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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-10

Plats och tid

Beslutande

Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, tisdagen den 10 december 2019 kl. 18:00

Michael Smedberg (M), vice ordf, tjg som ordförande för Jörgen Ny,(C), ordf
Leif Jönsson (SD), tjg ersättare för Michael Smedberg (M)
Cecilia Rosenqvist Perry (M)
Thomas Nilsson (M)
Lars Swärd (SD), tgg ersättare för Christer Hovbrand (S)
Sonya Jonasson (S)
Simon Larsson (KD)
Joakim Folkesson (SD)
Lars-Wilhelm Larsson (SD)

Tjänstemän och
övriga

Anders Linden, enhetschef miljö
Henrik Larsson, enhetschef strategi
Ingrid Nilsson, sekreterare
AnnaLidholm, miljöinspektör, §§ 128-130
Annika Jeppsson, miljöinspektör, §§ 128-130
Malin Ryberg, miljöinspektör, §§ 128-130
Marie Rosdahl, planarkitekt, §§ 128-130
Eva Nielsen Österman, hållbarhetsstrateg, §§ 128-130
ÅsaBjurström, planarkitekt, §§ 128-138
Johan Andersson, ekonom, §§ 128-133

Utses att justera

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

Joakim Folkesson och Lars-Wilhelm Larsson
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Lars-Wilhelm Larsson

Organ
Sammantradesdatum

Datum for
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ar Justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-10

2019-12-17

Stadsbyggnadsforvaltningen

Datum for
anslags nedtagande

2020-01-08
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-10

Beslut Rubrik Ärende
SBN§128 Valavjusterare
SBN § 129 Föredragningslista 2019
SBN § 130 Informationsärenden till Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 131 Delegationsbeslut 2019-10-29 - 2019-11-26
SBN §132 Rapporter och beslut för delgivning i nämnden 20 19
SBN§133 Budgetredo visning
SEN § 134 Kurser och konferenser
SEN §135 Attestbehörighet 201 9
SBN § 136 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljöansvar -

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12
SBN § 137 Revidering av samhällbyggnadsnämndens delegationsordning 2019
SBN §138 Detaljplan för Orebackens camping, Sjöbo 3:58
SBN § 139 Ansökan - Nybyggnad av enbostadshus - Blentarp 62: l

Sida
3
4
5
6
7

8-9
10
11
12

13
14-15
16-19

Justerandes sign f\
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-10

§128

Val avjusterare

Ärendenr ALL.2019.1009

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Joakim Folkesson (SD) och Lars-Wilhelm Larsson (SD)
att justera protokollet.

Sammanfattning
Enligt kommunens reglemente ska samhällsbyggnadsnämndensprotokoll justeras av
ordföranden samt två ledamöter.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-10

§129

Föredragningslista 2019

Ärendenr ALL.2019.6

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med följande ändringar:
Ärende STRA.2019.1950 - Nytt vägnamn - Utgår.
Ärende ALL.2019.2 - Budgetredovisning tillkommer.

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

Justerandes sign

'(.L-
Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-10

§130 Ärendenr ALL.2019.9

Informationsärenden till Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

•

•

Anna Lidholm, Annika Jeppsson och Malin Rydberg, miljöinspektörer, Informerar om
livsmedelstillsyn, hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp.

Marie Rosdahl, planarkitekt, Informerar om "Lokaliserings- och volymutredning P-hus centrala
Sjöbo", (STRA.2019.1127).

Marie Rosdahl, planarkitekt. Informerar om "Parkeringsnorm Sjöbo Tätort", (STRA.2019.1125).

Eva Nielsen Österman, hållbarhetsstrateg, Informerar om att ta fram en policy med kriterier för
att söka bidrag.
- Eftersom det råder sparbetin det kommande året/åren och det inte finns någon avsatt pott pengar
under 2020, föreslås det att uppdraget med att ta fram policy och riktlinjer avvaktas med tills det
avsätts pengar till änamålet i budgeten......

Anders Linden, enhetschef miljö, informerar om KsAu:s beslut till kommundirektören om att
utreda eventuell milj ösam verkan.

Justerandes sign

LL-
Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-10

§131 Ärendenr ALL.2019.4

Delegationsbeslut 2019-10-29 - 2019-11-26

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 2019-04-16, §
50/19. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden.

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-10

§132 Ärendenr ALL.2019.5

Rapporter och beslut för delgivning i nämnden 2019

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.DnrBYGG,2015.1474
Länsstyrelsens beslut 2019-11-11, Dnr 403-22003-2019 - Överklagande av beslut om
byggsanktionsavgift - Verkmästaren 7.

2.DnrALL.2019.1844
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-23, §97 angående Sammanträdesdagar under 2020 för Kf, Ks
och Ksau.

Justerandes sign

' L\^
Utdragsbestyrkande



SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-10
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§133

Budgetredovisning

Ärendenr ALL.2019.2

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande redovisning på åtgärder såväl som
konsekvenser för att uppnå en budget i balans.

Åtgärder med anledning av befarat underskott
Samhällsbyggnadsnämnden redovisade följande åtgärder redan vid DR2 per den 31 augusti
2019, och samma åtgärder redovisas nu. Det befarade underskottet per den 31 augusti 2019
var 280 tkr, men har nu ökat till 434 tkr, p g a att intäkterna har blivit mindre än förväntat.

Endast två av tre tjänster ersätts med vikarier under hösten, vilket medför besparingar men
också högre belastning på förvaltningens medarbetare. Timanställd personalresurs avslutar sin
anställning (85 tkr). Hög restriktivitet bland annat när det gäller utbildningar/konferenser. En
friluftslivsutredning för Sjöbo Öra ska prioriteras och färdigställas under året (150 tkr).
Fördelning av licenskostnad samt fakturering av dp Sjöbo Öra ska ske mellan förvaltningarna
(177 tkr). Efter genomförda åtgärder uppgår det befarade underskottet till 434 tkr.

Efter en överskådlig avstämning 10 december 2019 kommer troligtvis det befarade
underskottet bli högre än vid senaste avstämningen. Liksom tidigare har hösten inte inbringat
lika mycket intäkter som det var medräknat i prognosen. Kostnaderna är i nivå med tidigare
prognoser/avstämningar. För att komma i fas inför 2020 kommer det ske personalnedskärning
motsvarande 0,3 tjänst. Under delar av nästa år kommer en vakant tjänst finnas tillgänglig
som inte kommer att tillsättas vilket medför att det blir lättare att få en budget i balans.

