärnsgatans norra sida, fortsätter under väg 13 (Hörbyyägen) genom en
pknskUd gång- och cykeltunnel, för att sedan följa Plaateringsgatan in mot centrum.

PARKERING
En parkeringsanläggning med 24 p-platser finns i anslutning tiU snabbmatsrestaurangen.
Marken med p-platser arrenderas ut av kommunen. Planområdet, som ju inte är utbyggt,
gör det möjligt för tyngre fordon såsom hästtransporter och lastbilar att i nuläget parkera
på all kommunal mark inom planområdet. Sibyllas verksamhet har i nuläget större
tillgänglighet än om området varit utbyggt i enlighet med den förra detaljplanen.

TEKNISK INFRASTRUKTUR
Ledningar för el och VA finns inom området. Teleledningar saknas.

SERVICE
I anslutning till planområdet finns ett utbud av kommersiell service. Omedelbart norr om
planområdet ligger livsmedelsbudken COOP och lågprisbutiken Dollarstore. Öster om
planområdet breder Sjöbos mer centrala delar ut sig med verksamheter i nära anslutning till
planområdet samt med en uppsjö av småbutiker och restauranger i hjärtat av Sjöbo.

I de centrala, såväl som i de mer perifera delarna av Sjöbo, finns offentlig service i form av
vårdcentral, bibliotek, äldreboenden, skolor och förskolor mm.

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16
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PLANFÖRSLAG

BEBYGGELSE

Användning/ändamål
Planförslagets samtliga byggrätter tillåter handelsverksamhet (H). Syftet är att möjliggöra en
livsmedelsbutik i sydväst, en snabbmatsrestaurang i sydöst samt detaljhandel i den s.k.
torgbyggnaden. I begreppet handel ingår all typ av handel samt restaurang, service och
hantverk. Kontorslokaler som tiUhör handelsverksamheten ingår också i begreppet.

Torgbyggnaden tillåts även ha kontor (K). I begreppet kontor (K) räknas vanlig
kontoisverksamhet, konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten
varuhantering. Verksamheten medför inte störningar av betydelse för omgivningen.

Centrumverksamhet (C), som även inrymmer t.ex. fristående restaurang, vård och gym,
medges för byggrätten i sydöst.

Kundvagnsgarage, teknikbodar, cykelskjul, miljöhus och liknande tiUåts inom områden med
pricbnark (eg. mark som inte får bebyggas med byggnader) för att skapa flexibilitet.
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lllustrationskarta som visar befintlig bebyggelse gråmarkerad och föreslagen bebyggelse gulmarkerad.
Illustration: Semrén & Månsson Arkitektkontor AB.
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Höjder, byggrätt mm
Förslaget reglerar totalhöjden för torgbyggnaden till högst 13,5 m och 17,0 m, vilket
innebär att torgbyggnaden maxunalt kan innehålla 3 och 4 våningar. Övriga byggnader ges
en totalhöjd som möjliggör 2 våningar (8,5 m).

Torgbyggnaden ges en maximal byggnadshöjd på 5,6 m vilket begränsar antalet fulla
våningar till en, bottenvåningen. Istället föreslås torgbyggnaden uppföras med branta tak
(45 - 65 graders taklutning) i kombinadon med totalhöjder på 13,5 m respekdve 17,0 m. Se
idéskissen nedan som visar ett alternadv med 3 plan i hela torgbyggnaden. Det innebär att
huset kan ha en fuU våning, men ytterligare 1-3 plan innanför de branta taken. På så sätt
håUs volymen nere. Antalet verksamheter är inte begränsat i byggrätten.

] f l
Volymstudie/snitt på Torgbyggnaden. Exemplet är i 3 våningar med ett s.k. kapat sadeltak. Maximal
byggnadshöjd 5,6 m begränsar antalet fulla våningar till en, bottenvåningen.

Den sydvästra byggnaden — Dagligvarubutiken — ges en totalhöjd på 8,5 m. Byggnaden kan
ha plant tak eUer förses med låglutande sadeltak alternativt pLilpettak/förskjutna pulpettak
med upp tUl 20 graders taklutning. Förskjutna pulpettak redovisas på idéskissen nedan.

DAGLIGVARUSUTIK

Volymstudie, dagligvarubutik: Semrén & Månsson Arkitektkontor AB.

Byggrätten för dagligvarubutiken är l 980 kvm. Möjlighet finns att uppföra hela, eller del
av, byggnaden i fryå våningar. Antalet verksamheter är inte begränsat i byggrätten.

I sydöst tillåts en byggnad med totalhöjden 8,5 m. Taket kan utföras plant, eller ha
låglutande sadeltak eUer pulpettak. Byggrätten är 420 kvm. Planen möjliggör två fulla
våningar. Antalet verksamheter är inte begränsat.

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16
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En av Mc Donalds restauranger (exempel på utformning).

Gestaltning
Planområdet är väl exponerat vid en vikdg knutpunkt för trafik dll och från Sjöbo, Maknö,
Lund, Hörby och Ystad. Ud&ån detta ställs höga krav på god arkitektur och omsorg vid
utformningen av bebyggelse och uterruljö.
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Vy över den planerade "torgbyggnaden" väster om infartsvägen.
Visionsbild: Semrén & Månsson Arkitektkontor AB.

Områdets identitet förstärks genom att byggnaderna ges ett gemensamt formspråk och ett
begränsat val av kulörer. Former och kulörer som återkommer håller samman bebyggelsen.
Byggnadernas fasader tillåts ha kulörer i svart, grått, brunt samt falurött. Tak ska utföras
svarta eUer mörkgrå alternativt vara vegetationsklädda (f2). Dörrar föreslås i en avvikande
kulör för att öka orienterbarheten.
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Kulören på plank inom planområdet samordnas och väljs så att den harmonierar med
färgsättningen på byggnaderna. Plank är en bygglovspUktig åtgärd.

Skyltar på fasad ska placeras under takfot och utföras med fristående bokstäver och logotyp
(f3). Begränsningen gäller för samtUga verksaniheter utom för planerad dagUgvarubutik. En
gemensam fristående skyltpelare föreslås inom området, men får av trafiksäkerhetsskäl inte
placeras inom parkområdet närmast västra rondellen. Skyltar bäver normalt bygglov inom
detalj plaaelagt område. Vissa mindre fasadskyltar och s.k. gatupratare är dock
bygglovsbefriade.

GRÖNSTRUKTUR
Grönstrukturen behåUs och förstärks genom att befintliga träd och träddungar
kompletteras med nya tallar, men även av lövträd. TaUar finns i anslutning tiU infartsvägen.
Dessa bör bevaras och kompletteras med nya.
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Tallkrona.

I den södra delen av planområdet finns en ek med högt bevarandevärde. Eken ges juridiskt
skydd (n2), Uksom i gällande plan. Byggrätten för dagligvambutiken anpassas efter ekens
krona och rötter.

Inom parkeringsområdeaa ska det finna 25 % genomsläppliga ytor för att säkerställa
infiltration. Gröna ytor i anslutning till parkeringarna behövs även för att ge området en
inbjudande karaktär. Utmed infartsgatans västra sida planteras tall som komplement dll
befintliga taUar (trädrad). Raden av träd bildar en grön ridå meUan väg och
parkeringsområde väster om vägen.

VaUen i söder ska planteras med buskar och tallar (n3) ungefär enUgt illustrattonskartan för
att knyta an tUl tallskogen som möter besökare och pendlare som angör Sjöbo via väg 11
från Maknö-Lund.

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16
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I sydväst kompletteras naturområdet med en dagvattendamm för fördröjning av dagvatten
(fördra j ningsyta). Denna kan delvis utformas med en överdäckad yta i trä för att även
fungera som aktivitets- och vistelseyta. I nordvästra delen av naturområdet föreslås ett
utomhusgym/naturlek som utformas med naturliga element för att öka
rekreatioQsmojligheterna i närområdet.
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Exempel på redskap i ett naturgym (Bornholm).

GATOR OCH TRAFIK
Gatunätet har byggts ut enligt gällande detaljplaner. Förändringar föreslås i den nya planen
och delar av gatunätet måste byggas om. Kommunen är huvudman för vägar med
beteckningen LOKALGATA och GENOMFART, emedan vägar som finns på
illustrationsplanen ligger inom kvartersmark. Planområdet kommer att angöras från
Brytjärnsgatan via en ny cirkulationsplats. Planerad cirkiilationsplats kommer att öka
trafiksäkerheten och kapaciteten i området. Solvik l, med saabbmatsrestaurangen SibyUa,
som inte ingår i planområdet, kommer i fortsättningen att kunna angöras i sitt nuvarande
läge.

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16
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Del av planområdet med varutransportvägen i söder, vallen mot väg 11 samt den solitära
eken som ges skydd i planen.

Varutransporter in tiU. samtliga verksamheter kommer att ske via tillfartsvägen från
Brytjärnsgatan och den nya rondellen. Varutransporter från verksamheten i sydöst
(McDonalds) sker samma väg. Verksamheterna i väster (ICA Supermarket m.fl.) ges en
egen varutransporfrv-äg ut från området enligt Ulustrationskartan. Transportvägen anläggs
inom kvartersmark. Planerade vägar inom b^artersmark kan komma att se ut som redovisat
på illustradonskartan på sidan 13. Inlastning till torgbyggnad och dagligvarubutik kan ske
från transportvägen.

Gång- och cykeltrafik
De nya verksamhetslokalerna kommer att bli väl anslutna tUl kommunens övergripande
gång- och cykelvägnät. Gång- och cykeltunnel finns under väg 13 (Hörbyyägen) som sedan
fortsätter utmed Brytjärnsgatan och förenar bebyggelsen inom Sjöbo Väst med Sjöbos
centrala delar. Gång- och cykelvägnätet norr om Brytjärnsgatan anpassas till den föreslagna
rondeUen och detaljplanen medger även att nätet byggs ut norrut mot Coop.

Parkering och angöring
Sjöbo kominun har ingen antagen parkeringsnorm. I befintlig plan anges parkerings-
behovet vara 24 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) för
detaljhandel.

Semrén och Månsson har gjort en parkeringsutredning (Sjöbo Väst — Westra,
parkeringsutredning detaljplan 2018-01-30, rev 2019-01-30). Det parkeringsbehov
verksamheterna ger upphov tiU ska tillgodoses på kvartersmark inom område för parkering
(P). Samnyttjande kan ske med parkeringsanläggaingarna tillhörande handelslokalerna norr
om planområdet.

I jämförelse med de generella parkeringstalen för handelsfasdgheter ligger nuvarande
parkeringstal för Sjöbo Väst något lågt. Men då de generella talen för handel är utvecklade
för mer urbana områden är det rimligt att Sjöbo kan tänkas ha ett något lägre parkeringstal.
Av den anledningen bör de lägre talen användas för området.

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16
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Siffrorna i parkeringsutredningen visar att det saknas ca 12 % parkeringsplatser (51 platser)
i det framdda parkeringsbeståndet för att till fullo uppnå det maxknala behovet för
området, dvs. när varje fastighetsägare utnyttjar sin byggrätt ri11 fullo. Men med tanke på att
parkeringsplatserna ska samutayttjas mellan de oUka fastigheterna och att ma.xkapaciteten
troligen endast nås vid större helgdagar, så bör antalet parkeringsplatser anses ligga inom
rurdiga nivåer. Att ligga något i underkant med antal parkeringsplatser stämmer även väl
överens med det övergripande målet för området; att uppmuntra till mer hållbara
transportmedel som t.ex. cykel samt att miau-nera större (öde) parkeringsytor.

För att göra cykekesande attraktivt behöver cykelparkeringar finnas. Cykelparkeringarna
ska vara bekvämt belägna nära entréerna. Förutom på torget ska cykelparkeringar finnas
spridda i anslutning till de oäka verksamheternas entréer.

Behov finns även av angöringsplatser och särskilda parkeringsplatser för
funktionshindrade, s.k. handikapparkering. Enligt Boverkets Byggregler ska en angöring
och handikapparkering finnas inom 25 m från en byggnads entré. Exempelvis skuUe
angöring och handikapparkering kunna anordnas enligt figuren nedan.
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Illustration som visar möjlig handikapparkering (2 p-platser) och angöring (4 platser) i anslutning till
föreslagen livsmedelsbutik.

Kollektivtrafik
Väg 11 trafikeras av två expressbusslinjer tiU Lund. Närmaste håUplatsläge är Sjöbo
Sandbäck, drygt 0,5 km från planområdet. Avståndet tiU Sjöbo busstation i centrala Sjöbo
är 1,5 km. Kommunens mål är att skapa underlag för ett hållplatsläge inom Sjöbo Väst,
antingen vid verksamhetsområdet eUer vid bostadsområdet längre västerut, när området är
färdigutbyggt.
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Trafikytor
Trafikytorna skatt vara hårdgjorda och det ska tydligt markeras var bilar, cyklister respektive
gående får röra sig. Markbeläggningen ska vara mer bearbetad där de gående rör sig. Även
trafikplatserna ska ges en medveten gestaltning. Se exemplet nedan. Den nya rondellen
gestaltas i samklang naed västra rondellen. Delar av rondellen kan behöva göras
överkörningsbar för att underlätta för varutransporter till planområdet.

Där det står Hinder på plankartan skaU det finnas en fartdämpande åtgärd i form av t ex ett
gupp där gång- och cykeltraflkanterna ska kunna korsa vägen.
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Utdrag ur tidigare illustrationskarta (samrådshandling) som visar var cykelparkering kan förläggas.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten/avlopp
Området kan anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. Inom planområdet finns
VA-ledningar som måste flyttas. De placeras så att de hamnar minst 6 m från bebyggelsen i
sydväst och väster oin kvartersmarken i den allmänna platsmarken. Flytt av ledningar
bekostas av exploatören/fastighetsägaren.
För verksamhet där fettavskiljare kcävs för att minska risk för utsläpp av fett, ska
typgodkänd fettavsklljare som är dimensionerad för den verksamhet som bedrivs, vara
installerad.

Planområdet bedöms Ugga utanför influensområdet för närmsta grundvattentäkt.

Dagvatten
Allt dagvatten inom kvartersmark ska omhändertas inom respektive tomt genom
fördröj ningsmagasin och infiltration. Detta skaU redovisas i samband med anmälan och
påföljande tekniskt samråd. Anläggning av dagvattenbegränsaade åtgärder ska dessutom
anmälas tUl kommunens miljöenhet.

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16
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Kommunen har inom sitt verksamhetsområde ansvar för omhändertagande av dagvatten
från kommunens gator och torg i området. Mängden vatten som släpps till
Grimstoftabäcken är reglerad och får inte öka. Dagvatten från områdets vägar måste därför
fördröjas. Ytor/magasin/våtmark där dagvatten kan fördröjas anläggs i parkområdet i den
västra delen av planområdet. Ytan pekas ut i plankartaa. Konvendonella ledningar avleder
vattnet dit. Åtgärderna ska redovisas i samband ined anmälan och påföljande tekniskt
samråd. Se miljöbalken (1998:808) 2 kap. "AUmänna hänsynsregler m.m." 2 och 3 §§.

Eftersom dagvatten även innefattar dränering innehåller detaljplanen en bestämmelse om
att källare inte får anordnas inom plaaområdet.

I naturområdet i sydväst finns plats för den nya dägvattendammen/utjämningsmagasinet.

Uppvärmning
Området är inte försörjt med fjärrvärme i nuläget. Om intresse finns så kan möjligheten att
koppla på det närliggande fjärrväimeaätet utredas i framtiden. Annars kan utnyttjande av
solvärme, bergvärme etc. göra uppvärmningen hållbar. SolceUspaneler och solfångare sora
följer takfall eller fasad är sedan 2018-08-01 inte bygglovspliktiga.

El, tele och IT
Sjöbo Elnät AB, ansvarar för distribution av el inom större delen av Sjöbo kommun.
Plats för ny träns formatorstation möjliggörs inom område för namr i väster och söder samt
inom parkeringsområdena.

Skanova AB har kabelanläggningar inom planområdet, vilka kommer att beröras av planens
genomförande. Kabelanläggningarnas läge framgår ungefärligt av kartan nedan.
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Skanovas kabelanläggningar.

För all kabeldragning/rörläggning gäUer att flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att
säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/fasdghetsägaren.
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Plantering av träd bör ej ske närmare än 2,5 meter dll underjordisk ledning. För att minska
risken för skador på befintliga träd i samband med eventuella ledningsarbeten
rekommenderas att träd förses med rotskydd.

Avfall
Avfallshantering ska ske enUgt renhållningsordningen. Varje fasdghetsägare svarar för sitt
avfaU och sin källsortering. Utrymme för källsortering ska finnas inom affärsbyggnaderna
eller vara fristående.

Dragvägen för hämtning av avfall får inte överstiga 15m och lutningen får inte vara mer än
1:12. Vid behov kan antalet kärl, kärlstorleken eUer tömnings frekvens en komma att ändras.