Förslag om taxehöjning för miljö- och bygg-verksamheten är beslutat i nämnden och skickats
vidare för behandling i kommunstyrelsen. Dock återremitterades taxeärendena för
miljöverksamheten tillbaka till nämnden från kommunstyrelsen för att se över timavgifterna
för att få till sänkning jämfört med föreslagna höjningar genom ändrat arbetssätt eller annan
typ av effektivisering. Arbete pågår och nämnden kommer skicka nytt förslag på taxehöjning
för miljöverksamheten. Nämnden inväntar beslut angående taxehöjning för
byggverksamheten.

Nämnden har också beslutat om månatlig ekonomisk uppföljning för att vid behov kunna
vidta åtgärder så fort som möjligt för att hålla budget.

Sammanfattning
Enligt Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, §144 uppmanas Samhällsbyggnadsnämnden att i
december delge kommunstyrelsen sina åtgärder såväl som konsekvenser för att uppnå budget i balans.

^,
Justerandes sign
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-10

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslutade 2019-11-12, §177/19 att godkänna
budgetuppföljningen per den 31 oktober 2019 enligt bilaga till protokollet samt överlämna
utfallsprognos för 2019 till ekonomiavdelningen med följande redovisning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, §144/19
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, §134/19 - Miljöbalkens område
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, §131/19- Livsmedelslagstiftningen
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, §132/19 - Folköl och receptfria läkemedel
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-11-12, §119/19 - Plan- och bygglagens område

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-10

§134

Kurser och konferenser

Ärendenr ALL.2019.1

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse i efterhand Michael Smedberg (M) och Joakim Folkesson
(SD) att delta i Seminarie om framtidens parkering, den 6 december 2019, kl 13:00-16:00, plats
Dockplatsen, Malmö.

Sammanfattning
Följande kurs/konferens har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden.

l. Region Skåne bjuder in till Seminarie om framtidens parkering, den 6 december 20 19, kl
13:00-16:00, plats Dockplatsen, Malmö.

Beslutet skickas till

Michael Smedberg
Joakim Folkesson

c^-
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Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-10

§135

Attestbehörighet 2019

Ärendenr ALL.2011.1651

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt bifogade Attestbehörigheter/Beslutsattester.

Sammanfattning
Attestrutinerna ska revideras för att stämma överens med den nuvarande verksamheten och
befattningar. Då tjänsten förvaltningschef tas bort måste attestrutinema revideras.

Beslutsunderlag
Attestrutiner för Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-08

Skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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Dokumentnamn

Attestinstruktion för
samhällsbyggnadsnämnden

Dok.nr.

2014-
Utgåva
l

Framtaget av

Enhetschef

Giltig fr o m
2019-12-10

Sida

1(4)

Antagen av

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-10
Flik

Bilaga till SBN§ 135/19

ATTESTINSTRUKTION FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNAMNDEN

BESLUTSATTESTBERÄTTIGADE OCH BUDGETANSVARIGA
BEFATTNINGAR

Ordinarie Ställföreträdare

Samhällsbyggnadsnämndens
ordförande
Kommundirektör

Nämndsekreterare

Enhetschef bygglovenheten
Enhetschef miljöenheten

Enhetschef strategienheten

Hållbarhetsstrateg

GIS-strateg

Samhällsbyggnadsnämndens vice
ordförande

Enligt förordnande av kommundirektör
Enligt förordnande av kommundirektör
Enligt förordnande av kommundirektör
Enligt förordnande av

kommundirektör Enligt förordnande av
förvaltningschef
Enligt förordnande av kommundirektör

Enligt förordnande av kommundirektör

FÖRTECKNING ÖVER ORDINARIE BESLUTSATTESTANTER
Attestberättigade befattningshavare ska finnas upptagna med namn och namnteckningsprov
på särskild blankett. Blanketterna lämnas till ekonomiavdelningen.

FÖRORDNANDE AV ERSÄTTARE
För samtliga ordinarie attestberättigade ska ersättare utses. Dessa får endast attestera vid
ordinarie attestberättigades ledighet. Ersättare ska förordnas och meddelas på särskild
blankett.

Tillfälligt förordnande av ersättare meddelas på särskild blankett i ett exemplar, som senast
den dag från vilken förordnandet sker, ska lämnas till ekonomiavdelningen.

Ersättare har vid attestering samma ansvarsställning som ordinarie attestant.
Det åligger den som utser attestant att tillse att denne är väl förtrogen med gällande
attestbestämmelser och upplysa denne om det med uppdraget följande ansvaret.

DELEGATION
Delegeringsordning avseende ekonomiska frågor framgår av samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning.

< LL ^-



V4»<r

^
SJÖBO
KpMMUN

Dokumentnamn

Attestinstruktion för
samhällsbyggnadsnämnden

Dok.nr,

2014-
Utgåva
l

Framtaget av

Enhetschef

Giltig fr o m
2019-12-10

Sida

2(4)

Antagen av

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-10
Flik

Bilaga till SBN §135/19

Kommundirektören har i enlighet med denna attestinstruktion rätt att utse namngivna besluts-
och behörighetsattestanter, samt rätt att besluta om eventuella kompletterande kontroller.

SPECIFIKATION AV ATTESTRÄTT-KOSTNADER/UTGIFTER

Attestsituation Attestberättigad Anmärkning

HUVUDREGEL

l. Inköp inom ramen för verksam-
hetens normala drift, högst
l 000 000 kronor per
inköpstillfälle.

2. Inköp inom ramen för verksam-
hetens normala drift, högst
400.000 kronor per inköpstillfälle.

3. Inköp ur investeringsbudget inom
ramen för beviljat anslag, högst
400.000 kronor per inköpstillfälle.

Oavsett beloppsgräns måste
lagen om offentlig upphandling
följas.

UNDANTAG FRÅN
HUVUDREGEL

Undantag från beloppsgräns

Entreprenader och konsultationer
enligt avtal.

Kommundirektör

Enhetschef bygglovenheten
Enhetschef miljöenheten
Enhetschef strategienheten
Planingenjör
Hållbarhetsstrateg
GIS-strateg

Enhetschef bygglovenheten
Enhetschef miljöenheten
Enhetschef strategienheten
Hållbarhetsstrateg
GIS-strateg

Enhetschef bygglovenheten
Enhetschef miljöenheten
Enhetschef strategienheten
Hållbarhetsstrateg
GIS-strateg

Ll.
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Dokumentnamn

Attestinstruktion för
sanihällsbyggnadsnämnden

Dok.nr.

2014-
Utgåva
l

Framtaget av

Enhetschef

Giltig fr o m
2019-12-10

Sida

3(4)

Antagen av

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-10
Flik

Bilaga till SBN§ 135/19

Hyror enligt kontrakt

Övriga kostnader

Undantag från
budgetansvarsprincip m.m.

Arvoden till förtroendemän

Kurser, konferenser m.m. utanför

Europa.

Bokföringsorder (rättelser och
balanskonton).

Bokföringsfiler från
verksamhetssystem.

Budgetansvarig

Budgetansvarig

Sekreterare vid
sammanträdet

Kommundirektör

Budgetansvarig

Budgetansvarig

Efter beslut i
arbetsutskottet

Ll^
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Dokumentnamn

Attestinstruktion för
samhällsbyggnadsnämnden

Dok.nr.

2014-
Utgåva

l

Framtaget av

Enhetschef

Giltig fr o m

2019-12-10
Sida

4(4)

Antagen av

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-10
Flik

Bilaga till SEN §135/19

SPECIFIKATION AV ATTESTRÄTT - INTÄKTER / INKOMSTER

Attestsituation Attestberättigad Anmärkning

HUVUDREGEL

l. Inkomster

UNDANTAG FRÅN HUVUDREGEL

l. Försäljning av inventarier
a. Avskrivna

b. ej avskrivna inventarier med ett bokfört
restvärde upp till ett basbelopp

c. ej avskrivna inventarier med ett bokfört
restvärde överstigande ett basbelopp

Budgetansvarig

Budgetansvarig

Budgetansvarig

Budgetansvarig

SPECIFIKATION AV BEHÖRIGHETSATTESTRÄTT

Situation Attestberättigad Anmärkning

Övriga utgifter

Lönetransaktioner

Budgetansvarig

Löneassistent Efter beslut av

budgetansvarig

^ ^
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-10

§136 Ärendenr ALL.2019.1430

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljöansvar -
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-10

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fördela arbetsmiljöuppgiftema från samhällsbyggnadsnämnden
till enhetscheferna Anders Linden miljöenheten, Linnea Elamzon bygglovenheten och tillförordnad
enhetschef Henrik Larsson, strategienheten.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden är som arbetsgivare huvudansvarig för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska
fördela uppgifterna i verksamheten så att risker i arbetet förebyggs och en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enl SBN §87/19 att fördela arbetsmiljöuppgifter från
samhällsbyggnadsnämnden till tillförordnad förvaltningschef Anders Linden.

Då tjänsten förvaltningschef nu kommer tas bort måste ansvaret för arbetsmiljöuppgiftema
tas upp.

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande ^<^ j^i<3-fi>
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-10

§137 Ärendenr ALL.2019.155

Revidering av samhällbyggnadsnämndens delegationsordning 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta reviderat förslag till delegationsordning.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning har reviderats i huvuddokumentet med anledning av
förändringar i tjänstebefattningar inom förvaltningen. Tjänsten som förvaltningschef har tagits bort
och ersatts av enhetschefer, ordförande och kommundirektör beroende på delegerat ansvar. Delegation
avseende behörighet att ta emot delgivning med nämnd har lagts till då det saknades tidigare.
Revidering har även gjorts i bilaga l - miljöenheten, med anledning av att Lagen om tobak och
liknande produkter har ersatt Tobakslagen. Endast rökfria miljöer berörs då övrig tillsyn och prövning
utförs av Ystad-Österlenregionens miljöförbund genom avtal med kommunstyrelsen. Ingen revidering
har gjorts i de andra tvä. bilagorna förutom redaktionella justeringar.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
Kommundirektör

^-
^-

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande £^, Jq^^
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Delegationsordning

Samhällsbyggnadsnämnden
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Beslut av Samhällsbyggnadsnämnden

Antagen

Datum

2019-12-10
Paragraf
§137
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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.

l 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! frågor som rör fön/altningen 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, disciplinär
bestraffning eller annat järn förbart förhållande."

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

Alla myndigheters beslut är inte myndighetsutövning.

1 Nu gällande förvaltningslag har SFS nr 2017:900
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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
(2010:900), där anges:

2

3
Konstitutionsutskottet, (KU 1976/77:25377)

Prop. 1997/98:45 del 1,s.494
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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

KL7kap5-7§§
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 §.

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:

Tabell 1
Delegat Ersättare

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Miljöinspektör

Livsmedelsinspektör

Bygglovshandläggare

Bygginspektör

GIS-strateg

Héllbarhetsstrateg

Övriga anställda

. L{^

Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande

Enhetschef Miljöenheten

Enhetschef Bygglovenheten

Enhetschef strategienheten

Enhetschef inom respektive enhet
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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
miliöbalksområdet 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.

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:

4 SKL, PBL Kommunerna och PBL 6, Håkan Torngren, Rolf Romson, Delegation enligt PBL och speciallagstiftning, 1990, sid 14 f.
5SKL, Cirkulär 12:53, Staffan Wikell, Delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen, sid. 8
6 SKL, Cirkulär 12:53, Staffan Wikell, Delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen, sid. 8
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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 meste 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 skrifiligen till den högre instans som ska pröva överklagandet
(överinstansen). Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat 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.

r IL
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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 förrättas av den myndighet som har meddelat beslutet.

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.

^
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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

Ml, LI

BLH,SBNS

2 Inkommit för sent 45 § Beslut om

Att avvisa för sent inkommit

överklagande.

ECM

ECB

ECS

Ml, U

3 Rätta beslut 36 § Beslut om

Att rätta beslut som fattats av

delegat

Ml, LI

ECM

BLH

ECB,ECS

MI.LI

BLH

4 Ändra beslut 38 § Beslut om

Att andra beslut som fattats av

delegat.

Ml, LI

ECM

BLH,Bl

ECB

MI.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.

Tabell 3
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, U

ECM Ml, U

BHL, Bl

ECB BLH,Bl

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.

l^L
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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 MI.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

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1 Ej lämna ut handling 6 kap.