Sysav, Sydskånes AvfaUsaktiebolag, svarar för den regionala avfaUshanteringen och
återvinningen i södra Skåne.

KONSEKVENSER

BEDÖMNING AV MIUÖPÅVERKAN
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap. 3 § miljöbalken (MB) då detaljplanen inte innebär någon ändrad
markanvändning. Endast kvarters struktur samt byggrätternas utbredning ändras. En
mUjökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför inte upprättats.

MIUÖKONSEKVENSER
De olika riskerna relaterade till detaljplanens genomförande redovisas nedan.

Stadsbild
Planen innebär en utveckling av handelsverksamheter på mark som idag ligger som avrivna,
obebyggda tomtytor med halvfärdig infrastruktur. Ett utbyggt verksamhetsområde ger en
inbjudande entré tiU Sjöbo och Sjöbo Väst. Gröna ytor med högväxta taUar kring området
gör det inbjudande genom att de förankrar volymerna i landskapet och knyter an tUl
tallskogarna väster om området.

Arkeologi
Länsstyrelsen har beslutat att det inte finns några hinder ur arkeologisk synpunkt att
exploatera området.

Naturmiljö
BeflntUg obebyggd mark med halvfärdig outnyttjad infrastruktur kommer att ersättas av
bebyggelse, park och en dagvattendamni. Parkområdet, med nyplantering av olika växter,
bhr ett tillskott för naturlivet i Sjöbo Väst, genom att det gynnar den biologiska
mångfalden. Övriga gröna ytor ska även de kompletteras med träd och buskar.

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16
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Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormerna för luft riskerar inte att överskridas någonstans inom
kommunområdet.

Vattenkvalitet
Planens genomförande bedöms inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål
för miljökvalitetsnormen för vatten. Planområdet är beläget söder om Grimstoftabäcken,
vilket är ett biflöde dU Björkaåa/Åsumsån som är nationellt utpekad som särskilt värdefullt
vatten med en population av tjockskalig målarmussla och en värdefull stam av öring. Enligt
klassning gjord utifrån EU:s vattendirekdv har Björkaån/Åsumsån måttlig ekologisk statas.
KvaUtetskravet är att den ska ha god ekologisk status tiU år 2021. För att minska
dagvattenmängden, samt för att bidra tUl att kvalitetskraven för Björkaån/
uppnås, stäUs krav på att dagvattnet inom kvartersraarken ska fördröjas med t.ex.
genomsläpplig markbeläggaing, fördröjning/utjämningsmagasin, gröna tak, gräsytor
och/eller buskplantering.

Skyfall
Andelen hårdgjord yta ökar risken för översvämningar. Planförslaget omfattar en
dagvattendamm som ska ta emot dagvatten från det planerade verksamhetsområdet. För att
förebygga risk för översvämningar har i planbestämmelse (nl) säkerställts att 25 % av ytor
för parkering etc. ska vara genomsläpplig. Plantering av träd säkerställs genom
bestämmelser i planen (träd, trädrad, n3)

Elektromagnetiska fält
För att kunna försörja den planerade bebyggelsen inom planområdet med el behövs
eventuellt en eller flera nya nätstationer.

Kring en elanläggning finns ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Styrkan beror bl.a. på
avståndet dU anläggningen, spänningen och belastningsströmmen. Det finns inga
riktvärden för var nätstationer ska placeras, men försikdghetsprincipen ska tillämpas.
Utformning och placering bör ske så att det begränsar exponeringen av spänningen,
exempelvis i friliggande byggnad med ett avstånd till annan byggnad som överstiger fem
meter.

Markföroreningar
Inom det aktuella området har en mindre jordbruksfastighet funnits fram tiU. på 1990-talet.
Byggnaderna är rivna. Planomiådet har använts för odling och bete och bedöms inte
behöva utredas vidare med avseende på markföroreningar. Gällande detaljplan har endast
byggts ut med en verksamhet (Sibylla) med tillhörande parkeringsyta samt tillfartsväg.
Övrig mark är gräsbeklädd med frösådd taU, ek och björk.

Buller, risk och ljus
Planomradet är bullerutsatt tiU följd av trafik från de större vägarna 11 och 13. Området
lämpar sig därför för redovisade verksamheter.
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Befintlig vall mot väg 11 förlängs i öster och väster enligt kartbilden ovan.
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Utformning av bullerskydd inom 30 m från vägkant, Trafikverkets normalsektion.

Trafikverkets normalsektion används utmed väg Iii den södra delen av planområdet
med utformning enligt VGU typ A.

Trafikkonsekvenser

Den biltrafik som genomförandet kan väntas generera tros vara snarUk i förhållande tUl
trafihiiängderna som verksamheterna i gäUande plan skulle ha alstrat. Tillfart löses från
befintliga strukturer. En ny rondeU ökar säkerheten för samtliga trafikanter som ska besöka
verksamheterna inom, och i närheten av, planområdet.

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

Fastigheten Solvik l
Den privatägda fasdgheten Solvik l, med Sibylla, behåUer sina fastighetsgränser med
bibehållen byggrätt enligt gällande plan. Ett parkerings område med 24 p-platser i anslutning
tiU Solvik l arrenderar ägarna av kommunen. Befintlig tillfart till Sibylla bibehålls.
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Fastigheterna Solvik 2-4 samt Sandbäck 4:18 m.fl.
Fastigheterna Solvik 2-4 samt Sandbäck 4:18 m. fl. komtnei genom fasdghetsreglering att
behöva avstå mark ril1 kommunal fastighet för att bilda gata och park (alltnän plats).

SAMHÄLLSKONSEKVENSER
Arbetsplatser och service
Genom utbyggnaden kommer fler tätortsnära arbetsplatser att skapas i Sjöbo vilket ökar
möjligheten för kominuninvånarna att finna arbeten inom kommunen. Boende i
bostadsområdet Sjöbo Väst, väster om planområdet, kommer att få nära till det
kommersiella utbud som nu möjliggörs.

Jämställdhet
Kvinnor åker mer kollektivt och cyklar i större utsträckning än män och är, tillsammans
med barn och ungdomar, de som gynnas mest av närheten till kollekdvtrafiknätet och ett
väl utbyggt cykelvägnät. Det kominer att finnas tillgång tiU kollektivtrafik samt säkra gång-
och cykelförbindelser vilket skapar goda förutsättningar för alla att ta del av
verksamheterna inom planområdet.

Barnperspektivet
EnUgt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Traflkseparering med
trygga gång- och cykelvägar utformas efter fotgängares och cyklisters behov. Gång-och
cykelpassager kommer att vara tydligt markerade genom annan markbeläggning, refug eller
Uknande. I planen markeras passager för gående och cyklister med bestämmelsen "Hinder".

Barn och ungdomar får dUgåag tiU. ett grönområde med plats för rörelse och lek inom
planområdet. Ett utegyra är bland annat föreslaget i grönområdet.

Tillgänglighet
Byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. TiUgänglighetskrav finns sotn tomtkrav, utformningskrav
och tekniska egenskapskrav. Tomtkraven för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 9 § PBL.
Utformningskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. l § PBL och 3 kap. 4 § PBF och
tekniska egenskapskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 4 § PBL och 3 kap. 18 §
PBF. Tillgänglighetskraven i PBL och PBF förtydligas i tillämpningsföreskrifter, bland
annat i Boverkets byggregler, BBR.

Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i
samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas av personer som använder
rullstol, rollator eUer käpp. Även personer med nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning
av andra orienterings förmågor ska kunna använda den byggda miljön.

Service

Planförslaget anses inte medföra några krav på offentUg service inom området.

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16
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Att göra detaljplanen mer kundanpassad får som effekt att verksamhetsorru-ådet Sjöbo Väst
kan utökas genom ytterligare etableringar eller att några befintliga etableriagar i Sjöbo kan
ges mer utrymme i det nya läget. Den kommersiella servicen ökar därmed för de boende i
omiådet. Området agger dessutom strategiskt vid två större vägar så att många bilpendlare
passerar det och kan göra inköpen i samband med den dagliga pendlingen.

GENOMFÖRANDE
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fasdghetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÄGOR
Exploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom sin kvartersmark. Kommunen
ansvarar för utbyggnaden av aUj-nän platsmark.

Kommunen ansvarar inledningsvis för lantmäteriförrättningar samt kostnader för flytt av
ledningar. Betalningsansvaret ska regleras i markanvisningsavtal. Bebyggelsen planeras att
uppföras med start under slutet av 2019 efter att erforderlig infrastmktur byggts ut av
kommunen.

TEKNISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Byggherren ska redovisa utformning av kvartersmark, avfallshantering och
parkeringslosning mm i samband med ansökan om lov. Detaljplanens illustradonskarta ska
vara vägledande.

Underjordiska ledningar ska säkerställas genom upplåtelse av ledningsrätt eller servitut.

Gemensamhetsanläggning/seryitut får finnas och ska bekostas av berörda fastighetsägare.

Sydöstra Skånes Räddiungstjänstföfbund svarar för räddningstjänsten i Sjöbo,
Simrishamns, TomelilLa och Ystads kommuner. Syftet med förbundet är att bättre och
effektivare kunna utnyttja tillgängliga resurser inom det gemensamma
räddningstjänstområdet. Planområdet är beläget inom nonnal insatsdd (10 min) för
räddningstjänsten med brandstadon på Björkvägen l i Sjöbo. TUlträde tiU
räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området.

EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Planavgift
Kostnaden för utarbetandet av detaljplanen betalas inidalt av Sjöbo kommun genom
tekniska förvaltningen. Planavgift ska tas ut i samband med bygglovsansökan enligt av
kommunen fastställd taxa.

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16
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Markanvisningsavtal
Markanvisniagsavtal kan upprättas och godkännas innan planen tas upp för antagande i
kommunfullmäktige. I avtalet regleras bl. a. kostnader för flytt av VA- och elledningar, nya
vägar, belysning, anläggande av fördra j ningsmagasin inm.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från den dag då beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft.

MEDVERKANDE

TJÄNSTEMÄN OCH KONSULTER
Granskningsförslaget har tagits fram av Åsa Bjurström, planarkitekt och Pia Transe-
Pedersen, arkitekt under stadsarkitekt Joel Tufyessons ledning.

Genomförandefrågorna har utarbetats i samråd med Jesper Andersson, föryaltningschef på
tekniska förvaltningen och André Blohmé, traflkingenjör.

Tobias Landborg, Semrén & Månsson Arkitektkontor AB har gjort illustrationerna och
p arkeringsutre aningen.

Stadsbyggnadsföwaltningen Sjöbo kommun

Joel Tufvesson
Stadsarkitekt

Åsa Bjurström
Planarkitekt

ANTAGANDEHANDLING, 2019-04-16

a



1(9)

V4»^

Bilaga till SBN§ 44/19

GRANSKNINGSHANDLING
2018-12-10

Dnr2017-M1658

SJÖBO
KpMMUN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

DETALJPLAN
för Solvik 2-4 samt del av fastigheten
Sandbäck4:18 m.fl. "Handelsområde Sjöbo
Väst" i Sjöbo, Sjöbo kommun, Skåne län
Efter Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-04-17 § 9 har förslag
till rubricerad detaljplan, daterad 2018-04-17, varit föremål för samråd
undertiden 2018-05-04 t.o.m. 2018-05-28.

Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse.

Yttranden
8 yttranden har inkommit.

Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget:

E.ON
KTF, Kultur-, tillväxt och fritidsutskottet, Sjöbo kommun
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SAMMANFATTNING AV YTTRANDENA MED KOMMENTARER

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen rådgivning

Fornlämning
Inom fastigheterna finns inga kända fornlämningar. Ca 0,5-1 km
söder om fastigheterna finns ett flertal lämningar registrerade.
Framförallt rör det sig om stenåldersboplatser och andra fynd
relaterade till stenåldern. Bl a finns det en uppgift om en dös som
idag förefaller vara bortodlad, det finns åtminstone inga synliga
spår ovan mark. De förhistoriska boplatserna och fyndplatserna
är registrerade i FMIS som llstorp 49:1 och 2, llstorp 51:1, llstorp
5:1 m fl.

Ändring från Länsstyrelsen ang. krav på utredning:
Länsstyrelsen ställde inte krav på en arkeologisk utredning i
samband med detaljplanen 2013, vilket innebär att Länsstyrelsen
Skåne inte kommer att ställa krav på en arkeologisk utredning på
fastigheterna Solvik 2-4 samt del av Sandbäck 4:18 m fl.

Markföroreningar
Det är kommunen som vid planläggningen ansvarar för att
marken undersöks och bedöms. Om marken är förorenad, ska
kommunen även bedöma om olika efterbehandlingsåtgärder som
kan säkerställa att marken blir lämplig för det föreslagna
ändamålet. Om marken visar sig vara förorenad, och en
efterbehandling kan göra marken lämplig, ska markens
lämplighet säkerställas antingen innan planen antas eller genom
villkorat bygglov enligt PBL 4kap. 14§

Kommentar:
En mindre jordbruksfastighet, som är riven, med tillhörande
odlings- och betesmark har funnits på platsen för den föreslagna
detaljplanen. Detta föranleder inte att marken är förorenad och i
behov av sanering, l gällande detaljplan har endast en byggnad
blivit uppförd med tillhörande parkeringsyta samt en asfalterad
väg. Övrig mark är gräsbeklädd med framförallt frösådd tall, ek
och björk. Marken ska inte användas för bostadsändamål.

Planteknik
Kvartersmarksbestämmelse för NATUR och PARK ligger inom
samma kvartersområde.

^fi
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Planbestämmelse om högsta tillåtna taklutning står i motsats till
planbestämmelse fi inom egenskapsområde. Angöringsvägar
inom planområdet bör säkerställas i detaljplanen.

Kommentar:
Ändringarna skrivs in i planhandlingarna.

Angöhngsväg till byggrätter i sydväst och nordväst säkras med
administrativ bestämmelse.

Länsstyrelsens formella synpunkter

Miljökvalitetsnorm för vatten (MKN)
Detaljplanens påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten är
inte tillräckligt beskrivna och det är svårt att utläsa vad
kommunens bedömning grundas i. Länsstyrelsen anser att
planhandlingarna måste kompletteras inför fortsatt planprocess

Det ska av detaljplanen framgå hur dagvattenfrågan ska lösas, i
de flesta fall behövs en dagvattenutredning för att utreda detta. l
denna ska behov av rening utredas, recipienten beskrivas och ev
påverkan på MKN klargöras. Ev nödvändiga planbestämmelser
ska regleras på plankartan. Det ska av planhandlingarna framgå
om genomförandet av detaljplanen kan orsaka en försämring av
statusen för en vattenförekomst, eller äventyra uppnåendet av
god status/god potential hos en vattenförekomst.

Då kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen, oavsett
vilken mängd eller av vilken kvalitet, kan kommunen behöva
säkerställa ytor för dagvattenhanteringen om det är en
förutsättning för att miljökvalitetsnormerna ska följas. Det är
lämpligt att kommunens miljönämnd, som är tillsynsmyndighet för
dagvatten, deltar i planläggningen så att dagvattenhanteringen
sker där det är lämpligt samt att ev åtgärder som behövs är
förenliga med planen.

Kommentar:
Beskrivning av miljökvalitetsnormer för vatten (MKN vatten) inom
planområdet:
Planområdet är beläget söder om Ghmstoftabäcken, vilken är ett
biflöde till Björkaån/Asumsån. Björkaån/Asumsån är nationellt
utpekad som särskilt värdefullt vatten med en population av
tjockskalig målarmussla och en värdefull stam av öring. Enligt
klassning gjord utifrån EU:s vattendirektiv, har

c/
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Björkaån/Åsumsån måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att
den ska ha nått god ekologisk status till år 2021.

För att minska dagvattenmängden, samt för att bidra till att
kvalitetskraven för Björkaån/Asumsån uppnås, ställs krav på att
dagvattnet inom kvartersmarken ska fördröjas med t.ex.
genomsläpplig markbeläggning, fördröjning/utjämningsmagasin,
gröna tak, gräsytor och/eller busk- och trädplanteringar. De
verksamheter som kommer att bedrivas inom planområdet
fön/äntas inte medföra någon risk för föroreningar och att de
därmed skulle förändra kvalitetskraven för Björkaån/Åsumsån.

Dagvatten
Allt dagvatten inom kvartersmark ska omhändertas inom
respektive tomt genom fördröjningsmagasin och infiltration. Detta
skall redovisas i samband med anmälan och påföljande tekniskt
samråd. Anläggning av dagvatten begränsande åtgärder ska
dessutom anmälas till kommunens miljöenhet.

Kommunen har inom sitt verksamhetsområde ansvar för
omhändertagande av dagvatten från kommunens gator och torg i
området. Mängden vatten som släpps till Ghmstoftabäcken är
reglerad och får inte öka. Dagvatten från områdets vägar måste
därför fördröjas. Ytor/magasin/våtmark där dagvatten kan
fördröjas anläggs i parkområdet i den västra delen av
planområdet. Ytan pekas ut i plankartan. Konventionella
ledningar avleder vattnet dit. Åtgärderna ska redovisas i
samband med anmälan och påföljande tekniskt samråd. Se
miljöbalken (1998:808) 2 kap. "Allmänna hänsynsregler m.m."
2 och 3 §§.