2-3 §§
Beslut om

Att inte lämna ut allmän handling7

ECB
ECM
ECS ersätter
varandra

2 Lämna ut handling 10 kap.

13-14§§

Beslut om

Att lämna ut uppgifter till enskild med
uppställande av förbehåll

ECB
ECM
ECS ersätter
varandra

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.

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, ECS,

BLH, Bl, ECB

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

. IL-
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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

Delgivning

KL 6 kap. 36 §
Delgivning med en nämnd sker med ordföranden eller med den som enligt ett reglemente eller ett
särskilt beslut är behörig att ta emot delgivningar.

Tabell 8
Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat

1 Ta emot delgivningar KL 6 kap 36§| Behörig att ta emot delgivningar ECS,HS, Ml,
U, 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.

L.^
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Tabell 9
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

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 10
Punkt Arbetsområde Lagrum | Beslut Delegat

Lag om viten (1985:206)

1 Beslut om vite 2-5 §§ Beslut om

Att förena föreläggande och/eller förbud med
engéngsvite pä 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 pä 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 menad 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 på högst
1 000 000 kr för respektive adressat.8

ORDF

8 l denna rätt ingår rätten att pä nämndens vägnar svara för den fortsatta handläggningen i målet.
15
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Miljösanktionsavgifter enligt bilaga 1

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

Tabell 11

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

Polishandräckning enligt bilaga

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 12
Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat

1 Avtal KL7 kap

5§
Rätt att teckna avtal inom nämndens

ansvarsområde

ORDF

2 Ratt att teckna avtal inom nämndens

ansvarsområde inom respektive enhet

ECB,ECM,ECS

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

4 Upphandling av varor och tjänster inom budget ORDF

5 Upphandling av varor och tjänster inom budget
inom respektive enhet

ECB,ECM,ECS

6

7

Fakturering och
krav-verksamhet

Beslut om bokföringsmässig avskrivning av
fordringar över tre basbelopp i varje enskilt fall

ORDF

Beslut om bokföringsmässig avskrivning av

fordringar upp till tre basbelopp i varje enskilt fall

ECB,ECM,ECS

9 SKL, Cirkulär 12:53, Staffan Wikell, Delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen, sid. 8
10 SKL, Cirkulär 2006:62 sid 3

r-
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Personalärenden

Tabell 13
Punkt Arbetsområde | Lagrum Beslut Delegat

1 Anställningar KL 6 kap

37 §
Anställande av enhetschefer inom förvaltningen
Samråd ska ske med

samhällsbyggnadsnämndens presidium

KD

2 KL 7 kap

5§
Anställande av personal inom förvaltningens

respektive enheter

ECB,ECM,ECS

3 Beslut om lön vid nyanställningar och

löneöversyn:

enhetschefer KD

inom respektive enhet ECB,ECM.ECS
4 MBL 11-14ach

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

ECM, ECB, ECS

ersätter varandra

5 Tjänstledigheter Beslut om tjänstledighet med lön inom ramen för

gällande lagar, avtal och riktlinjer:
enhetschefer

inom respektive enhet

KD

ECB,ECM,ECS

6 Beslut om tjänstledighet utan lön inom ramen för

gällande lagar, avtal och riktlinjer:

enhetschefer KD

inom respektive enhet ECB,ECM,ECS

7 Beslut om tjänste-/studieresor inom Norden:
enhetschefer

inom respektive enhet

KD

ECB,ECM,ECS
8

9

Anställdas deltagande i kompetensutveckling o.d.
utanför Norden

AU

Disciplinära

åtgärder
AB §11 Disciplinär åtgärd enligt AB:

enhetschefer KD

inom respektive enhet ECB,ECM,ECS

10 Las, AB § 6 Avstängning/omplacering/stadigvarande

förflyttning av arbetstagare:

enhetschefer

inom respektive enhet

KD

ECB,ECM,ECS

11 Aweckling av

personal

Las 18-20

§
Beslut, varsel och underrättelse om avsked:

enhetschefer KD

inom respektive enhet ECB,ECM,ECS
12 Las 7-10 §§ Beslut, varsel och underrättelse om uppsägning

på grund av personliga skal:

enhetschefer

inom respektive enhet

KD
ECB,ECM,ECS

^
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Övriga administrativa ärenden

Tabell 14
Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat

1 Företrädes- och

talansrätt

KL 6 kap
15§

Företräda och föra

samhällsbyggnadsnämndens talan inför

domstolar och myndigheter"

ECM, ECB,ECS
ersätter varandra

2

3

SBN

reglemente

Undertecknande av avtal och handlingar ORDF

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.
1 Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att myndigheten beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid
hos myndigheten eller på 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 sätt i enlighet med vad som närmare anges i 48-50 §§ i lagen.

18
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Bilaga till SBN § 137/19
Bilaga 1

Myndighetsbeslut inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Allmänna bestämmelser för delegeringen enligt tabell 15

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 awisas (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 15
Punkt

.1

M.1.1

.2

M.2.1

M.2.2

Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat

fflilJoBäIRéns
område2

S'ä- •^^väsS.4^^stöS.

Allmänna
hänsynsregler m.m.,
'MB 2 kap. "f-'sssw'ssi'-KSfswt'^

m
(g

Ml

Miljökonsekvens-
beskrivningar och annat
hesliifsiinrierla i

Yttranden

MB 2 kap.
2-9 §§ och
MB 26 kap.

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av
de allmänna hänsynsreglerna.

i',':^^®

MB 6 kap. 4§ | Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i | ECM
samrédsskedet om miljökonsekvensbeskrivning.

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 galla 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 rubrikerna, utan ärenden enligt
sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i miljöbalken.

1(14)
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Bilaga till SBN § 137/19
Bilaga 1

M.2.3 MB 6 kap. 8 §,
FMKB 12 §

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

ECM

M.2.4

M.3.1 Tillstånds- och
dispensbeslut

MB 6 kap.
12-14§§ och
FMKB 8 §

MB 7 kap. 22 §
första
respektive
andra styckena

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.

ECJVT

en,
|®jkap.

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.

ECM

M.3.2 ^4B 7 kap. 22 §
tredje stycket
första meningenl

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
vattenskyddsområde som länsstyrelsen överlåtit
på kommunen.