Vägarnas utformning och lutning är viktig för att vattnet inte ska
rinna in på kvartersmark utan ledas mot avhnningsstråk som
utgörs av någon form av dagvattenmagasin t.ex. dränerande och
gräsbevuxna svackdiken.

Vatten och avlopp
Området kan anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät.
Inom planområdet finns VA-ledningar som måste flyttas. De
placeras så att de hamnar minst 6 m från bebyggelsen i sydväst
och väster om kvartersmarken i den allmänna platsmarken. Flytt
av ledningar bekostas av exploatören/fastighetsägaren.

o
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För verksamhet där fettavskiljare krävs för att minska risk för
utsläpp av fett, ska typgodkänd fettavskiljare som är
dimensionerad för den verksamhet som bedrivs, vara installerad.

Planområdet bedöms ligga utanför influensområdet för närmsta
grundvattentäkt.

Riksintresse Kommunikationer
Trafikkonsekvenserna av föreslagen detaljplan är inte beskrivna
och tydligt redovisade i planbeskrivningen. För att Länsstyrelsen
ska kunna göra en bedömning av dessa konsekvenser gentemot
riksintresset för kommunikationer som gäller för väg 13 behöver
planhandlingarna kompletteras inför fortsatt planprocess.

Kommentar:
De föreslagna byggrätterna för handel kommer inte att öka i
förhållande till byggrätterna för handel i gällande detaljplan, de
kommer endast att omfördelas.
Visserligen föreslås en livsmedelsbutik som normalt genererar
mer biltrafik än detaljhandel, men planen görs för att nuvarande
ICA öster om rondellen vill etablera en ny butik väster om
rondellen (inom planområdet) så trafiksituationen förväntas inte
öka mer än marginellt. Antalet bilar på riksvägarna 11 och 13
förväntas inte påverkas av detaljplanen.

Risker - farligt gods
Planhandlingarna redovisar inte de ställningstagande som gjorts
med hänsyn till planområdet och de risker som kan påverka
planområdet då det ligger intill en farligtgodsled. Länsstyrelsen
anser att planhandlingarna behöver kompletteras inför fortsatt
planprocess avseende planering intill farligtgodsled.

Kommentar:
Planområdet har en direkt anslutning till väg 11, som är en betydande
transportled i regionala hänseenden och primär transportväg för
transporter av farligt gods. Närmsta byggnad var placerad ca 23 meter
från väg 11 i samrådsskedet men har nu placerats på samma avstånd
till vägen som byggrätten i gällande plan dvs drygt 30 m från väg 11.
Byggrätten är placerad i nära anslutning till rondellen där
hastigheterna bedöms vara låga och därmed risken för olyckor lägre.
Radien på vägdragningen har dessutom en sådan utformning att
risken för avåkning in mot planområdet bedöms vara låg. Byggnader
närmast väg 11 ska ha minst en utrymningsväg som vetter bort från
allmän väg.
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Lantmäteriet
Fastiahetsrättsliaa frågor
Om allmänna ledningar inom kvartersmark ska tryggas med
ledningsrätt ska u-område läggas ut. Ledningsrätt bildas genom
lantmäteriförrättning.

På sidan 5 står det " befintlig fastighetsindelning upphävs i sin helhet".
Det är oklart vad som syftas med detta. Det finns inga
fastighetsindelningsbestämmelser i gällande detaljplaner som
förändras genom detta planförslag.

l genomförandebeskrivningen bör det förtydligas att fastighetsbildning
sker genom lantmäteriförrättning och även förtydliga vem som ansöker
om och bekostar en sådan förrättning. Likaså kan en bild förtydliga
vilka områden som är tänkta att föras från fastigheten Solvik 1. Det bör
likaså förtydligas att fastighetsägaren till Solvik 1 är berättigad till
ersättning vid inlösen av allmän platsmark. Vidare kan en bild visa
vilka områden av kvartersmark som är tilltänkta att överföras till
respektive fastighet, Solvik 1-4.

Kommentar:
Fastigheten Solvik 1 lämnas utanför ny detaljplan.

På plankartans kvartersmark redovisas u-områden. Allmänna
ledningar placeras även inom allmän platsmark i den östra och
västra delen av planområdet.

Region Skåne
En målssättning i Cykestrategi för Skåne är att öka tillgängligheten
med cykel till mätpunkter, exempelvis handel, inom tätorter. RS vill
framhålla vikten av att planera för en god tillgänglighet med tydlighet
för gång- och cykeltrafikanter både till och inom verksamhetsområdet.
Detta för att undvika en utveckling med fokus mot bilburna besökare.
Kommunen har i planbeskrivningen redogjort för kopplingarna med
cykel och gång till verksamhetsområdet men RS anser att
planförslaget med fördel kan kompletteras med en redogörelse för
cykelparkeringsbehovet, likt parkeringsbehovet för bilar, samt hur
cykelparkeringar ska uppföras vid verksamheternas entréer.

RS vill framföra att det är av stor vikt att kollektivtrafiken i möjligaste
mån får företräde framför biltrafiken i form av prioriteringsåtgärder i
cirkulationsplatser och korsningar.
Ur kollektivtrafiksynpunkt vill RS lyfta att utformandet av
verksamhetsområdet bidrar till ett ökat resande med bil. Det är därför
av stor vikt att gång- och cykelvägarna från omkringliggande
busshållplatser får gena och säkra kopplingar till planområdet. Vidare
anser RS att det är positivt att Sjöbo kommun arbetar för att skapa
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underlag för ett nytt attraktivt busshållplatsläge och vill
uppmärksamma att arbetet med att utveckla uppehåltsbilden,
hållplatser och körvägar behöver ske i samarbete med Skånetrafiken.
Dock är det inte aktuellt med fler hållplatser för SkåneExpresslinjerna.

RS anser att det finns brister i samrådshandlingen gällande var de
olika busslinjerna stannar och att antalet bussturer kan ändras över
tid.

Kommentar:
Cykelparkeringar nära entréer redovisas i planbeskrivningen.

Vilka busslinjer som trafikerar i närområdet till
detaljplaneområdet och var de stannar justeras i
planbeskhvningen. Uppgifter om turtäthet tas bort.

Trafikverket
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat
ärende. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av
byggrätten för handel och kontor inom befintligt verksamhetsområde
vid västra rondellen i Sjöbo. Statliga vägar som berörs av planförslaget
är väg 11 söder om planområdet samt väg 1 3 öster om planområdet.
Närmsta byggnad placeras ca 23 meter från vägområdet till väg 11,
vilket anses acceptabelt.
Av planbeskrivningen framgår inte beräknad trafikökning till följd av
planförslaget. Förslaget medför en ökad trafik i förhållande till tidigare
detaljplan och detta kan medföra behov av åtgärder på det statliga
vägnätet. För att Trafikverket ska kunna ta ställning till hur våra
anläggningar påverkas av planförslaget måste kommunen redovisa
beräknad trafikalstring och flödesfördelning. Av redovisningen ska
framgå hur planförslaget påverkar det omgivande vägnätet och vilka
åtgärder som kan krävas.

Kommentar
De föreslagna byggrätterna för handel kommer inte att öka i
förhållande till byggrätterna för handel i gällande detaljplan, de
kommer endast att omfördelas.
Visserligen föreslås en livsmedelsbutik som normalt genererar
mer biltrafik än detaljhandel, men planen görs för att nuvarande
ICA öster om rondellen vill etablera en ny butik väster om
rondellen (inom planområdet) så trafiksituationen fön/äntas inte
öka mer än marginellt. Antalet bilar på riksvägarna 11 och 13
förväntas inte påverkas av detaljplanen.

Skylt
En skyltpelare föreslås vid västra rondellen där väg 11 och 13 möts.
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Lokalisering, placering och utformning av skyltar får inte ske så att
anordningen kan medföra en sådan påverkan på omgivningen som
innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande
olägenhet på annat sätt. Trafikverket anser att ingen reklam ska finnas
i komplicerade trafiksituationer, vilket bland annat avser
cirkulationsplatser. En skylt ska även kunna överblickas på en sekund
och en pelare med olika företagsloggor anses inte uppfylla detta krav.
Trafikverket gör därmed bedömningen att föreslagen skylt är placerad
och utformad på ett sådant sätt att den kommer att dra
uppmärksamheten till sig. Skylten blir därmed ett distraktionsmoment
för vägtrafikanterna i en komplicerad trafiksituation och kan ha en
negativ inverkan på trafiksäkerheten och anses därmed inte uppfylla
kraven i 2 kap. 9 § PBL.

Trafikverket anser att beteckningen S1 ska tas bort från plankartan
samt att den kompletteras med att inga fristående skyltar eller
flaggspel får placeras inom park eller naturområde

Kommentar:
Plats for skyltpelare tas bort från plankartan.

Vall
Det föreslås en vall på 1,5 meters höjd mot väg 11. En vall i närheten
av statlig väg ska utformas enligt Trafikverkets principskiss, se bilaga,
och dess utformning ska framgå på plankartan. Vallens avvattning får
inte ske ut i vägdiket. Trafikverkets vägdiken ska endast hantera
vatten från vägen.

Kommentar:
Vallen, med höjden 1,2 m, förlängs och utformas så att avrättningen
inte kommer att ske ut i vägdiket. Trafikverkets principskiss redovisas i
planbeskrivningen (planhandling).

S ka n öva
Skanova AB har tagit del av rubricerad plan. Skanova har
kabelanläggningar inom berört planområde, vilka kommer att beröras
av planens genomförande. Kabelanläggningarnas läge framgår
ungefärligt av bifogad karta/PDF-fil. Skanova har med anledning av
detta följande synpunkt som vi vill få införda i
genomförandebeskrivningen:

"Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa
Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av
exploatören/fastighetsägaren."

Kommentar:
Flyttning eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa kablar och
ledningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren och
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skrivs in i planbeskrivningen. Kartan, som redovisar kablarnas
nuvarande läge redovisas i planbeskrivningen.
Sjöbo elnät
Sjöbo Elnät AB har inte någon direkt invändning till
föreslagen detaljplan. Det finns ledningar inom området
som måste beaktas inför schaktning och byggande.
Utsättning av dessa kablar begärs genom
ledningskollen.se.

Kommentar:
Flyttning eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa kablar och
ledningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren och
skrivs in i planbeskrivningen.

Samlad bedömning
Samrådet visar att följande komplettering och bearbetning av
planhandlingarna ska göras:

• Solvik 1 lämnas utanför ny detaljplan och därmed förskjuts
föreslagna byggrätter västerut
Ptantekniska och redaktionella ändringar
MKN (miljökvalitetsnorm) för vatten, dagvatten samt vatten- och
avlopp förtydligas i planbeskrivning
U-område ritas in på plankartan och kompletteras i
ptanbeskrivning med text om att flyttning eller andra åtgärder
som krävs för att säkerställa kablar och ledningars funktion ska
bekostas av exploatören/fastighetsägaren
Vallen utformas till 1,2 m höjd och utformas så avvattningen
inte kommer att ske ut i vägdiket
Angiven plats för skyltpelare tas bort från plankartan
Cykelparkeringsplatser redovisas i planbeskrivningen.

2018-12-10 Sjöbo kommun

Joel Tufvesson
Förvaltningschef/
Stadsarkitekt

Åsa Bjurström
Planarkitekt

o
/



Bilaga till SBN§ 44/19
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^.
ANTAGANDEHANDLING

2019-03-27
Dnr2017-M1658

KOMMUN

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

DETALJPLAN
för Solvik 2-4 samt del av fastigheten
Sandbäck4:18 m.fl. "hlandelsområde Sjöbo
Väst" i Sjöbo, Sjöbo kommun, Skåne län

Efter Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-02-12 enligt 5 kap
Plan- och bygglagen har förslaget till rubricerad detaljplan, daterad
2019-02-12, varit föremål för granskning undertiden 2019-02-25t.o.m.
2019-03-15.

Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse.

Yttranden
8 yttranden har inkommit. Följande har inte haft något att erinra.

Länsstyrelsen
Försvarsmakten
Region Skåne

Sammanfattning och kommentarer

Lantmäteriet
Delar av planen som bör förbättras
Plankartan:
Det finns inget rutnät i plankartan.
Kommentar:
V/ använder inte rutnät i plankartan.

i(6)
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I plankartan finns ai som ska stå för mark som ska användas för
gemensamhetsanläggning. Enligt Boverkets rekommendationer ska
markreservat för gemensamhetsanläggningar anges på plankartan
med g. Står inget om gemensamhetsanläggning i planbeskrivningen,
se kommentar längre ner.
Kommentar:
Plan bestämmelsen ändras i plan kartan till gi,
"gemensamhetsanläggning/servitut får finnas för utfartsväg för
varutransporter" och skrivs in i planbeskrivningen.

I plankartan finns en sträcka med utfartsförbud i nordöst om
planområdesgränsen. Utfartsförbud kan enligt 4kap.9§ PBL endast
läggas mot allmänna platser, l en planområdesgräns går det inte att
säkerställa att så är fallet. Det är dessutom inte tillåtet att ange
bestämmelser som indirekt reglerar något i en angränsande plan.
Kommentar:
Föreslagen detaljplan har följt samma utfartsförbud mot Brytjärnsgatan
som den i gällande plan. Utanför ligger allmän platsmark i form av gata
/ angränsande gällande detaljplan.

Beskrivningen till korsmarken i planbestämmelserna bör omformuleras
så att den blir tydligare.
Kommentar:
Bestämmelsen ändras inte nämnvärt då detaljplanen bör vara så
flexibel som möjligt.

Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska
ledningar (u-områden) ser kommunen dels till så att det inte blir
planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels att lovpliktiga
åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att
ledningarna får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller
servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i genomförandeavsnittet av
planbeskrivningen.
Kommentar:
Underjordiska ledningar ska säkerställas genom upplåtelse av
ledningsrätt eller servitut skrivs in i planbeskrivningen.

Planbeskrivningen
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan-och
bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som används vid
handläggningen av detaljplanen.
Kommentar:
Planen är handlagd efter senaste version av PBL

^0
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Fel datum är angivet i text när detaljplan P 270 vann laga kraft.
Kommentar:
P 270 vann laga kraft 2013-07-11, vilket skrivs in i planbeskrivningen.

Det står inget nämnt i genomförande delen om att
gemensamhetsanläggning ska bildas och vem som ska ansöka samt
stå för förrättningskostnaderna.
Kommentar:
Gemensamhetsanläggning/servitut får finnas och ska bekostas av
berörda fastighetsägare skrivs in i planbeskrivningen samt att ai i
plan kartan ändras till gi iplankartan.

Trafikverket
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat
ärende. Trafikverkets synpunkter i samrådsskedet har tillgodosetts och
har inget att tillägga. Det förutsätts dock att bygglov på skyltar som
riktar sig mot det statliga vägnätet remitteras till Trafikverket.

Kommentar:
Bygglov på skyltar mot det statliga vägnätet ska remitteras till
Trafikverket.
SÖRF
Räddningstjänsten har inget att erinra, under förutsättning att
brandskyddsdokumentation upprättas och att Länsstyrelsens riktlinjer
för riskhantering i detaljplaneprocessen efterlevs.
Kommentar
Brandskyddsdokumentation ska upprättas och Länsstyrelsens riktlinjer
för riskhantering i detaljplaneprocessen ska efterlevas.

Hörby kommun
Hörby kommuns synpunkter
Hörby kommun ser positivt på en utveckling av Sjöbo tätort och ställer
sig bakom förslag till ny detaljplan för Sjöbo Väst. Förslaget går i linjer
med Sjöbo kommuns fördjupade översiktsplan från 2013. Hörby
kommun vill dock uppmärksamma Sjöbo kommun på att en extern
etablering i alltför stor skala kan komma att påverka Hörbys
centrumhandel.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att:
godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter på förslag till
detaljplan för Solvik 2-4 samt del av Sandbäck 4:18 m.fl.
"Handelsområdet Sjöbo väst" i Sjöbo, Sjöbo kommun som Hörby
kommuns granskningsyttrande
Kommentar:
Vi ser inte att handeln på Sjöbo väst kommer att påverka Hörbys
centrumhandel nämnvärt.

(S.O
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Birthe och Bo MårtenssorL ägare till^pLvik 1
Vi godtar inte detaljplaneförslaget för Solvik 2-4

Vi har varit med om att ta fram ett förslag som skulle fungera för alla.
Detta förslag togs fram vid ett möte med Sjöbo kommun 2018-06-20
där representanter från kommunen och Melica närvarade.

Vi accepterar inte att Solvik 1 utesluts i en ny detaljplan.