Ml

M.3.5

|?y~^
Ii
IE.

Tillsyn

MItJOfanig verksamhet ö<
hälsoskydd, MB 9 kap.

M.4.1 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 provning av ansökan om
miljöfarlig verksamhet.

Ml

M.4.2 FMH 22 § och
26 §
MPF 1 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 nergravning av häst Ml

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

i^i-^
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Bilaga till SBN§ 137/19
Bilaga 1

M.4.4 Tillstånds- och
dispensbeslut

FM H 13 §första
stycket 1

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

Ml

M.4.5 FMH13§första|
stycket 2

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

Ml

M.4.6 FM H 13 § fjärde]
stycket

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan
avloppsanordning an sedan till vilken vattentoalett
är ansluten inom de delar av kommunen där

tillstånd krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter.

Ml

M.4.7 FM H 17§förs1a|
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 FM H 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 §,|
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
kravs enligt kommunens lokala föreskrifter

Ml

M.4.11 MB 9 kap. 12 §, I
FMH 40 § förstal
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
til] miljöfarlig verksamhet överlåtit åt
tillsynsmyndigheten att fastställa

ECM

M.4.15 Anmälan FMH 13 §
andra stycket

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

Ml

^L
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M.4.16 FMH 14 § 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

f-5
l...
M.5.1

MB och
tillhörande
föreskrifter

Besluta i andra tillsynsärenden angående
hälsoskyddet

Ml

verKsam heter som orsakar
miljöskador, MB 10 kap.

IS7'iSM M v.
:^u^

Tillsyn FMH 28 §

"l;;'.y:

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

M.5.4

r:
M.6.1

Yttrande

Vättenv&rkéähll
MB 11 kap.

Tillstånd

FMRO 3 §

MB 22 kap. 25
§ tredje stycket

Avge yttrande till länsstyrelsen om samråd
avseende förklaring av område som
miljöriskområde

a
^,

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

ECM

ECM

M.6.2 Yttrande MB 11 kap.
9a-boch13§§,
FW21 §

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

ECM

:^
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M.7.1

Jordbruk och annan
verksamhet, MB 12 kap.

Yttranden MB 12 kap. 6§
och FAS 9 §

!«5(.ä Sx::

(i

Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för | Ml
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 innebar att pågående markanvändning
avsevärt försvåras (jfr. 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,
Qfr. 31 kap. 4 § 5 p. och 31 kap. 7 § miijöbalken).

ECM

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

Ml

M.7.6 SJVFS 2004:62
36§

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

Ml

^

M.8.1 Yttrande Ml

Kemiska produkter och
|bloteknlska organlsmeldl
MB14kap.;<(

MB 14 kap. 9§
tredje stycket

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

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/anvandning av
växtskyddsmedel

Ml

M.8.4 SFS 2014:425
2 kap 39 §

Meddela dispens från förbudet Ml

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

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

Ml

crp
"-^k-

Ll/
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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

SfCpsauciéntansVärj
NIB 15 kap.

M.9.1 Tillstånds- och
dispensbeslut

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

"'AJl

MB 15 kap. 19,
20, 24 och 25
§§

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

ECM

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

Ml

M.9.2 Besluta i ärende om dispens/tillstånd 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 sådan uppgiftsskyldighet.

ECM

L^
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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

M.10.1 Tillsyn

AF 45 §

Lokala
renhållnings-
föreskrifter

Besluta i ärende om anmälan om kompostering
eller annan återvinning/annat bortskaffande om
annat hushållsavfall än trädgårdsavfall.

Ml

.1 Tfflity^WBW

MB 26 kap. 9 § Besluta om förelägganden eller förbud utan vite i | Ml
ärenden som nämnden ansvarar för.

M.10.2 MB 26 kap.
13§

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

Ml

M.10.3 MB 26 kap.
15§

Besluta att sända föreläggande eller förbud,som
meddelats mot någon i egenskap av ägare m.m.
til] inskrivningsmyndigheten för anteckning i
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 MB 26 kap.
18§

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad. | ECM

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

~^^^. l-L-
7(14)



Bilaga till SBN§ 137/19
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

Tmstanttsgtltlgnet,
omprövning m.m,
MB 24 kap.

FMH 40 §
tredje stycket

M.11.1 MB 24 kap. 8 §

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

äÄ!t"M

Besluta att på ansökan av tillståndshavare
upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett
tillständsbeslut.

ECM

I
Ml

^^Utor,M|,2M

M.12.1 MB 27 kap. 1 §,
Kommunens
taxa

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

MADM,Ml

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

JUT

M.13.1

Tillträde m.m., MB 28 kap.

FAPT 9 kap. 5
§

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

ECM

MlMB 28 kap. 1
och 7 §

Besluta att meddela förbud att rubba eller skada
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

L^
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t,aa äKi* Livsmedelsområdet
m.m.

fe

L.1 -B"än. Livsmedelslagen

m-:
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.

LIL.1.1

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 på 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

LL26§ Beslut om rättelse på den felandes bekostnad. | ECML.1.6

L. 1.7 LL27§ Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten
för utövande av livsmedelskontrollen eller

verkställighet av beslut, om förutsättningar för
sådan begäran föreligger.

LI

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

L.1.8 LI

il8^^>»€^*^£^feöfel«ia
LF8§L.2.1 Kontroll Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt

med livsmedelsverksamhet att genomgå
läkarundersökning om det behövs av
livsmedelshygieniska skäl.

LI

Förordningen (2006:1166)
om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukters
Anmälan/Kontroll 3-6 §§ FAOKL,

Art. 27 EG
882/2004,
Kommunens
taxa

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

L.3.1 LI

LL.
9(14)
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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 FAOKL18§,
Kommunens
taxa

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

LI

och animaliska biprodukter

Kontroll.4.1 LFAB 23 §
FFAB 12 §

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

Ml, U

L.4.2 LFAB 25 § Besluta att ta hand om en vara samt - om
förutsättningar för det föreligger - att låta förstöra
varan på 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

MI.LI

L.4.4

h//i i/iviviiiiiiy \^uw.

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, U

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.

Ml, U

..5.2 FAOKF11 §,
Kommunens

taxa

Besluta om att sätta ned eller efterskänka
avgiften.