Det är inte rimligt att Solvik 1 ska ligga som en isolerad, instängd ö,
där tänkta byggnader på Solvik 1 blir avstängda i både norr och
väster. Vi har byggt utifrån nu gällande detaljplan vilket innebär att vårt
"område" var tillgängligt från alla håll via en gågata. Denna möjliga
gångtrafik är borta i detta förslag. Vi anser att förslaget avsevärt
försvårar för oss, att utnyttja våra byggrätter på ett optimalt sätt.

Vi finner det också märkligt att man från Sjöbo kommun helt
nonchalerar den överenskommelse som vi hade. Det fanns ju en
överenskommelse mellan parterna om hur en plan skulle kunna se ut.

Jag har under tiden förhandlat med Melica om en lösning gällande en
parkeringsplats, som vi idag arrenderar av Sjöbo kommun, denna
förhandling pågår, vad jag vet fortfarande. Vi ställer oss frågande till
hur denna förhandling har kunnat påverka kommunens utformning av
detaljplanen. Varför kan inte det första förslaget gälla?

Vi har fått höra att det inte går att nå en överenskommelse mellan Bo
Mårtensson och Melica. Vem har påstått detta? Vem tjänar på att inte
komma överens med ägarna på Solvik 1? Vem på Sjöbo kommun har
undersökt sanningshalten i detta påstående! Vi har inte vid något
tillfälle blivit tillfrågade av någon från Sjöbo kommun i detta ärende.

Hur kan man från Sjöbo kommuns sida lova bort en tomt som jag har
under lång tid har velat köpa och där jag även presenterat ändamålet
med byggnaden.

Jag har under lång tid även påtalat för kommunens förre
utvecklingsstrateg att vår parkering är för liten och fått svaret att detta,
enligt utvecklingsstrategen, skulle lösas vid en ny detaljplan.

Som invånare och företagare i Sjöbo kommun sen 45 år ärjag/vi
fruktansvärt besvikna och ledsna över denna behandling.

Kommentar:

Sedan planstart har ett flertal möten hållits och dialog förts mellan
Syojbo kommun, Birthe och Bo Mårtensson och Melica Invest AB, med
syfte att komma överens om en lösning som alla inblandade skulle

o
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vara nöjda med. Ett förslag till detaljplan växte fram efterhand som
denna dialog fördes. Dialogen resulterade i ett plan förslag som var ute
på samråd 2018-05-04 - 2018-05-28.

Den 20 juni 2018 hölls ett nytt möte mellan Birthe och Bo Mårtensson,
Melica Invest AB och Sjöbo kommun. Berörda parter enades då om en
för alla godtagbar lösning och man kom överens om att ett
trepartsavtal skulle tecknas. Dagen efter detta möte återkom Bo
Mårtensson med en önskan om ett väsentligt tillägg till det man enats
om dagen innan. Då kommunen i över ett halvår försökt nå en
överenskommelse och kommit med flera för Mårtenssons mycket
fördelaktiga förslag, beslutades efter noga övervägande att rita om
delar av detaljplanen så att byggrätten och förutsättningarna för Solvik
1 lämnades oförändrade. Inga avtal eller andra överenskommelser är
tecknade med Mårtensson.

Kommunen ändrade planförslaget så att Solvik 1/Sibylla skulle kunna
ligga kvar oförändrad i nu gällande detaljplan med bibehållen tillfart
söder om den planerade. Genom att göra ändringar i infrastrukturen i
aktuellt planförslag har Solvik 1 kunnat behålla sina fastighetsgränser.

Den föreslagna nya infarten medger ytor i öster som genom sin
utformning och gestaltning kan ge utrymme till trevliga platser i
anslutning till byggrätten, l öster och en tredjedel av ytan i norr förblir
oförändrad, l parkområdet i norr kan vid behov en gångväg anslutas
vid fastighetsgräns. Det är också möjligt för fastighetsägaren till Solvik
1 att ha entré eller entréer till sin byggnad ut mot söder (ett väl tilltagen
gaturum med gott om utrymme för gående), mot öster (vilket ter sig
vara det mest naturliga då fastighetens arrenderade parkeringsyta
ligger här), mot nordöst ut mot kvartersmark eller bibehållet alternativ
till fler framtida entréer in från den möjligt inglasadeöppna gårdsytan.

Kommunen anser inte att fastigheten Solvik 1, med ny föreslagen
detaljplan utanför fastighetsgräns, har fått försvårande möjligheter till
lämplig användning enligt gällande planbestämmelser.

^0
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Samlad bedömning
Följande justeringar av planhandlingarna skrivs in:

Gemensamhetsanläggning för utfart förtydligas
Bestämmelsen korsprickad mark förtydligas
Ledningsrätt för u-område förtydligas

2019-03-27 Sjöbo kommun

Louise Andersson
Enhetschef

Åsa Bjurström
Planarkitekt

^ ^0



SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-16

§45 Dnr 2019.4

Redovisning av delegationsbeslut 2019-03-01-2019-03-31

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbesluten (bilaga).

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordföranden och tjänstemän enligt en av Samhällsbyggnadsnämnden antagen
delegationsordning 2018-03-13, § 42/18. Endast bilaga 3 avseende Myndighetsbeslut inom
bygglov har uppdaterats vid detta beslut 2018-12-11, §170/18. Dessa beslut ska redovisas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot kan Samhällsbyggnadsnämnden återkalla lämnad delegering.

Justerandes sign
\

^0 A

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-16

§46

Rapporter och beslut

Dnr 2019.5

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning
Inkomna rapporter och beslut från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo kommun samt
rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad rapporteras till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
l. Dnr 2019.533
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-27, § 3 angående Exploateringspolicy.

2. Dnr 2019.7
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-13, § 37 angående Planer för intern kontroll 2019.

t
Justerandes sign

^0
Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-16

§47

Kurser och konferenser

Dnr 2019.1

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Sonya Jonasson (S) att delta i Leader Sydöstra
Skåne och Europa Direkt Sydskåne guidade busstur bland leaderprojekten som gör skillnad
förvår landsbyggd, den 10 maj 2019 samt

utse Simon Larsson (KD) att delta i föreläsningen om Barnets rätt till självbestämmande och
delaktighet, med inriktning på nya lagen från den l januari 2020. Föreläsningen är den 21 maj
2019 samt

utse Michael Smedberg (M) och Lars Sward (SD) att delta i Skånes Energitings konferens om
hållbar energi, Malmömässan den 4 juni 2019.

Sammanfattning
Enligt Samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegationsordning har arbetsutskottet
delegation att utse politiker-representant/er till kurser och konferenser.

Då det gäller att utse en representant i efterhand samt resor är det samhällsbyggnadsnämnden
som har delegation på detta.

När det gäller kurser som ordföranden ska delta i beslutas detta av nämnden.

Följande kurser/resor har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden:

l. Leader Sydöstra Skåne och Europa Direkt Sydskåne bjuder in till en guidad busstur bland
leaderprojekten som gör skillnad för vår landsbyggd, den 10 maj 2019.
(Mer information kommer att skickas ut innan tisdag, bussturen är kostnadsfri).

2. Inbjudan till föreläsning om Barnets rätt till självbestämmande och delaktighet, med
intriktning på nya lagen från den l januari 2020. Föreläsningen är den 21 maj och platsen
är ännu inte bestämd.

3. Skånes Energitings konferens om hållbar energi hålls på Malmömässan den 4 juni 2019.

Skickas till
Sonya Jonasson
Simon Larsson

Michael Smedberg
Lars Swärd

Justerandes sign

^/
Utdragsbestyrkande Q^p jq Q^ 330
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-16

§48 Dnr 2019.355

Utse representanter i Kävlingeåns vattenråd tom 2023-05-31

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Thomas Quist (M) som ordinarie ledamot och som
ersättare Charlotte Ramel Andersson (L) till styrelsen i Kävlingeåns vattenråd för perioden
2019-01-01 till och med 2023-05-31.

Till ombud utses Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande och som ersättare
Kent-Ivan Andersson (M), kommunstyrelsens vice ordförande till Kävlingeåns vattenråds
ordinarie och extra stämmor för perioden 2019-01-01 till och med 2023-05-31.

Ärendet tages upp på nytt igen då det har inkommit mail från Thomas Quist (M),
kommunstyrelsens ordförande. Kävlingeåns vattenråds representanter ska väljas från
årsstämman 2019 till årsstämman 2023-05-31 (årsstämman brukar hållas i maj-månad).

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-12, § 34 följande:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Thomas Quist (M) som ordinarie ledamot och som
ersättare Charlotte Ramel Andersson (L) till styrelsen i Kävlingeåns vattenrådför
mandatperioden 2019-2022.

Till ombud utses M'agnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande och som ersättare Kent-
Ivan Andersson (M), kommunstyrelsens vice ordförande till Kävlingeåns vattenråds ordinarie
och extra stämmor under mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning
Kävlingeåns vattenråd vill att Sjöbo kommun utser val av ledamot och ersättare i styrelsen
och val av ombud och ersättare till ordinarie och extra stämmor under perioden 2019-2022.

Motivering
Förslag på kandidater har inkommit från valöverenskommelsen.

Skickas till
Thomas Quist
Charlotte Ramel Andersson
Magnus Weberg
Kent-Ivan Andersson

Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen

Kävlingeåns vattenråd, Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund

Justerandes sign

.0 'L
Utdragsbestyrkande £^5 1^0^'X)D
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-16

§49 Dnr 2019.354

Utse representanter i Nybroån, Kabusaån och Tygeåns vattenråd tom
2023-05-31

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Thomas Quist (M) sitter kvar som ordinarie ledamot i
styrelsen och att Jan Friheden (MP) går in som ersättare för Carl-Anders Lillas (KD).
Politiska ledamöter i styrelsen väljs för två år i taget, nytt val 2020.

Som ordinarie adjungerad tjänsteperson sitter Eva Nielsen Österman, hållbarhetsstrateg och
som ersättare Anders Linden, enhetschef miljö för mandatperioden 2019-2022.

Som ordinarie ombud till Årsstämman sitter Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens
ordförande och som ersättare Kent-Ivan Andersson (M), kommunstyrelsens vice ordförande
för perioden 2019-01-01 till och med 2023-05-31.

Ärendet tages upp på nytt igen då det har inkommit mail från Thomas Quist (M),
kommunstyrelsens ordförande. Nybroån, Kabusaån och Tygeåns vattenråds representanter
ska väljas från årsstämman 2019 till årsstämman 2023-05-31 (årsstämman brukar hållas i
maj-månad).

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-12, § 35 följande:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Thomas Quist (M) sitter kvar som ordinarie ledamot
;' styrelsen och att Jan Friheden (MP) går in som ersättare för Carl-Anders Lillas (KD).
Politiska ledamöter i styrelsen väljs för två år i taget, nytt val 2020.

Som ordinarie adjungerad tjänsteperson sitter Eva Nielsen Österman, hållbarhetsstrateg och
som ersättare Anders Linden, enhetschef miljö för mandatperioden 2019-2022.

Som ordinarie ombud till Årsstämman sitter Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens
ordförande och som ersättare Kent-Ivan Andersson (M), kommunstyrelsens vice ordförande
för mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning
Sjöbo kommun har tidigare ansökt om och beviljats medlemskap i vattenrådet för Nybroån,
Kabusaån och Tygeån. Valberedningen har gett samhällbyggnadsnämnden i uppdrag att utse
ledamöter, ombud och adjungerad tjänsteperson inför årsstämman. Politiska ledamöter väljs
för två år i taget. (Det ska väljas ordinarie och ersättande ledamot för två år, adjungerad
tjänstepersonför ett år och ordinarie och ersättande ombud endast för årsstämman).
Ledamöterna förutsätts vara intresserade av vattenvårdsfrågorna, kunna påverka politiken och

Justerandes sign

^0
Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-16

delta på styrelsemötena. Ombuden bör vara nämndens ordförande eller representera
kommunstyrelsen. Namn och kontaktuppgifter (e-post och mobilnummer) för respektive
utsedd kandidat lämnas till valberedningen. Nämnden föreslås besluta om kandidater infor
årsstämman.

Bilagor
Mail från Henrik Uthas, sammankallande i valberedningen för vattenrådet för Nybroån,
Kabusaån och Tygeån.

Beslutet skickas till
Thomas Quist
Jan Friheden
Carl-Anders Lillas

Magnus Weberg
Kent-Ivan Andersson
Eva Nielsen Österman
Anders Linden

Henrik Uthas, Samhällsbyggnad,Ystad kommun,
E-post: henrik.uthas(%ystad.se

Justerandes sign

^^
Utdragsbestyrkande £, |O)O^A)O
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-16

(

§50 Dnr 2019.155

Revidering av delegationsordningen 2019-04-16

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderat förslag till delegationsordning.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning har reviderats i huvuddokumentet och
samtliga tre bilagor efter diskussion på samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskottssammanträde 2019-02-05 (§2). Syftet med revideringen är att anpassa
beslutsdelegationen enligt nämndens direktiv samt uppdatera dokumenten i enlighet med
ändringar i lagstiftningen. De ändringar som gjorts är redaktionella justeringar,
aktualiseringar av tjänstebefattningar och översyn av delegerade ansvar.

Bakgrund
På uppdrag av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (beslut på sammanträde 2019-01-25,
Dnr. ALL.2019.9) har stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till revidering av
nämndens delegationsordning. I huvudsak har delegationsordningen ändrats i följande
avseenden:

Delegationsordningens huvuddokument
Uppdateringar efter införande av nya lagstiftningar (bland andra ny kommunallag och
förvaltningslag), översyn av befattningar, ändring i övergripande delegation (Tabell l), nya
beloppsnivåer för delegationsbeslut samt nya delegater i samband med viten, ny beloppsnivå
för delegationsbeslut i samband med miljösanktionsavgifter och avsnittet om handräckning
från Kronofogdemyndigheten stryks.

Bilaga l - miljöenheten
Delegation till personal i kommuner som omfattas av samverkansavtal, uppdatering av lagrum
samt nya delegater gällande Miljöbalkens område (M.4, M.7, M.8, M.9, M.12),
Livsmedelsområdet (L.3, L.5, L.7) och under Övrigt (0.2).

Bilaga 2 - strategienheten
Nya delegater (GIS). Delegation gällande beslut i samband med tomtreservation utgår.

Bilaga 3 - bygglovenheten
Generell anpassning till reduktionslagstiftningen, ny dokumentstruktur, beslut gällande
förhandsbesked delegeras till förvaltningen.
Utöver dessa ändringar har redaktionella justeringar utförts.
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Förkortningslista beslutsfattare

Förkortning Beslutsfattare

SBN Samhällsbyggnadsnämnden
AU Arbetsutskott samhällsbyggnadsnämnden

ORDF Ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Vice ORDF Vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden
FC Förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen
SBNS Nämndsekreterare

FADM Förvaltningsadministratör
ECS Enhetschef strategienheten
SADM Administratör strategienheten
HS Hållbarhetsstrateg

GIS GIS-strateg

ECB Enhetschef bygglovenheten
BADM Administratör bygglovenheten
BLH Bygglovshandläggare
Bl Byggnadsinspektör
ECM Enhetschef miljöenheten
MADM Administratör miljöenheten
Ml Miljöinspektör
LI Livsmedelsinspektör

Förkortningslista lagstiftning

Förkortning Lagstiftning

AF Avfallsförordningen (2011:927)

AL Alkohollagen (2010:1622)

BBR26-BFS2018:4 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)

DF Delgivningsförordningen (SFS 2011:154)

DL Delgivningslagen (SFS 2010:1932)

EG 178/2002 lEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om
lallmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning

EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om
fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om
fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av
produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

EG 882/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om

offentlig kontroll av produkter av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen
samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

EKS-BFS 2011:10 Boverkets föreskrifter och allmänna red om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder(eurokoder)

FAM Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador

FAOKF Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska

biprodukter
FAOKL Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

FAPT Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

FAS Förordning (1998:904) om anmälan för samråd

FFAB Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

SFS 2016:1128 Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

FL Förvaltningslag (SFS 2017:900)

FMH Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

FMJ Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
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FMKB Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

FMSA Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

FMRO Förordning (1998:930) om miljöriskområden

FÖS m.m. Förordning (1998:1252) om omrédesskydd enligt miljöbalken

FPCB Förordning (2007:19) om PCB m.m.