ECM

.5.3

r^oniroiiTororaningsn {^
882/2004 om offentlig
kontroll

FAOKF12§,
art. 28 EG
882/2004

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

Ml, U

För kommuner som inte har en risk- och eriärenhetsbaserad taxa, kan istället t.ex. ordet "inklassning" väljas här.
10(14)
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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
lampliga åtgärder

b) Beträffande livsmedel som redan släppts ut
pé 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 awaktan 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

. ^
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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 EG 882/2004
Art. 54.2 h

Besluta om andra åtgärder som anses vara
motiverade.

LI

^s föreskrifter om dricksv
(LIVSFS 2005:10)

L.7.1 Kontroll SLVFS11 §
2001:30,

Besluta om fastställande av egenkontrollprogram | Ll
och beslut om fastställande av

omtryck LIVFS provtagningspunkter samt frekvens av normal
2017:2 respektive utvidgad kontroll.

ö Övrigt
0.1 Alkohollagen sm

rn
K

0.1.1 Avge yttrande till den nämnd inom kommunen sorrj
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

AL 8 kap
10§

Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa
för tillsyn enligt alkohollagen

LI

f,

^

bestämmelser om

gaturenhållning och

'•^•»fK.-^-W.'S^'^"^ ~S^>

LSBGS 12 § | Besluta om föreläggande eller förbud som behövs | Ml

Ml

•aaä

B
m

LI

0.2.2 Avge yttrande till länsstyrelsen.

..3- Lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel

•a-sawgg@-:a'a

0.3.1

L

LHRL21 §

±

Begära upplysning eller handlingar som
behövs för tillsynen

•^?
^

^L
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Bilaga till SBN§ 137/19
Bilaga 1

0.3.2 LHRL21§ Rapportera och avge yttrande till
Läkemedelsverket

LI

0.3.3

0.4.1

LHRL23§ Besluta att debitera avgift enligt kommunens
taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel

LI

§ y
Stfm

M

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

0.5.1

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, U

Strålskyddslagen.5

SSL31 §,SSF
16 §§

Besluta att begära upplysningar eller handlingar
som behövs för sedan 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 SSF16a§,
Kommunens
taxa

Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt
strålskyddslagstiftningen

.6

0.6.1

0.7.1

0.7.2

Lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter

TLTP 6 kap. 2 §|
och 7 kap. 9
och 12 §§

&

LI

Ml

Beslut om föreläggande utan vite avseende
skyltning av rökfria miljöer

isa ovngi ar len

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

ECM

l

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

^ \

L^
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Bilaga till SBN§ 137/19
Bilaga 1

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

Lt-
14(14)



Bilaga till SBN§ 137/19

Bilaga 2

Myndighetsbeslut och övriga beslut inom strategienheten

Tabell 16
Punkt Arbetsområde Lagrum Beslut Delegat

Lagen om fastighetsregister samt förordningen om lägenhetsregister

1 Besluta i ärende enligt denna
lagstiftning

-GIS-

Fastighetsbildningslagen (1970:988)
Anläggningslagen
Ledningsrättslagen
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
fastighetsbildningsåtgärds
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

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

AU

Övriga ärenden

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

HS

L^
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Bilaga till SBN §137/19

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
Samhällsbyggnadsnämnden antagna riktlinjer.

strid mot gällande översiktsplan eller av

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.

^- LL
1



Tabell 17
Bilaga till SBN §137/19

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 innebar 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

81.4 9 kap 30-31c §§ 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

BLH

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

B1.7 9 kap 10 § Beslut att avslå ansökan om rivningslov om åtgärden uppenbart
strider mot någon förutsättning för rivningslov

BLH

B1.8 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

B1.11 9 kap 17 § Beslut om att bevilja ansökan om förhandsbesked IBLH

B1.12 9 kap 19 § Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap
19§

IBLH

B1.13 9 kap 22 § Beslut att förelägga sökanden att avhjälpa brister i ansökan samt
awisa ansökan eller avgöra ansökan i befintligt skick

IBLH

B1.14 9 kap 24 § Beslut om att samordning med miljönämnd ej ska ske IBLH

B1.15 9 kap 27 § Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller
förhandsbesked

IBLH

B1.16 9 kap 33 § Beslut att bevilja eller avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov om |BLH
åtgärden uppenbaU strider mot någon förutsättning för tidsbegransatl
lov

B1.17 Upphävande av lov pé sökandens begäran IBLH

^ L[/
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[B2.1

|B2.2

|B2.3

|B2.3 |22 § första stycket 2

|B2.4 |23-24 §§

|B2.5

|B2.6

B2
Bilaga till SBN §137/19

Författning Beslut enligt 10 kap PBL Delegat
(lägsta
nivå)

h»§ Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked
lämnats

BLH,Bl

|13§ Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har
lämnat sitt uppdrag

BLH,

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

BLH,

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

BLH,

Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd far påbörjas
och att i startbeskedet

fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om
vem eller vilka som är 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

BLH, Bl

123-24 §§ Beslut att neka startbesked BLH,Bl

|18§ Beslut att det för rivningsétgärder inte behövs någon kontrollplan BLH,

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

BLH,

|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.)

BLH,

IB2.9 34-37 §§ Beslut om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked (inklusive
beslut om mindre awikelse från föreskrifter)

BLH,

|B2.10 |6 kap 10 § 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,Bl

|B3 iFörfattning Beslut enligt 11 kapPBL Delegat
(lägsta
nivå)

|B3.1 5§ Beslut om att avsluta ärende BLH,Bl

IB3.2 7§ Avge ingripandebesked ECB

IB3.3 |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

-^

3



Bilaga till SBN §137/19
|B3.5 |18§ Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter

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

SBN

|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

SEN

|B3.8 ^1§ Beslut om rivningsföreläggande SBN

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

SBN

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, eHer förslag av
byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig

ECB

|B3.16 37 § Beslut om ansökan om utdömande av vite SBN

[B3.17 |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

IB3.18 Avskrivning av ärende om påföljd/ingripande då
rättelse/åtgärdande skett. Avskrivning av ärende om ingripande då
överträdelse legaliserats i efterhand.