FW Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

H-BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna

anordningar

JF Jaktförordning (1987:905)

JL Jaktlag (1987:259)

KL Kommunallag (SFS 2017:725)

LFAB Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

LGS Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)

LHRL Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

LHP Lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse

LIVSFS 2005:20 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, i lydelse enligt
LIVSFS2018:3

LF Livsmedelsförordningen (2006:813)

LL Livsmedelslagen (2006:804)

LOV Lag om viten (1985:206)

MB Miljöbalken (1998:808)

MPF Miljöprövningsförordningen (2013:251)

MTF Miljötillsynsförordningen(2011:13)

NFS 2017:5 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor

NFS 2015:2 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

ÖL Ordningslag (1993:1617)

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

OVKAR-BFS 2012:7 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem

PBF Svensk författningssamling 2011:338 Plan- och Byggförordning

PBL Plan- och Bygglag (2010:900)

SFS 2014:425 Svensk författningssamling 2014:425 Förordning om bekämpningsmedel

SJVFS 2006:84 Statens Jordbruksverks föreskrift om befattning med animaliska biprodukter och införsel

av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

SJVFS 2004:62 Statens Jordbruksverks föreskrift om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

SLVFS 2001:30 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

SmittskL Smittskyddslag (2004:168)

NFS 2015:3 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter

STF Socialtjänstförordning (2001:937)

SSF Strålskyddsförordningen (1988:293)

SSL Strålskyddslagen (1988:220)

SSMFS 2008:36 Strélsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

Tillsynslagen Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

TL Tobakslagen (1993:581)

GDPR General Data Protection Regulation
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Om dokumentet - delegationsordningen

Inledning

Detta dokument utgör Samhällsbyggnadsnämndens (SBN:s) delegationsordning.
Delegationsordningen utgör ett "levande" styrdokument och behöver därför fortlöpande
utvärderas och anpassas vid behov, såväl efter lokala hänsyn som efter förändrad eller
nytillkommande lagstiftning.

Arbetet med att fastställa och se över delegationsordningen kan vid sidan av goda rutiner för
protokollförande och tydliga anmälningsrutiner ses som ett uttryck för nämndens ansvar
enligt:

KL 6 kap. 6§
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som

gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats
över till någon annan.

t den första delen av dokumentet avhandlas allmänna kommunal- och förvaltningsrättsliga
principer. Där det förekommer beslutssituationer med stöd av dessa författningar som kan
vara föremål för delegering så redovisas dessa i en tabell. Delegationssituationer för den
speciallagsreglerande delen av SBN:s uppdrag avhandlas därefter kapitelvis för respektive
arbetsområde.

Som läsare kan man behöva påminna sig om att en delegationsordning inte gör anspråk på
att redovisa alla beslut som SBN kan eller behöver fatta. Detta innebär att när en

beslutssituation uppkommer som inte finns upptagen i delegationsordningen så ska beslutet
fattas av nämnden. Över tid kan delegationsordningen justeras så att den ger utrymme för
nya delegationsbeslut.

l dokumentet har delegationssituationerna inordnats i tabeller. Dessa tabeller är numrerade.
Varje individuell delegationssituation har åsatts ett punktsnummer för sök- och spårbarhet.

Om kommunens organisation

l kommunallagens 3:e kapitel anges hur kommunen får organisera sig. Kommunfullmäktige
i kommunen tillsätter kommunstyrelsen och de nämnder som bedöms behövas. Fullmäktige
beslutar om vilken arbetsfördelning som gäller mellan de nämnder som fullmäktige beslutat
ska finnas i kommunen. Detta sker i fullmäktiges beslut om reglemente.
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Nämnder

KL 3 kap. 4§
Fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens eller
landstingets uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig verksamhet.

Nämndens uppgift

En nämnds uppgift är att dels fatta följdbeslut på grundval av vad kommunfullmäktige
beslutat om, såsom t ex beslut om avgift enligt av fullmäktige antagen taxa och dels att ta
självständiga beslut (även myndighetsbeslut) som rör förvaltningen av den verksamhet som
nämnden ansvarar för.

KL 6 kap. 3§
Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning
ska ha hand om.

Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.

SBN:s kompetens enligt speciallagstiftningen

Det arbete som Samhällsbyggnadsnämnden, SBN, i Sjöbo kommun ansvarar för utgör till
stora delar uppgifter enligt speciallagstiftningen. Som framgår av KL 2 kap 4 § ska kommunen
i "vissa områden" arbeta med definierande uppgifter. Dessa uppgifter anges i en rad olika
speciallagar. Exempel är plan och bygglagen (PBL), miljöbalken, m.fl. Denna typ av uppgifter
benämns ibland som obligatoriska till skillnad mot de som kommunen på frivillig basis kan
välja att ägna sig åt. Dessa obligatoriska uppgifter kan således kommunen inte låta bli att
arbeta med.

Samhällsbyggnadsnämnden, Sjöbo kommun, har rollen som byggnadsnämnd enligt 12 kap.
PBL. Miljöbalken 26 kap 3 § anger att den nämnd som kommunfullmäktige bestämmer, ska
ansvara för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet, l Sjöbo kommun är detta
Samhällsbyggnadsnämnden. Enligt 11 § livsmedelslagen är Samhällsbyggnadsnämnden
kontrollmyndighet då den fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör även uppgifter enligt annan lagstiftning.

Begreppet myndighetsutövning
Den äldre förvaltningslagen (1971:290)1 definierar myndighetsutövning som:

"Utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet,
bestraffning eller annat jämförbart förhållande."

disciplinär

Fel eller försummelse i myndighetsutövning kan leda till att myndigheten kan tvingas betala
ut skadestånd. En tjänsteman som uppsåtligen eller genom oaktsamhet inte sköter sina
uppgifter kan komma att dömas för ansvar för tjänstefel.

Alla myndigheters beslut är inte myndighetsutövning.

1Nu gällande förvaltningslag har SFS nr 2017:900
6
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Om delegering av beslutanderätt

Nämnden kan delegera

Nämnden kan delegera sin beslutanderätt:

KL 6 kap 37§, 39 §
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens

vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att

besluta enligt 7 kap. 5-8 §§.

En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Det finns två syften med delegation:

a) att avlasta fullmäktige och andra nämnder mindre viktiga ärenden för att ge mer
utrymme åt behandling av mera principiella frågeställningar.

b) att skapa en effektivare kommunal förvaltning genom kortare beslutsvägar och
snabbare handläggning och bättre (myndighets)service.

Utgångspunkten är att demokratiaspekterna bör väga tungt vid en bedömning om avvägning
mellan demokratiska hänsyn och effektivitet.2
Det är viktigt att nämnden genom sin delegation inte avhänder sig ledning och ansvar för sin
verksamhet.

l förarbetena till miljöbalken3 uttalas att det skulle öka effektiviteten i tillsynen om rätten att
besluta om vitesföreläggande och beslut om verkställande av åtgärd på den försumliges
bekostnad kunde delegeras. Genom miljöbalken har nämndens möjlighet att delegera i
denna del utvidgats, l alla situationer måste en bedömning göras så att delegationen inte
sker i strid med kommunallagen.

Nämnden kan inte delegera

Nämnden kan inte delegera all beslutanderätt:

KL 6 kap 34 §

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av

nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller

annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Ett exempel på en särskild föreskrift som begränsar delegationsmöjligheten är PBL

2

3
Konstitutionsutskottet, (KU 1976/77:25 s 77)

Prop. 1997/98:45del1, s. 494

^y^
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(2010:900), där anges:

För en byggnadsnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen.

Delegationsuppdrag enligt 6 kap 33 § kommunallagen får, utöver det som följer av 6 kap. 34 §
kommunallagen, inte omfatta befogenhet att

/. avgöra ärenden som är av stor vikt eller har principiell betydelse
2. i andra fall än avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § 1 besluta förelägganden eller förbud som

förenas med vite,
3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som

föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på
bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller

4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap.

Ingen skillnad mellan nämndbeslut och delegationsbeslut
KL 7 kap 5-7 §§
En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar
/ ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §.

Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde
att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd
inom kommunen eller landstinget att fatta beslutet.

Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden
ställa upp villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram
förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas.

Ingen faktisk skillnad finns mellan ett beslut fattat av en delegat och ett beslut fattat av
nämnden. Det beslut som fattas av delegat är lika juridiskt bindande som om det fattats av
nämnden själv.
Beslut som delegat fattat med stöd av delegation kan inte ändras av nämnden. Beslutet kan
därför överklagas på samma sätt som om nämnden fattat beslutet.

Nämnden kan om den finner skäl när som helst återkalla eller ändra delegationen med
koppling till ett givet delegationsuppdrag.

En delegat kan alltid välja att låta nämnden ta beslut i ett ärende som delegaten har rätt att
besluta om, då delegaten bedömer att beslutet är av större vikt eller principiell betydelse.

Delegaten kan också överlämna ärendet för beslut av nämnden då delegaten på grund av
jäv inte lämpligen skall delta i beslutet.

Delegation till tjänsteman får vid förfall för denne, utövas av förordnad vikarie för denne.
Delegation till chef får vid förfall för denne, utövas av tillförordnad chef.

Om delegat är förhindrad att besluta inträder ersättare enligt följande i de fall ersättare inte
utsetts i delegationsförteckning eller även utsedd ersättare är förhindrad att besluta:
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Tabell 1
Delegat Ersättare

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande

Enhetschef Förvaltningschef

Miljöinspektör

Livsmedelsinspektör

Enhetschef Miljöenheten

Bygglovshandläggare
Bygginspektör

Enhetschef Bygglovenheten

GIS-samordnare

Héllbarhetsstrateg

Enhetschef strategienheten

Övriga anställda Förvaltningschef

Delegationsbeslut ska anmälas

För att nämnden ska ges möjlighet till insyn i delegaternas beslut skall de beslut som fattas
av delegat på delegation, anmälas till nämnden.

KL 3 kap 4§
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt
bestämmelserna i 13 kap.

Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Skillnad mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut

Det kan vara svårt att skilja på beslut som utgör ren verkställighet och de som utgör beslut
som delegat fattar på delegation. Beslut som hör samman med åtgärder som är av mera
förberedande och rent verkställande karaktär utgör inte sådana som behöver omnämnas i
delegationsordningen.

Vid verkställighet föreligger ingen självständig beslutanderätt, ofta är frågorna redan
reglerade i lag, avtal eller riktlinjer.

Inom PBL-området gäller att åtgärder som är kopplade till den upplysningsskyldighet
(information) som åligger SBN utgör exempel på ren verkställighet. Andra exempel inom PBL
området är beslut om betalning för nämndens arbete enligt den av fullmäktige antagna
taxan. Att sätta ned eller jämka avgiften är däremot ett beslut som inte utgör ren verkställighet
och som om det tas på delegation behöver ha stöd i delegationsordningen.4

Ett exempel som Sveriges kommuner och landsting (SKL)5 lyfter fram inom
miljöbalksområdet kan vara då en anmälan görs beträffande anmälningspliktig verksamhet
och då denna inte bedöms föranleda någon åtgärd från tillsynsmyndighetens sida. Att i en
sådan situation både att lämna en anmälan utan åtgärd och att underrätta den som gjort
anmälan om detta utgör ren verkställighet.

SKL, PBL Kommunerna och PBL 6, Håkan Torngren, Rolf Romson, Delegation enligt PBL och speciallagstiftning, 1990, sid 14 f.
5 SKL, Cirkulär 12:53, Staffan Wikell, Delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen, sid. 8
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l Sveriges kommuner och landstings cirkulär anges också avgiftsdebitering med stöd av
miljöbalken utgöra ren verkställighet när avgiften framgår direkt av taxan. Något särskilt
avgiftsbeslut behöver då inte fattas. Påförandet av avgift kan dock innehålla sådana
självständiga bedömningar som gör att debiteringen inte bör betraktas som ren verkställighet
- det gäller t.ex. klassningen av en verksamhet, skäligheten i nedlagt tid på ett ärende eller
beaktande av skäl för nedsättning eller jämkning av avgift. Ett formellt avgiftsbeslut bör då
fattas, l cirkuläret argumenteras också för att ett formellt beslut kan behöva fattas då den
sökande begär ett formellt beslut om avgiften för att kunna överklaga det. Vidare beskrivs
också att beslut om påförande av avgift, när en taxeenlig avgift inte betalats bör vara ett
beslut, som kan fattas av delegat, och inte ren verkställighet.
Att göra åtalsanmälan eller att underrätta annan tillsynsmyndighet anses vara ren
verkställighet.6
Andra exempel på ren verkställighet är:

Öppethållande och telefontider, enligt av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer.
Utbildning, studiebesök och övriga tjänsteresor
Debitering och uttagande av avgifter enligt taxa
Fullföljande av krav till tingsrätt och kronofogdemyndighet
Söka och rekvirera statsbidrag, EU-bidrag o dyl. för verksamhet som är godkänd av
nämnden

Utgöra beställarombud vid upphandling och genomförande av entreprenader och
konsultuppdrag samt andra frågor av liknande art och omfattning.

•

•

Utformning av delegationsbeslut

l princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Detta innebär
att det alltid måste finnas någon form av skriftlig dokumentation, dvs delegerad
beslutanderätt får aldrig utövas muntligt. Detta är även en förutsättning för återrapportering
till nämnden. Som minimikrav ska ett delegationsbeslut innehålla uppgift om:

vem som fattat beslutet

när och vilket beslut som fattats

vad beslutet avser

Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut

Speciallagstiftningen pekar på förvaltningslagen när det gäller hur myndigheten ska hantera
ett överklagande, t.ex. PBL 13 kap 16 §, Livsmedelslagen 31 § och Miljöbalken 19 kap 1 §

Rättidsprövning av myndighetsärenden

Normalt gäller att överklagandet skall ha kommit in till den myndighet som meddelat
beslutet inom tre veckor från den dag som den klagande fått del av beslutet. Härom finns
regler i FL 43, 44 §§.

FL43§
Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen till den högre instans som ska pröva
överklagandet (överinstansen). Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat

6 SKL, Cirkulär 12:53, Staffan Wikell, Delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen, sid. 8
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beslutet (beslutsmyndigheten).
/ överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han
eller hon vill att beslutet ska ändras.
/ 3 och 4 §§ FPL (1971:291) finns ytterligare bestämmelser om vad ett överklagande som ska prövas
av allmän förvaltningsdomstol ska innehålla.

FL 44 §§
Ett överklagande av ett beslut ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag

då den som överklagar fick del av beslutet genom den myndigheten. Om den som överklagar är en

part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag

då beslutet meddelades.

Det är SBN som myndighet som prövar att ett överklagat beslut kommit in till myndigheten i
rätt tid.

FL45§
Beslutsmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent
ska myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till prövning (avvisning).
Ett överklagande ska dock inte avvisas om

1. förseningen beror på att myndigheten inte har lämnat en korrekt underrättelse om hur man
överklagar, eller

2. överklagandet har kommit in till överinstansen inom överklagandetiden.

FL46§

Om överklagandet inte avvisas ska beslutsmyndigheten skyndsamt överlämna överklagandet och
övriga handlingar i ärendet till överinstansen.
Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya beslutet
till överinstansen. Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet.

Rättidsprövning av övriga ärenden

Tidpunkten för anmälan tas bl.a. som utgångspunkt för beräkning av överklagandetiden när
beslutet överklagas med laglighetsprövning enligt KL. (gäller ej myndighetsbeslut). Den
beräknas från den dag då justeringen av nämndens protokoll, vid vilket delegationsbeslutet
har anmälts, tillkännages på kommunens anslagstavla. Alternativt kan överklagandetiden
räknas från den dag ett särskilt protokoll över delegationsbeslutet upprättats, justerats och
anslagits på anslagstavlan.

Rättelse

Det finns en möjlighet för nämnden eller delegaten att rätta ett fel i beslutet på de villkor
som framgår av förvaltningslagen.

FL36§

Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans
skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har
meddelat beslutet.
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Omprövning

l vissa fall kan den situationen uppkomma att nämnden ska ompröva sitt redan fattade
beslut.

FL38§
En myndighet ska ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om

1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har
tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och

2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Tabell 2
Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat Ersättare

Förvaltningslag (2017:900)
1 Rätt tid 45 § Beslut om

Att överklagat beslut inkommit i
rätt tid.

MADM

BADM

FADM

SADM

IVII.LI

BLH,SBNS

2 Inkommit för sent 45 § Beslut om

Att awisa för sent inkommit

överklagande.

ECM

ECB

ECS

Ml, LI

3 Rätta beslut 36 § Beslut om

Att rätta beslut som fattats av

delegat

Ml, LI

ECM

BLH

ECB,ECS

Ml, U

BLH

4 Ändra beslut 38 § Beslut om

Att ändra beslut som fattats av

delegat.

MI.LI

ECM

BLH,Bl

ECB

Ml, LI

BLH

Yttrande över överklagat beslut i samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över överklagande av beslut som nämnden i dess helhet fattat ska beslutas av
nämnden och får ej delegeras, KL 6 kap 38 §.
Samhällsbyggnadsnämnden i Sjöbo ska informeras om de ärenden som överklagas och om
de yttrande som avgetts av delegaten.

Tabells
Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat Ersättare

Kommunallag (2017:725)

1 Yttrande över

överklagande

6 kap 38§ Beslut om

Yttrande till högre instans med
anledning av överklagande av
beslut som fattats med stöd av

delegation. Innan yttrande avges
ska samråd ske med

arbetsutskott eller ordförande.

Ml, LI

ECM Ml, U

BHL,Bl

ECB BLH,Bl

(/
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Samhällsbyggnadsnämndens överklagande av beslut som går nämnden emot

Om någon överklagar Samhällsbyggnadsnämndens beslut är nämnden dennes motpart
sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen enligt 7a § FPL (1971:291). När
Samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut har nämnden processbehörighet vid
förvaltningsbesvär.
Beslut att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av beslut som nämnden i dess
helhet fattat ska beslutas av nämnden.

Tabell 4
Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat Ersättare

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

1 Överklaga beslut 7a§ Beslut om

Att överklaga beslut eller domar

som innefattar ändring av
delegatens beslut.

Ml, LI

ECM Ml, LI

BHL, Bl

ECB BLH,Bl

ECS

Samhällsbyggnadsnämndens allmänna handlingar

I TF 2 kap 15 § finns grundläggande bestämmelser om utlämnande av allmänna
handlingar.

Tabell 5
Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat Ersättare

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1 Ej lämna ut handling 6 kap.

2-3 §§
Beslut om

Att inte lämna ut allmän

handling7

FC ECB
ECM

ECS

2 Lämna ut handling 10 kap.

13-14§§
Beslut om

Att lämna ut uppgifter till enskild
med uppställande av förbehåll

FC ECB
ECM

ECS

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd

Det är vanligt förekommande att klagomål framförs på verksamheter eller företeelser som
omfattas av den lokala tillsynsuppgift som SBN ansvarar för. Det kan t.ex. röra sig om
klagomål på nedskräpning, inomhusmiljö eller livsmedelshantering m.m. Den som klagar kan
uppleva sig negativt påverkad av det som klagomålet avser. Ibland kan den som klagar också
betraktas vara "part i ärendet". När den företeelse som klagomålet rör inte kan eller inte
behöver hanteras via den lagstiftning och det uppdrag som SBN har, kan den som klagar
vilja få nämndens bedömning prövad i högre instans. Denna typ av beslut, att "lämna ett
klagomål utan åtgärd" har i Sjöbo kommun bedömts vara lämpliga att lägga på delegat i
förvaltningen.

Omfattar också rätten att inte lämna ut en handling som någon pester är en allmän handling men som enligt myndighetens uppfattning inte är en7

allmän handling.

$(/
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Tabell 6
Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat

1 Klagomål utan åtgärd KL 7 kap 5§ Beslut om

Att lämna klagomål utan

vidtagen åtgärd.

HS, Ml, U, ECM

Yttrande till andra myndigheter

I de fall där det är Samhällsbyggnadsnämndens uppgift att yttra sig till annan myndighet, och
det inte är fråga om yttrande över överklagat nämndbeslut, får en bedömning göras om
informationen i yttrandet är av intresse för nämnden. Om så inte är fallet kan yttrandet avges
av delegat.

Tabell 7
Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat

1 Yttrande till annan

myndighet

KL 7 kap 5§ Beslut om

Upprätta och avge yttrande till annan

myndighet

ECS, HS, Ml,

LI, ECM,

BLH, Bl, ECB

Brådskande beslut

Vid sådana beslutssituationer där tid inte medges för normal beslutsgång kan nämnden
besluta att ordförande eller annan ledamot får besluta.

KL 6 kap. 39 §

En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Tabell 8
Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat

1 Nämndens

ansvarsområde

KL 6 kap
39 §

Brådskande beslut där tid inte

medges för normal beslutsgång.

ORDF

2 Överklaga beslut och domar som
innefattar ändring av nämndens

beslut eller avge yttranden inom
föreskrivna tidsfrister.

ORDF

Vice ORDF

Ersätter varandra

3 KL 6 kap
39 §

MB 26 kap
17-18 §§

Förordna om rättelse på den

ansvariges bekostnad att gälla
omedelbart även om beslutet

överklagas, eller ansöka om
verkställighet eller särskild
handräckning hos

kronofogdemyndigheten

ORDF

Vice ORDF
Ersätter varandra

{}
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Beslut om viten enligt Bilaga 1

Nämnden beslutar att förena föreläggande eller förbud med engångsvite med belopp
överskridande 1 000 000 kr för respektive adressat. Nämnden beslutar även att förena
föreläggande eller förbud med löpande vite överskridande 500 000 kr. Ansökan om
utdömande av vite kan delegeras. Vitesförelägganden som beslutats på delegation ska
särskilt redovisas för nämnden. Totalt belopp per beslut avses. Finns både löpande vite och
engångsvite i ett och samma beslut sammanräknas vitesformerna var för sig.

Tabell 9
Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat

Lagom viten (1985:206)

1 Beslut om vite 2-5 §§ Beslut om

Att förena föreläggande och/eller förbud med
engångsvite på högst 100 000 kr för respektive
adressat.

ECM

2 Utdöma vite 6§ Beslut om

Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive

förvaltningsrätt om utdömande av vite på högst

100 000 kr för respektive adressat.8

ECM

3 Beslut om vite 2-5 §§ Beslut om

Att förena föreläggande och/eller förbud med

löpande vite för respektive adressat:

Engångsvite 1 000 000 kr

Löpande vite per vecka högst 200 000 kr

Löpande vite per månad högst 500 000 kr

Löpande vite per överträdelse högst 500 000 kr

ORDF

4 Utdöma vite 6§ Beslut om

Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive

förvaltningsrätt om utdömande av vite pé högst

1 000 000 kr för respektive adressat.8

ORDF

Miljösanktionsavgifter enligt bilaga 1

Nämnden beslutar om miljösanktionsavgifter som överskrider 10 000 kr. Miljösanktionsavgift
som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för nämnden.

Tabell 10
Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat

Miljöbalken (1998:808)

1 Beslut om

miljösanktionsavgift

30 kap. Beslut om

Miljösanktionsavgift upp till och med 10 000 kr

ECM

l denna rätt inger rätten att pé nämndens vägnar svara för den fortsatta handläggningen i målet.
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Polishandräckning enligt bilaga 1

Beslut om begäran om polishandräckning för utförande av myndighetens tillsynsuppgifter är
normalt ren verkställighet. Då det är frågan om polishandräckning av mera ingripande slag
och då myndigheten löper risk att ådra sig kostnadsansvar för skador är det fråga om
nämndbeslut som kan delegeras.91 denna delegationsordning tas detta upp inom miljö- och
hälsoskyddsområdet i Bilaga 1 (Myndighetsbeslut inom miljö- och hälsoskyddsområdet).

Inom livsmedelsområdet betraktas begäran om polishandräckning som ren verkställighet.10

Ekonomiärenden

Tabell 11
Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat

1 Avtal KL7 kap

5§
Rätt att teckna avtal inom nämndens

ansvarsområde

FC

2 Rätt att teckna avtal inom nämndens

ansvarsområde inom respektive enhet

ECB,ECM,ECS

3 Budget Omfördelning av budget på enhetsnivå ECB,ECM,ECS

4 Upphandling av varor och tjänster inom budget FC

5 Upphandling av varor och tjänster inom budget

inom respektive enhet

ECB,ECM,ECS

6

7

Fakturering och
krav-verks am het

Beslut om bokföringsmässig avskrivning av

fordringar över tre basbelopp i varje enskilt fall

AU

Beslut om bokföringsmässig avskrivning av

fordringar upp till tre basbelopp i varje enskilt fall

ECB,ECM,ECS

Personalärenden

Tabell 12
Punkt Arbetsområde | Lagrum Beslut Delegat

1 Anställningar KL 6 kap
37 §

Anställande av enhetschefer inom förvaltningen
Samråd ska ske med

samhällsbyggnadsnämndens presidium

FC

2 KL 7 kap
5§

Anställande av personal inom förvaltningens

respektive enheter

FC,ECB,ECM,ECS

9 SKL, Cirkulär 12:53, Staffan Wikell, Delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen, sid. 8
10SKL, Cirkulär 2006:62 sid 3
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3 Beslut om lön vid nyanställningar och löneöversyn
inom respektive enheter

FC,ECB, ECM,ECS

4 MBL 11-14ach

38 §§
Förhandla enligt MBL 11-14 och 38 §§ inom
nämndens verksamhetsområde

FC

5 Tjänstledigheter Beslut om tjänstledighet med lön inom ramen för

gällande lagar, avtal och riktlinjer inom respektive
enhet

FC,ECB, ECM,ECS

6 Beslut om tjänstledighet utan lön inom ramen för
gällande lagar, avtal och riktlinjer inom respektive
enhet

FC,ECB, ECM,ECS

7 Beslut om tjänste-/studieresor inom Norden inom
respektive enhet

FC,ECB, ECM,ECS

8

9

Anställdas deltagande i kompetensutveckling o.d.
utanför Norden

AU

Disciplinära

åtgärder

AB §11 Disciplinär åtgärd enligt AB inom respektive enhet FC, ECB, ECM, ECS

10 Las, AB § 6 Avstängning/omplacering/stadigvarande
förflyttning av arbetstagare

FC

Ersättare:

ECB,ECM,ECS
11 Aweckling av

personal

Las 18-20

§
Beslut, varsel och underrättelse om avsked FC

Ersättare:
ECB,ECM,ECS

12 Las 7-10 §§ Beslut, varsel och underrättelse om uppsägning
pé grund av personliga skäl

FC
Ersättare:
ECB,ECM,ECS

Övriga administrativa ärenden

Tabell 13
Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat
1 Företrädes- och

talansrätt

KL 6 kap

15§
Företräda och föra

samhällsbyggnadsnämndens talan inför
domstolar och myndigheter"

FC, ECM, ECB, ECS

2

3

SBN

reglemente

Undertecknande av avtal och handlingar FC

DL 47-50

§§,DF19-
20 §§

Besluta att delgivning i ett ärende ska ske
genom kungörelsedelgivning.12

ECM, ECB, ECS

11 Observera att möjligheten att lämna fullmakt till någon att företräda kommunen - dvs. frånsett den roll nämnden har som tillstånds- och
tillsynsmyndighet - förutsätter att fullmäktige i reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna eller i särskilt beslut gett nämnderna behörighet att
företräda kommunen vid domstol m.m. inom sina ansvarsområden, jfr. 6 kap. 15 § kommunallagen.
Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att myndigheten beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid
hos myndigheten eller pé annan plats och ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs
och i vissa fall ges till känna pé annat sått i enlighet med vad som närmare anges i 48-50 §§ i lagen.
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Bilaga till SBN§ 50/19
Bilaga 1

Myndighetsbeslut inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Allmänna bestämmelser för delegeringen enligt tabell 14

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta:

att bifalla eller avslå en ansökan,

• att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor,

• att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som
anges i särskilda bestämmelser1,

att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden.

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta:

• att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna vid äventyr att
bristen avhjälps på sökandens bekostnad eller ansökan avvisas (19 kap. 5 § första stycket 2 och 22 kap. 2 §
MB),

att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till behandling i sak,

att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan
anledning).

Delegation till LI och Ml avser även handläggare från annan kommun som nämnden har avtal om tillsyn med, i de ärenden
som de handlägger på uppdrag ECM i Sjöbo kommun.

Tabell 14
Arbetsområde

^S.KS

Punkt Lagrum Beslut Delegat

område2

M.1 Allmänna
hänsynsregler m.m., "I"

M.1.1 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av | Ml
de allmänna hänsynsreglerna.

MB 2 kap.
2-9 §§ och
MB 26 kap.

i
m

M.2

M.2.1

Miljökonsekvens-
beskrivningar och annat
;I»slut8yn<toriagRMB.N
Yttranden MB 6 kap.4 § Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i

samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning.
ECM

M.2.2 MB 6 kap.5 § Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av
utökat samråd om betydande miljöpåverkan.

ECM

Det kan t. ex. handla om tidsbegränsning av tillstånd (16 kap. 2 § MB), om att tillstånd får tas i anspråk även om det inte har vunnit laga
kraft(19 kap. 5 § 12 och 22 kap. 28 § MB), om att avloppsanordning eller värmepump inte får tas i anspråk förrän den har besiktigats och
godkänts (18 § FMH) eller om att beslutet ska gälla även om det inte vunnit laga kraft (22 kap. 28 § MB) etc.
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter och kommuner samt EU:s regelverk inom
miljöbalkens tillämpningsområde. De förordningar och andra föreskrifter som kan vara aktuella ange inte i mbrikema, utan ärenden enligt
sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i miljöbalken.

^
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Bilaga till SBN§ 50/19
Bilaga 1

M.2.3 MB 6 kap. 8 §,
FMKB12§

Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning
som inte kungörs tillsammans med ansökan i ett
mel eller ärende.

ECM

M.2.4

M.3

•mfv^fs
M.3.1

Skydd av områden, MB 7
kap.

Tillstånds- och
dispensbeslut

MB 6 kap.
12-14 §§ och
FMKB 8 §

Avge yttrande om MKB i samband med att MKB
för plan eller program upprättas eller med
anledning av att MKB för plan eller program
upprättats.

ECM

ECMMB 7 kap. 22 §
första
respektive
andra styckena

Besluta i ärenden om tillstånd enligt föreskrifter i
vattenskyddsföreskrifter som kommunen har
meddelat eller om dispens från sådana
vattenskyddsföreskrifter, om det finns särskilda
skäl för det.

M.3.2 MB 7 kap. 22 §
tredje stycket
första meningen]

Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) från
vattenskyddsföreskrifter som länsstyrelsen har
meddelat i den mån länsstyrelsen överlåtit sedan
beslutanderätt på nämnden.3

ECM

M.3.3" MB7kap18b§ Besluta i ärende om dispens gällande
strandskyddet.

Ml

M.3.4 Anmälan MB 7 kap. 22 §
tredje stycket
andra

meningen

Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom
vattenskyddsomréde som länsstyrelsen överlåtit
på kommunen.

Ml

M.3.5 Tillsyn

J"-'1

M.4.1

iviiijoianig verKsamnei ocn
hälsoskydd, MB 9 kap.

Yttrande

MB 7 kap
MTF 2 kap. 9 §

Besluta i tillsynsärende gällande områden eller
djur- eller växtart över vilka kommunen har tillsyn.

ECM

?

MB 19 kap. 4§,
FMH 9 §,
respektive MB
22 kap. 4 och
10§§.

Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och
miljödomstol vid prövning av ansökan om
miljöfarlig verksamhet.

Ml

M.4.2 FMH 22 § och
26 §
MPF1 kap. 10-
11 §§

Avge yttrande till länsstyrelsen i
anmälningsärende angående mindre ändring av
tillståndspliktig verksamhet.

Ml

M.4.3 SJVFS 2006:84
2 kap. 27§

Anvisa plats för nergrävning av häst Ml

; Se om dessa frågor bl.a. prop. 2001/02:65 s. 41

^0/1^
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Bilaga till SBN§ 50/19
Bilaga 1

M.4.4 Tillstånds- och
dispensbeslut

FMH13§första|
stycket 1

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta
avloppsanordning med ansluten vattentoalett.

M.4.5 FMH13§första|
stycket 2

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta
vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Ml

M.4.6 FMH13§fjärde|
stycket

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan
avloppsanordning än sådan till vilken vattentoalett
är ansluten inom de delar av kommunen där
tillstånd krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter.

Ml

M.4.7 FMH 17 § första]
stycket andra
meningen, 40 §

Besluta i ärende om tillstånd till värme-
pumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten där tillstånd krävs enligt
kommunens lokala föreskrifter.

Ml

M.4.8 FMH 39 § Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur
inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser där tillstånd krävs enligt
kommunens lokala föreskrifter

Ml

M.4.9 FMH 40 § första]
stycket, 42 §

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att
inrätta annan toalett än vattentoalett där tillstånd
eller anmälan krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter

Ml

M.4.10 MB 9 kap. 12 §,I
FMH 40 § första]
stycket, 42 §

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att
sprida naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet
inom eller intill område med detaljplan eller annat
tätbebyggt område där tillstånd eller anmälan
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter

Ml

M.4.11 MB 9 kap. 12§,[
FMH 40 § första]
stycket 5, lokala]
föreskrifter
för att skydda
människors

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att
ordna ett upplag inom vissa områden för att
skydda ytvattentäkter och enskilda
grundvattentäkter där tillstånd eller anmälan krävs
enligt kommunens lokala föreskrifter

Ml

M.4.12 Lokala

föreskrifter
för att skydda
människors
hälsa och miljön|

Besluta om dispens från vad som gäller enligt
kommunens lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön, om det är uppenbart
att risk for ölägenheter från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger

Ml

M.4.13 MB 19 kap. 5§
punkt och 22
kap. 28 §

Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet
ska gälla även om det överklagas.

Ml

M.4.14 MB 22 kap. 25
§

Besluta om villkor av mindre betydelse som
miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om tillstånd
till miljöfarlig verksamhet överlåtit et
tillsynsmyndigheten att fastställa

ECM

M.4.15 Anmälan

^^^

FMH13§
andra stycket

Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan
avloppsanordning än som kräver tillstånd.

Ml

3(14)



Bilaga till SBN§ 50/19
Bilaga 1

M.4.16 FMH14§ Besluta i ärende om anmälan om ändring av
sådana avloppsanordningar som avses i 13 §
FMH.

Ml

M.4.17 FMH 37 § Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller
annan upplagsplats för djurspillning inom område
med detaljplan

Ml

M.4.18 FMH 38 § Besluta i ärende om anmälan om att driva eller
arrangera viss verksamhet enligt 38 § FMH

Ml

M.4.19 Tillsyn MB 9 kap. 9 § Besluta i tillsynsärende om åtgärder för
bekämpning av ohyra och andra skadedjur.

ECM

M.4.20 MB och
tillhörande
föreskrifter

Besluta i andra tillsynsärenden angående
hälsoskyddet

Ml

M.5

M.5.1

Verksamheter som orsakar
miljöskador, MB 10 kap.

Tillsyn FMH 28 § Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av
föroreningsskada

Ml

M.5.2 MTF 3 kap. 31
§2-3, MB 10
kap.14§,
FAM 18-21 §§

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av
allvarlig miljöskada

Ml

M.5.3 Anmälan FMH 28 § Besluta i anmälningsärende om
avhjälpandeåtgärd med anledning av en
föroreningsskada, när åtgärden kan medföra ökad
risk for spridning eller exponering av
föroreningarna

Ml

\^.5.4

m

Yttrande FMRO 3 § Avge yttrande till länsstyrelsen om samråd
avseende förklaring av område som
miljöriskområde

Vattenvarksamhet, ^
11 kap. •' •*|

ECM

Vl.6.1 Tillstånd MB 22 kap. 25
§ tredje stycket

Besluta om villkor av mindre betydelse som
miljödomstol i beslut om tillstånd till
vattenverksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten
att fastställa

ECM

Vl.6.2 Yttrande MB 11 kap.
9a-boch 13§§,
FW21 §

Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av
vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller mark-
och miljödomstol i ärende om tillstånd för
markavvattning.

ECM

^-
.c/ V)
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Bilaga till SBN§ 50/19
Bilaga 1

M.7

^s

MlM.7.1

Jordbruk och annan
verksamhet, MB 12 kap.

Yttranden MB 12 kap. 6§
och FAS 9 §

Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för
samråd.

M.7.2 FMJ9§ Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om
dispens för djurhållning och gödselhantering

Ml

M.7.3 Tillsyn MB 12 kap.
11 § och
26 kap.11 §

Besluta i tillsynsärende angående vilthägn eller
stängselgenombrott/dikesgenombrott dock inte om|
beslutet innebär att pågående markanvändning
avsevärt försvåras Qfr. 31 kap. 11 miljöbalken).

ECM

M.7.4 MB 12 kap. 6§ Besluta i tillsynsärende angående verksamhet
eller åtgärd som kan väsentligt ändra eller skada
naturmiljön, dock inte om beslutet innebär att
pågående markanvändning avsevärt försvåras,
äfr. 31 kap. 4 § 5 p. och 31 kap. 7 § miljöbalken).

ECM

M.7.5 MB 12 kap Besluta i tillsynsärende angående skötsel av
jordbruksmark.

Ml

M.7.6

1^
M.8.1

SJVFS 2004:62
36§

Besluta ifråga om undantag enl 36§ Statens
jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring

^Kemiska produkter och
lismérj

14 kap. ' -...,.; %%|
Yttrande MB 14 kap. 9 §

tredje stycket

Ml

i

Besluta avge yttrande i ärende om dispens från
förbud att sprida kemiska och biologiska
bekämpningsmedel över skogsmark.

Ml

M.8.2 MB 14 kap. Avge yttranden i tillståndsärenden och övriga
ärenden där yttrande begärs avseende kemiska
produkter eller biotekniska organismer

Ml

M.8.3 Tillstånds- och
dispensbeslut

SFS 2014:425
2 kap 40 §,
NFS 2015:2

Besluta i ärende om tillstånd till spridning av
kemiska bekämpningsmedel/användning av
växtskyddsmedel

Ml

M.8.4 SFS 2014:425
2 kap 39 §

Meddela dispens från förbudet Ml

M.8.5 Tillsynsärenden SFS 2014:425,
NFS 2015:2

Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska
bekämpningsmedel/användning av
växtskyddsmedel

Ml

^ (/
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Bilaga SBN§50/19
Bilaga 1

M.8.6 NFS 2015:3
4 kap 4 §

Meddela undantag Ml

M.8.7 NFS 2017:5 Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark och
vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor och spilloljor

Ml

M.8.8 SFS 2016:1128 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om
anläggningar som innehåller fluorerade
växthusgaser.

Ml

M.8.9 FPCB18§ Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att
avlägsna PCB-produkter i byggnader och
anläggningar.

Ml

M.8.10

M.9.1 Tillstånds- och
dispensbeslut

MTF2 kap. 19
§ 5-9, 2 kap
31 §5-6 och
samt 2 kap 32-
33 §§

Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkterl
och biotekniska organismer i övrigt där nämnden
ansvarar för tillsynen.

ECM

M.S Avfall och producentansvarj
15 kap. «

MlMB 15 kap. 19,
20, 24 och 25
§§

Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv
kompostera eller pé annat sätt återvinna eller
bortskaffa avfall.

M.9.2 Besluta i ärende om dispens/tillsténd för
kompostering i grupp- och flerbostadsbebyggelse,
förskolor, skolor etc.

Ml

M.9.3 Lokala
renhållnings-
föreskrifter

Besluta i ärende om tillstånd, dispens eller
undantag gällande hushållsavfall.

Ml

M.9.4 Lokala
renhållnings-
föreskrifter

Besluta om tillstånd, dispens eller undantag om
synnerliga skäl föreligger.

ECM

M.9.5 Tillsyn MB 15 kap.
31 §

Begära uppgifter av den som i yrkesmässig
verksamhet ger upphov till eller omhändertar
annat avfall än hushållsavfall och meddela
föreläggande om sedan uppgiftsskyldighet.

ECM

c^
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Bilaga till SBN§ 50/19
Bilaga 1

M.9.6 Yttrande AF 36 § Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om
tillstånd till yrkesmässig transport av avfall och
farligt avfall.

Ml

M.9.7 MB 15 kap.
AF

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om
särskilt tillstånd till transport av eller mellanlagring,
återvinning eller bortskaffande av farligt avfall.

Ml

M.9.8 Anmälan AF 45 § Besluta i ärende om anmälan om kompostering
eller annan étervinning/annat bortskaffande om
annat hushållsavfall än trädgårdsavfall.

Ml

Lokala
renhéllnings-
föreskrifter

n.KyiaMäKÄ' Tillsyn, MB 26 kap.
;a

M.10.1 Tillsyn MB 26 kap. 9 § Besluta om förelägganden eller förbud utan vite
ärenden som nämnden ansvarar för.

Ml

M.10.2 Besluta att ålägga tidigare ägare eller
nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny
ägares eller nyttjanderättshavares namn och
adress.

MB 26 kap.
13§

Ml

M.10.3 MB 26 kap.
15§

Besluta att sända föreläggande eller förbud, som
meddelats mot någon i egenskap av ägare m.m.
till inskrivningsmyndigheten för anteckning
inskrivningsregistret.

Ml

M.10.4 MB 26 kap.
17§

Besluta att begära verkställighet hos
kronofogdemyndigheten och meddelat
föreläggande eller förbud enligt 26 kap. 9-13 §§ ej
blir åtlytt.

ECM

M.10.5 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad. | ECMMB 26 kap.
18§

M.10.6 MB 26 kap.
19 § tredje
stycket

Besluta att begära att den som bedriver
verksamhet som kan befaras medföra olägenhet
för människors hälsa eller påverka miljön ska
lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande
åtgärder.

Ml

M.10.7 MB 26 kap.
21 §

Besluta att förelägga den som bedriver
verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de
uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Ml

M.10.8 MB 26 kap.
22 §

Besluta att förelägga den som bedriver
verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter
byggnad för bostäder eller allmänt ändamål, att
utföra sådana undersökningar av verksamheten
och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Ml

^{ji k 7(14)



Bilaga till SBN§ 50/19
Bilaga 1

M.10.9 MB 26 kap.
22 § första
stycket

Besluta att föreskriva att undersökning av
verksamhet och dess verksamhet i stället ska
utföras av någon annan och utse någon att göra
sådan undersökning, om kostnaden för
undersökningen inte överstiger 100 000 kronor.

Ml

M.10.10 MB 26 kap.
22 § tredje
stycket

Besluta om att förena beslut om undersökning
med förbud att överlåta berörd fastighet eller
egendom till dess undersökningen är slutförd.

Ml

M.10.11 MB 26 kap.
26 §

Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla
omedelbart även om det överklagas.

Ml

M.10.12 FMH 40 §
tredje stycket

Meddela föreskrifter om begränsningar av eller
villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig
plats om det behövs för att hindra att ölägenheter
för människors hälsa uppkommer

ECM

m.1 i iiisianas giitignei,
omprövning m.m,
MB 24 kap.

M.11.1

rn.iz

Kl'i
Avgifter, MB^7 kap.

M.12.1

MB 24 kap. 8 § Besluta att på ansökan av tiltetåndshavare ] Ml
upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett
tillståndsbeslut.

MADM, MlMB 27 kap. 1 §,
Kommunens
taxa

Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn
enligt kommunens taxa om avgifter inom
miljöbalkens tillämpningsområde.

M.12.2 Kommunens
taxa

Besluta om nedsättning av avgift eller
efterskänkande av avgift i enskilda fall enligt vad
som föreskrivs i kommunens taxa.

ECM

M.12.3

M.13.1

FAPT 9 kap. 5
§

Bestämma att beslut om avgift ska gälla
omedelbart även om det överklagas.

ECM

Itträde ni.m.. IVIB

MB 28 kap. 1
och 7 §

Besluta att meddela förbud att rubba eller skada | Ml
mätapparat eller liknande utrustning som behöver
sättas ut vid undersökningar.

M.13.2 MB 28 kap. 1,6
och 8 §§
MB 31 kap.
10§

Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till
fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt
transportmedel för att myndighetens uppgifter ska
kunna utföras.

Ml
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Bilaga SBN§50/19
Bilaga 1

L Livsmedelsområdet
m.m. w

L.1 Livsmedelslagen

L.1.1 Kontroll LL22§ Beslut att meddela förelägganden och förbud utan
vite som behövs för efterlevnaden av
livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen samt de beslut som
meddelats med stöd EG-bestämmelserna.

LI

L.1.2 LL 24 § första
och andra
stycket.
LF34§

Besluta att ta hand om en vara. LI

L.1.3 LL24§ Beslut att ta hand om en vara som

har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är
avsedd att släppas ut pé marknaden i strid med
10 § livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen, eller
avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt
22 §, om föreläggande eller förbudet inte följs.

LI

L.1.5 LL25§ Beslut om åtgärder som behövs för att spåra
smitta och undanröja risk för smittspridning efter
underrättelse från smittskyddsläkaren om att
smitta sprids eller misstänks spridas genom
livsmedel.

LI

L.1.6 LL26§ Beslut om rättelse på den felandes bekostnad. ECM

L.1.7 LL27§ Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten
för utövande av livsmedelskontrollen eller
verkställighet av beslut, om förutsättningar för
sedan begäran föreligger.

LI

L.1.8 LL33§ Besluta att förordna att ett beslut ska gälla
omedelbart även om det överklagas.

LI

ffiédélsföit

L.2.1 Kontroll LF8§ Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt
med livsmedelsverksamhet att genomgå
läkarundersökning om det behövs av
livsmedelshygieniska skäl.

LI

ruroraningen ^uuo. i IDI

om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och

L.3.1 Anmälan/Kontroll 3-6 §§ FAOKL,
Art. 27 EG
882/2004,
Kommunens

taxa

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av
livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift.

LI

(/
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Bilaga till SBN§ 50/19
Bilaga 1

L.3.2 FAOKL10§,
Kommunens
taxa

Besluta om att sätta ned eller efterskänka
avgiften.

ECM

L.3.3 Kontroll FAOKL11§,
art. 28 EG
882/2004

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som
föranleds av bristande efterlevnad av regelverket.

LI

L.3.4

5^0«^
och animaliska biprodukter

FAOKL18§,
Kommunens

taxa

Besluta om avgift för kontrollmyndighetens
bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar
och vilthanteringsanläggningar.

LI

L.4.1 Kontroll LFAB 23 §
FFAB12§

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan
vite som behövs för efterlevnaden av lagen, de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen
samt de beslut som meddelats med stöd EG-
bestämmelserna

Ml, LI

L.4.2 LFAB 25 § Besluta att ta hand om en vara samt - om
förutsättningar för det föreligger - att leta förstöra
varan pé ägarens bekostnad, om varans värde
kan antas understiga 100 000 kronor

ECM

L.4.3 LL27§
LFAB 27 §

Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten
för utövande av kontrollen eller verkställighet av
beslut, om förutsättningar för sådan begäran
föreligger

Ml, LI

L.4.4

ruiviuiiiiiy \^uw. i iuo/

avgifter för offentlig kontroll
av foder och animaliska
biprodukter

L.5.1 Anmälan/kontroll

LFAB 33 § Besluta att förordna att ett beslut ska gälla
omedelbart även om det överklagas

Ml, LI

FAOKF 3-6 §§
Art. 27 EG
882/2004,
Kommunens
taxa

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering4 av
foderföretagare och företagare som befattar sig
med animaliska biprodukter samt beslut om årlig
kontrollavgift.

MI.LI

L.5.2 FAOKF11 §,
Kommunens

taxa

Besluta om att sätta ned eller efterskänka
avgiften.

ECM

L.5.3

L.6

i
KontroiiTöroraningen (EOj
882/2004 om offentlig
Irnntrrtll

FAOKF12§,
art. 28 EG
882/2004

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som
föranleds av bristande efterlevnad av regelverket.

Ml, LI

4 För kommuner som inte ha^n risk- och erfarenhetsbaserad taxa, kan istället t.ex. ordet "inklassning" väljas här.

^ c//
/
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Bilaga till SBN§ 50/19
Bilaga 1

L.6.1 Anmälan EG 882/2004
Art. 31.1 a
och b,
EG 853/2004
Art 4,
LF 23 §,
LIVSFS 2009:5
11-11a§§

Besluta i ärende om registrering av
livsmedelsanläggning

LI

L.6.2 Tillstånd EG 882/2004
Art. 54.2 d

Besluta om tillstånd till att livsmedel används för
andra ändamål än de som de ursprungligen var
avsedda för.

LI

L.6.3 Kontroll EG 882/2004
Art. 18

Besluta om att omhänderta en sändning av
livsmedel till dess kontrollmyndigheten erhållit
resultat av offentlig kontroll vid misstanke om
bristande efterlevnad m.m.

ECM

L.6.4 EG 882/2004
Art. 19.1

Beslut om omhändertagande av livsmedel från
tredjeländer som inte överensstämmer med
bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen samt
beslut om att

a) Förordna att livsmedlet destrueras, blir
föremål för särskild behandling i enlighet med
art. 20 eller återsänds utanför gemenskapen i
enlighet med art. 21 eller vidtagande av andra
lämpliga åtgärder

b) Beträffande livsmedel som redan släppts ut
på marknaden, förordna om att livsmedlet
återkallas eller dras tillbaka från marknaden

innan någon av de åtgärder som anges i punkt

ECM

L.6.5 EG 882/2004
Art. 19.2

Besluta om att omhänderta sändning av livsmedel
i avvaktan på destruktion eller vidta andra
lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att
skydda människors och djurs hälsa
Beträffande livsmedel av icke-animaliskt ursprung
som är föremål för strängare kontroller i enlighet
med art. 15.5 och som inte kontrollerats eller
hanterats i enlighet med art. 17, se till att det
återkallas och omhändertas och att det därefter
antingen destrueras eller återsänds i enlighet med
art.21.

ECM

L.6.6 EG 882/2004
Art. 54.2 a

Besluta om sanering eller andra åtgärder som
anses vara nödvändiga för att se till att livsmedel
är säkra eller att livsmedelslagstiftningen följs.

LI

L.6.7 EG 882/2004
Art. 54.2 b

Besluta om att begränsa eller förbjuda
utsläppande av livsmedel på marknaden och
import och export av livsmedel.

LI

L.6.8 EG 882/2004
Art 54.2 c

Besluta att beordra att livsmedel återkallas, dras
tillbaka från marknaden och/eller destrueras.

LI

L.6.9 EG 882/2004
Art. 54.2 e

Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller stänga
hela eller delar av det berörda företaget under en
lämplig tidsperiod.

LI

<^c/ ^.
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Bilaga till SBN§ 50/19
Bilaga 1

L.6.10 EG 882/2004
Art. 54.2 g

Besluta om åtgärder som avses i art. 19 för
sändningar från tredje länder.

LI

L.6.11

1-./

L.7.1

^

0.1.1

LivsmeaeisverKeis

föreskrifter om dricksvattei
fLIVSFS 2005-10)

EG 882/2004
Art. 54.2 h

Besluta om andra åtgärder som anses vara
motiverade.

LI

Kontroll SLVFS11 §
2001:30,
omtryck LIVFS
2017:2

Besluta om fastställande av egenkontrollprogram
och beslut om fastställande av
provtagningspunkter samt frekvens av normal
respektive utvidgad kontroll.

LI

Övrigt
Alkohollagen0.1

-•.^•EfS^sS;^

Avge yttrande till den nämnd inom kommunen som|
handahar alkoholärenden.

LI

0.1.2 AL 9 kap
15,19§§

Besluta i tillsynsärenden enligt alkohollagen
avseende folköl i detaljhandeln som behövs för att
lagen eller en föreskrift som meddelats
med stöd av lagen ska följas

LI

0.1.3

0.2.1

bestämmelser om
gaturenhållning och
skvltnina

AL 8 kap
10§

Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa
för tillsyn enligt alkohollagen

LI

MlLSBGS12§ Besluta om föreläggande eller förbud som behövs

0.2.2

ö.^

0.3.1

li»9^^WttN"W<i(^Kl^
receptfria läkemedel

Avge yttrande till länsstyrelsen. Ml

LHRL 21 § Begära upplysning eller handlingar som
behövs för tillsynen

LI

(/
12(14)



Bilaga till SBN§ 50/19
Bilaga 1

0.3.2 LHRL21 § Rapportera och avge yttrande till
Läkemedelsverket

LI

0.3.3

Smittskyddstagen

0.4.1

LHRL 23 § Besluta att debitera avgift enligt kommunens
taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel

LI

SML 6 kap.
7§

Besluta om åtgärder med stöd av miljöbalken,
livsmedelslagen m.m., när det är av betydelse för
smittskyddet för människor.

Ml, LI

0.4.2

0.5

0.5.1

iStrélskyddslagen
s

SML 6 kap.
10§

Lämna upplysningar till smittskyddsläkaren om
denne i ett enskilt fall begär det och behöver det
för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt
smittskyddslagen

Ml, LI

m.
SSL31 §,SSF
16 §§

Besluta att begära upplysningar eller handlingar
som behövs för sådan tillsyn enligt
strålskyddslagen som nämnden ansvarar för

Ml

0.5.2 SSL 32 §
SSF16§
SSMFS
2008:36 8 och
13 §§

Besluta i ärende om solarier inom nämndens
ansvarsområde

- med anledning av anmälan av verksamhet i
vilken solarium upplåts till allmänheten
- i övrigt

Ml

0.5.3

0.6

0.6.1

SSF16a§,
Kommunens
taxa

Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt
strålskyddslagstiftningen

Tobakslagen

TL19a,20,
20a §§.

Meddela de varningar, föreläggande och förbud
som behövs för att lagen eller en föreskrift som
meddelats med stöd av lagen ska följas

Ml

LI

0.6.2 TL21§ Besluta att en tobaksvara ska tas om hand om
den bjuds ut till försäljning eller uppenbart är
avsedd att bjudas ut till försäljning i strid med
denna lag eller anslutande föreskrifter

LI

0.6.3 TL22§ Begära att få de upplysningar, handlingar,
varuprover och liknande som behövs för
myndighetens tillsyn enligt denna lag

LI

(/
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Bilaga till SBN§ 50/19
Bilaga 1

0.6.4

Vissa övriga ärenden ~^

TL19b§ Besluta att debitera avgift enligt kommunens
taxa för tillsyn enligt tobakslagen

0.7.1

LI

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande
bidrag för åtgärder och andra åtgärder i bostäder

ECM

0.7.2 STF 69 § Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd
för att inrätta hem för vård och boende som drivs
av en enskild eller sammanslutning

Ml

0.7.3 ÖL Avge yttrande till polismyndighet i ärende om
allmänna sammankomster, offentliga tillställningar,!
bullrande verksamheter och liknande
verksamheter

ECM

0.7.4 LHP Avge yttrande till polismyndighet i ärende om
tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse

Ml

0.7.5 Tillsynslagen
21 §

Efter medgivande av polismyndigheten besluta att
avliva katt, som med skäl kan antas vara övergiver]
eller förvildad, inom planlagda områden

Ml

0.7.6 JL10§
JF26§

Besluta om jakt och skyddsjakt för efterhéllande a^
skadedjur inom planlagda områden (10§ Jaktlagen
26§ jaktförordningen).

Ml

0.7.7 Yttrande till andra statliga och kommunala
myndigheter som inte finns reglerade i denna
delegationsordning.

ECM

^

u //^—
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Bilaga till SBN § 50/19

Bilaga 2

Myndighetsbeslut och övriga beslut inom strategienheten

Tabell 15
Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat

Lagen om fastighetsregister samt förordningen om lägenhetsregister

1 Besluta i ärende enligt denna
lagstiftning

GIS

Fastighetsbildningslagen (1970:988)
Anläggningslagen
Ledningsrättstagen
2 4 kap 25 och 25a §§ FBL

XX kap 21 och 23 §§
anläggningslagen
XX kap 21 §
ledningsrättslagen

Företräda
samhällsbyggnadsnämnden
vid samråd med
lantmäterimyndighet

GIS

Anläggningslagen
Ledningsrättslagen

3.1 Godkännande av beslut eller åtgärd GIS

3.2 Ansöka om lantmäteriförrättning GIS

Fastighetsbildningslagen (1970:988)

4.1 3 kap 2 § FBL Undantag från krav på sökt
fastighetsbildningsétgärds
förenlighet med strandskyddet

GIS

4.2 15 kap 11 §FBL Godkännande av förrättning,
förrättningsbeslut och
gränsutmärkning

GIS

Plan och bygglagen (2010:900)

5.1 Detaljplanering 5 kap 2-5 §§ PBL Beslut om planbesked AU

5.2 Detaljplanering och
upprättande av
områdesbestämmelser

Övriga ärenden

5 kap PBL Beslut om samråd och
granskning av förslag till
detaljplan och
områdesbestämmelser

AU

6 Yttrande över ansökan/anmälan
om att anlägga damm eller
våtmark.

HS

^(/
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Bilaga till SBN§ 50/19

Bilaga 3

Myndighetsbeslut inom bygglov

Gemensamma bestämmelser för delegeringen

Delegeringen innefattar rätt
1. att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga

sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan komma att avvisas eller att
avgöras i befintligt skick (9 kap. 22 § första stycket PBL)

2. att awisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 22 § första stycket PBL är så ofullständig att
den inte kan prövas i sak (9 kap. 22 § andra stycket PBL)

3. att om en anmälan av anmälanspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 § PBF är ofullständig, förelägga sökanden
att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan komma att awisas eller att avgöras i
befintligt skick.

4. att awisa anmälan om föreläggande enligt 6 kap. 5 § första stycket inte följs och anmälan är så
ofullständig att anmälan inte kan avgöras i sak.

5. att besluta om lov även om den sökta åtgärden awiker från detaljplan eller områdesbestämmelser,
inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31a-e § respektive 9 kap. 35 § andra stycket PBL

Delegationen innefattar inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan, om inte annat uttryckligen
anges i denna delegationsordning.

Delegationen innefattar inte rätt att bevilja lov eller förhandsbesked i strid mot gällande översiktsplan eller av
Samhällsbyggnadsnämnden antagna riktlinjer.

Delegationen avser inte rätt att besluta i ärende som är av större vikt eller har principiell betydelse. Om
begränsningar i delegationsrätten är särskilt stadgat i 6 kap 38 och 7 kap.5 § kommunallagen och 12 kap 6
§ plan- och bygglagen, PBL.

Delegationen innefattar inte rätt att bevilja lov om sådan känd sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäst eller
boende eller sådan känd organisation eller förening som nämnden haft skyldighet att underrätta om ansökan
och ge tillfälle att yttra sig i enlighet med 9 kap 25 § PBL har invänt mot förslaget.

Delegationen innefattar inte heller rätt att bevilja lov om remissinstans avstyrkt ansökan och framfört uppgift
som är relevant för bedömningen.

\\^<
M(/'
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Tabell 16
Bilaga till SBN § 50/19

Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat

Plan och bygglagen (2010:900)

|B1 Författning Beslut enligt 9 kap PBL Delegat
(lägsta
nivå)

|B1.1 |9 kap 30 §
|9 kap 32a §

Beslut att bevilja bygglov för åtgärd förenlig med gällande detaljplan | BLH

|B1.2 |9kap31b-31c,32a§§ Beslut att bevilja bygglov för åtgärd som innebär liten eller
godtagbar awikelse från gällande detaljplan

BLH

|B1.3 |9 kap 31 § Beslut att bevilja bygglov utanför detaljplanerat område för åtgärd
avseende byggnad i form av nybyggnad, tillbyggnad eller annan
ändring av byggnad, samt för nybyggnad eller väsentlig ändring av
anläggning som avses i6 kap 1 § punkterna 2,4,5,7,8 samt 10 PBF

BLH

IB1.4 9 kap 30-31 c §§ Beslut att avslå ansökan om bygglov för skyltar och
Ijusanordningar

IBLH

|B1.5 9 kap 30-32a§§ Beslut att avslå ansökan om bygglov om åtgärden uppenbart strider
mot någon förutsättning för bygglov

IBLH

|B1.6 9 kap 10 § Beslut att bevilja ansökan om rivningslov IBLH

IB1.7 9 kap 10 § Beslut att avslå ansökan om rivningslov om åtgärden uppenbart
strider mot någon förutsättning för rivningslov

IBLH

IB1.8 9 kap 11-13 §§ Beslut att bevilja marklov IBLH

|B1.9 9 kap 11-13 §§ Beslut att avslå ansökan om marklov om åtgärden uppenbart strider
mot någon förutsättning för marklov

IBLH

|B1.10 9 kap 14 § Besluta om bygglov för åtgärder som inte kräver lov IBLH

IB1.11 9 kap 17 § Beslut om att bevilja ansökan om förhandsbesked IBLH

IB1.12 9 kap 19 § Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap
19§

IBLH

IB1.13 9 kap 22 § Beslut att förelägga sökanden att avhjälpa brister i ansökan samt
awisa ansökan eller avgöra ansökan i befintligt skick

IBLH

IB1.14 9 kap 24 § Beslut om att samordning med miljönämnd ej ska ske IBLH

IB1.15 9 kap 27 § Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller
förhandsbesked

IBLH

IB1.16 9 kap 33 § Beslut att bevilja eller avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov om |BLH
åtgärden uppenbart strider mot någon förutsättning för tidsbegränsat]
lov

IB1.17 Upphävande av lov pé sökandens begäran IBLH

^c/^
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Bilaga till SEN § 50/19
B2 Författning Beslut enligt 10 kap PBL Delegat

nivå)
IB2.1 4§ Beslut om att byggnadsverk far tas i bruk utan att slutbesked

lämnats
IBLH,

B2.2 13§ Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har
lämnat sitt uppdrag

|BLH,Bl

82.3 22 § första stycket 1 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte behövs
något tekniskt samråd

IBLH,Bl

B2.3 |22 § första stycket 2 Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar
som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt
10 kap. 14 § PBL inte behövs något tekniskt samråd

IBLH,

B2.4 |23-24 §§ Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas
och att i startbeskedet

fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om
vem eller vilka som ar sakkunniga eller kontrollansvariga

bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden

bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som
behövs

bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om
slutbesked ge de upplysningar om krav enligt annan
lagstiftning som behövs

IBLH,

B2.5 23-24 §§ Beslut att neka startbesked IBLH,

B2.6 |18§ Beslut att det för rivningsétgärder inte behövs någon kontrollplan IBLH,

B2.7 29 § Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna
eller för kontrollen

IBLH, Bl

B2.8 127-28 §§ och 1 1 kap 8, 19-20 §§ Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom
ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren
bindande föreskrift (föreläggande).

(Föreläggande med påföljd vite eller åtgärd beslutas av nämnden.)

IBLH,Bl

B2.9 34-37 §§ Beslut om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked (inklusive
beslut om mindre awikelse frän föreskrifter)

IBLH,Bl

B2.10 |6kap10§PBF Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap.
5 § PBF är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna
inom viss tid vid äventyr att anmälan kan komma att awisas eller
att avgöras i befintligt skick

IBLH,

B3 Författning Beslut enligt 11 kap PBL Delegat
(lägsta
nivå)

B3.1 5§ Beslut om att avsluta ärende IBLH,

B3.2 7§ Avge ingripandebesked ECB

B3.3 9§ Beslut att av polismyndigheten begära biträde IECB

B3.4 17§ Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan
lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten
har befogenhet att besluta i lovärendet

&BN

^c^^
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Bilaga till SBN§ 50/19
|B3.5 18§ Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter

på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av
underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för
uppdraget

&BN

|B3.6 |19§ Beslut om åtgärdsföreläggande SBN

|B3.7 |20 § Beslut om rättelseföreläggande, även föreläggande som förenas
med förbud mot att eter utföra bygglovspliktig åtgärd

^BN

|B3.8 ^1§ Beslut om rivningsföreläggande ^BN

[B3.9 |22-23 §§ Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet (kan medföra
ersättningsskyldighet enligt 14 kap. 3 § PBL)

$BN

IB3.10 ^4§ Beslut om föreläggande om anordnande av stängsel kring
industrianläggning som inte längre används

SBN

|B3.11 |30-32§§,37§,12kap6§2PBL Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som
förenas med vite.

ECB

|B3.12 |33§1 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om
byggnadsverket har säkerhetsbrister, även förbud som förenas
med vite

ECB

B3.13 33 §2 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte
finns förutsättningar för att ge slutbesked

ECB

IB3.14 |34§ Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för
föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL

ECB

|B3.15 |35§ Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i
10 kap. 11 och 11 kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av
byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig

ECB

IB3.16 |37§ Beslut om ansökan om utdömande av vite ^BN

IB3.17 |39§ Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten
för tillträde enligt 11 kap. 8 § eller när någon har underlåtit att
utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller
henne enligt 10 kap. 19,21 eller 22 §§ PBL

SBN

|B3.18 Avskrivning av ärende om påföljd/ingripande då
rattelse/åtgärdande skett. Avskrivning av ärende om ingripande då
överträdelse legaliserats i efterhand.

BLH,

IB3.19 Avskrivning av ärende om påföljd och ingripande i övrigt IBLH,Bl

|B3.20 |9 kap 4 § första stycket PBF Beslut om begäran om indrivning av byggsanktionsavgift &BN

|B4 iFörfattning Beslut enligt 12 kap PBL |Delegat
Klägsta
|nivå)

|B4.1 |8-11 §§ samt kommunens plan- och
|bygglovstaxa

Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av
kommunens plan- och bygglovtaxa

IBLH,Bl

|B5 iFörfattning Beslut angående hissar
m.m. samt OVK

IDelegat
Klägsta
|nivå)

c^'.
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Bilaga till SBN § 50/19
IBS. 1 |5 kap 9 § PBF Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna

anordningar
BLH, Bl

B5.2 IBFS 2011:12
|med ändrings-författningar,
|3 kap 4 § samt
|16-17§§

Beslut om längre besiktningsintervall
Beslut om anstånd med kontroll

Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna
anordningar

BLH, Bl

IB5.3 [5 kap. 1-7 §§ PBF Beslut om föreläggande (utan vite) mot den som inte fullgör sina
skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem

BLH,Bl

B5.4 ]BFS 2011:16 OVK 1 med ändrings-
[författningar

Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt om det finns
särskilda skäl

IBLH,

Författning slut gällande avsteg

|B6.1 |Boverkets byggregler, BFS och BBR IBeslut att medge mindre awikelse från föreskrifterna om det finns
Särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från
^nnan synpunkt.

IDelegat
lägsta
liva)

IBLH,

|B6.2 |Boverkets föreskrifter EKS |Beslut att medge mindre awikelse från föreskrifterna om det finns
Särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från
^nnan synpunkt.

IBLH,

(/
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-16

§51 Dnr 2019.578

Beslut om namngivning av gata

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att den nya gatan ska heta Stapelgränd.

Sammanfattning
Sjöbohems utbyggnad av Sandbäcksgården har inneburit att en ny infart skapats från

Redskapsgatan i väst. Det är lämpligt att namnsätta tillfarten för att kunna skapa korrekta

adresser för det nya boendet.

Beskrivning av ärendet
Utbyggnaden av Sandbäcksgården på fastigheten Sandbäck 5:102 i nora delen av Sjöbo tätort

har inneburit att en ny anslutning till anläggningen skapats från Redskapsgatan. Då det finns

utrymme för utveckling av mer byggnation längs tillfarten mellan den befintliga bebyggelsen

och den utbyggda delen av Sandbäcksgården är det därför lämpligast för adressättningen att

namnge tillfarten.

Förutom Redskapsgatan i väster omges den blivande gatan av mindre gator i norr och öst i

form av Kyrkgränd och Torngränd. Det föreslagna gatunamnet - Stapelgränd - passar väl in i

sammanhanget då ordet 'stapel' kan tolkas både i ett byggsammanhang och ett

kyrksammanhang. Namnändelsen 'gränd' lyfter fram gatans karaktär av en mindre vägyta.

Beslutsunderlag
Karta över gatans sträckning

Beslutet skickas till

Sjöbohem

Tekniska förvaltningen på Sjöbo kommun

Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

^)(/ ^^

Utdragsbestyrkande £j^p l^O'^'^O
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