BLH, Bl

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

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

|B4 Författning Beslut enligt 12 kap PBL Delegat
(lägsta
nivå)

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

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

BLH,

'viiuiiiiiiiy i»t?oiui ciiiycidiuu

m.m. samt OVK
fy ai

(lägsta
|nivå)

^?^
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Bilaga till SBN §137/19
IB5.1 |5 kap 9 § PBF Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna

anordningar
IBLH,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

IBLH,

B5.3 5 kap. 1-7 §§ PBF Beslut om föreläggande (utan vite) mot den som inte fullgör sina
skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem

BLH,

B5.4 BFS 2011:16 OVK1 med ändrings-
författningar

Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt om det finns
särskilda skäl

IBLH,

'uiKaiiiiiny oesiui gaiiaiiut; avswg |ue i eg ai

(lägsta
|nivå)

B6.1 Boverkets byggregler, BFS och BBR |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
[annan synpunkt.

IBLH,

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

IBLH,

^r
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-10

§138 Ärendenr PLAN.2019.202

Detaljplan för Orebackens camping, Sjöbo 3:58

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planförslaget godkänns för samråd.

Sammanfattning
Ett förslag till ny detaljplan (Detaljplan för Sjöbo 3:58 m.fl. "Orebackens camping") har
utarbetats tillsammans med berörda avdelningar.
Förslaget innebär i korthet:

att utöka campingverksamheten med fler stugor och campingplatser
att byggrätt skapas för ny receptionsbyggnad
att skapa en trygg entréväg till campingverksamhet och friluftsliv

Beskrivning av ärendet
Syftet med en ny detaljplan för campingområdet är behovet av en detaljplan som medger
nuvarande utbredning samt öppnar för möjligheten att utöka området ytterligare och utveckla
verksamheten i framtiden.

Detaljplaneförslaget innebär i första hand en utökning av campingområdet för att möjliggöra
fler platser för camping och stugor. En ny byggrätt för reception/butik/restaurang föreslås vid
den nya entrén till campingen. På en mindre del av befintlig parkering söder om gamla
landsvägen föreslås nya stugor, ställplatser för husbilar samt att Orestugan, som idag nyttjas
av friluftsfrämjandet, får en utökad byggrätt. Här kommer parkering finnas till friluftslivets
verksamheter och stuggäster samt ytterligare en mindre parkering längre österut, strax innan
nedfarten till vägtunneln under väg 11.
Den befintliga "gamla landsvägen" förblir gemensam entréväg från väster, "porten till
området", för både camping och friluftslivets verksamheter. För att säkerställa låga
hastigheter ska delar av vägen utformas på de gåendes villkor.
Entrén till badet med bil föreslås bli från Tolångavägen i stället för som idag från
campingområdet. Detta minskar behovet av att parkera på Oran för badgäster. Många gena
alternativ att röra sig till och inom området på cykel eller till fots ska erbjudas.
När den nya detaljplanen vinner laga kraft, för att möjliggöra ett större campingområde,
kommer den att upphäva den äldre planen (detaljplan 308) i berörda delar.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-21 att beställa en ny detaljplan för Orebackens
campingområde.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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HANDLINGAR

Planförslaget omfattar följande handlingar.

Planbeskrivning med genomförandefrågor (denna handling)

• Plankarta med bestämmelser

• lllustrationskarta

Fastighetsförteckning
• Grundkarta
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Illustration av planförslaget över nya Orebackens camping.

Detaljplan för Sjöbo 3:58 mfl, "Orebackens camping", Sjöbo kommun
Planbeskrivning
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Samrådshandling 2019-12-10
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en naturskön camping med ca 170 camping- och
stugplatser och tillhörande verksamhetsrelaterade anläggningar.

Förslaget omfattar en utökning av befintlig camping med ca 80 platser varav ca 30 är stugplatser. För
att tillgängliggöra den nya västra delen av området har en ny gatuslinga skapats så att trafiken på ett
enkelt sätt kan ta sig runt i området. Största delen av utökningen sker i väster, norr om Östergatan.
Planen innehåller även utbyggnadsmöjlighet för en ny entrébyggnad med reception, butik och
möjlighet att inrymma konferenslokaler och ett mindre spä.Söder om Östergatan finns en byggrätt
för nuvarande Friluftsfrämjandets lokaler som kan utökas och förnyas, samt möjlighet att anlägga
stugor. Den västra delen innehåller både en parkeringsyta och allmänplatsmark natur. Området i
väster planläggs inte helt och hållet pga befintligt spårreservat, men tanken är att ge möjlighet att
tillfälligt anlägga en aktivitetspark, t ex en mountainbikebana (MBT-bana), som kopplar ihop stråket
kring idrottsplatsen med badet. Då området är kuperat och naturskönt är syftet att skydda
naturvärden samt skapa ekosystemtjänster som gynnar området i sin helhet. Ett hållbarhetsfokus
med avseende på biologisk mångfald och hållbar hantering av dagvatten ska genomsyra planen.

FÖRFARANDE
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen
(2010:900) 5 kap 7§. Ett utökat förfarande används då detaljplanen inte är förenlig med
översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande över den samt om planen är av betydande
intresse för allmänheten. Planen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten samt att den
inte är förenlig med gällande översiktsplan.

HUSHÅLLNING MED MARK 3, 4 och 5 KAP MIUÖBALKEN
Detaljplanen är förenlig med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken om hushållning med mark- och vatten-
områden. Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB, riksintresse för
naturvård enligt 3 kap. 6 § MB och riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB.
Planförslaget bedöms inte innebära en negativ påverkan på gällande riksintressen.

J
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PLAN DATA

Lägesbestämning
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Planområdets avgränsning (rödstreckad linje).

Planområdet omfattar ca 10,4 ha och avgränsas av Östergatan i söder och Orebadet, tennisbana och
bostadsbebyggelse i norr. Söder och öster om planområdet finns natur- och skogsmark. Området

ligger intill Sjöbo Öras rekreationsområde och befintlig camping ligger inom planområdet.
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Markägoförhållanden

Marken inom planområdet omfattas av fastigheterna Sjöbo 3:14, 3:58 och 3:59 som är kommunägd
mark. Planen berör även delar av Sjöbo s:2. Mindre del av fastigheterna Sjöbo 3:8, 3:10 och 3:22
ligger inom ptanområdet och är privatägda.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
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Gällande riksintressen inom området: riksintresse för kommunikationer (orange streckad gräns och område är framtida

järnväg och mörkorange linje är befintlig väg), riksintresse för naturvård (mörkgrön punktad gräns och område), riksintresse
för friluftsliv (ljusgrön punktad gräns och område). Planområdet är markerat med svart streckad linje.

Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB, område FM 12
Fyledalen. l beskrivningen av riksintressets värden utpekas rekreationsområdet Sjöbo Öra.
För bevarande och utveckling av områdets värden är det bland annat viktigt att naturvärden
vårdas och består, och att befintliga anläggningar för friluftsliv bevaras och underhålls.
Bebyggelseexploatering ska ske med stor hänsyn till natur- och kulturmiljövården.

Planens genomförande bedöms inte påverka riksintresse för friluftsliv negativt då
planförslaget innebär en utveckling av en befintlig anläggning för friluftsliv (campingen) samt
etablering av nya motionsanläggningar vilket kommer att stärka Sjöbo Öras funktion som
rekreationsområde.

Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB, område N 75 Sjöbo

Öra - Fyledalen - Nybroån med Biflöden, l beskrivning av områdets huvuddrag beskrivs

Sjöbo Oro som ett till större del skogsbevuxet platåberg som begränsas av mycket branta

sluttningszoner. Vegetationen är på flera ställen intressant, särskilt i de sluttningar där

grundvatten sipprar fram.

•><=^̂
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Föreslagen sträckningen berör ingen värdekärna och endast kanten av riksintresset varpå
negativ påverkan bedöms som ingen/obetydlig.

Planområdet angränsar i norr till riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB,
Simrishamnsbanan. Det innebär att kommunen ej får planera bebyggelse på ett sätt som kan
påtagligt försvåra tillkomst och utnyttjande av anläggning för den framtida järnvägen.
Riksintresset är inte begränsat till persontrafik. Därför måste kommunen ta höjd för en
eventuell utveckling av godstrafik på spåret som inkluderar farligt gods.

Planområdets norra gräns är anpassat till gällande riksintresse för kommunikation. Då inga
beslut finns för byggandet av Simrishamnsbanan bedöms marken kunna användas för
tillfällig aktivitet och därför föreslås i illustrationen en MBT-bana som knyter samman
idrottsplatsen och badplatsen. Planförslaget bedöms inte försvåra tillkomst och utnyttjande
av anläggningar för den framtida Simrishamnsbanan.

Övriga skyddsbestämmelser och regionala intressen

Landskapsbildskydd
Den del av planområdet som ligger på den södra sidan av Östergatan omfattas av bestämmelse om
landskapsbildskydd enligt f.d. 19 § Naturvårdslagen, vilken fortfarande är gällande. Även östra delen
av planområdet angränsar till landskapsbildskyddet.
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Karta över område som omfattas av landskapsbildskydd (gulskrafferat område).

Inom den del av planområdet som omfattas av landskapsbildskydd föreslås befintlig grusyta delvis
göras om till yta för campingstugor, servicebyggnad och aktivitetsytor. Väster om gräsytan föreslås ca
1000 kvm naturmark ianspråktas för uppförande av 6 st campingstugor. Övrig mark som omfattas av
bestämmelser om landskapsbildskydd planläggs som allmänplatsmark natur, förutom ett mindre
område i planområdets sydöstra hörn där en besöksparkering möjliggörs. Då bebyggelse och
verksamheter på den södra sidan av Östergatan huvudsakligen placeras på befintlig grusyta och

Detaljplan för Sjöbo 3:58 mfl, "Orebackens camping", Sjöbo kommun
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endast en mindre yta ianspråktas för ny bebyggelse, bedöms planförslaget inte medföra någon större
påverkan på område som omfattas av bestämmelse om landskapsbildskydd.

Planförslaget bedöms inte innebära en negativ påverkan på landskapsbilden i övriga delar av
området då den verksamhet som planeras ej kommer att vara synlig på avstånd. Planerad bebyggelse
är låg liksom de fordon som kommer att besöka området.

Vattenskyddsområde
Planområdets norra del ligger inom vattenskyddsområde. Sjöbo kommun fick 2016 ett nytt tillstånd
till uttag av grundvatten från brunnarna i Grimstofta. Med tillståndet aktualiserades behovet av att
se över utbredningsgränserna för vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter.

Gränserna för de nya skyddszonerna kring vattentäkterna går omlott och därför tas ett gemensamt
vattenskyddsområde fram för vattentäkterna i Grimstofta och Gröndal. Kommunen utreder
utbredningsområdet men i dagsläget finns inget slutligt förslag på revidering som är behandlat. Det
nya skyddsområdet med nya föreskrifter kommer efter behandling ersätta de två befintliga
skyddsområdena Grimstofta respektive Gröndal.

Planförslaget bedöms inte påverka vattenskyddsområdet då campingen idag är ansluten till det
allmänna VA-nätet. Dagvattnet för planområdet kommer att tas om hand genom lokalt
omhändertagande av dagvatten och infiltration på specificerade ytor som kan anläggas med renande
effekt. Infiltrering av dagvatten bör inte ske i närhet av vattenbrunn, detta på grund utav
föroreningsrisk.
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Karta över område som omfattas av vattenskyddet (planområdet inom röd cirkel)

Översiktsplan

l gällande översiktsplan från 2009 är Sjöbo tätort utpekat som område där fördjupning av
översiktsplanen planeras. Enligt översiktsplanen bör bland annat frågor gällande tillgång och
utveckling avtätortsnära rekreationsområden studeras i den fördjupade översiktsplanen.

^:

Detaljplan för Sjöbo 3:58 mfl, "Orebackens camping", Sjöbo kommun
Planbeskrivning

Samrådshandling 2019-12-10

^



9(28)

Fördjupning av översiktsplanen för Sjöbo tätort, antogs 2013-04-24. De delar av översiktsplan 2009
som berör Sjöbo tätort som bland annat redovisas i avsnitt 4/4.5/10/10.2 samt markanvändnings-
kartan inom planområdets omfattning ersätts med fördjupning av översiktsplanen och dess bilagor.
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Tätortsnäre natur- och rekreationsomräde

Markanvändningskartanfrån gällande fördjupning av översiktsplan från 2013.

l markanvändningskartan är planområdet planlagt som "Tätortsnära natur- och rekreationsområdet"
och enligt den fördjupade översiktsplanen bör tillgängligheten till rekreationsområdet stärkas genom
bland annat utbyggnad av gång och cykelleder till området. Planförslaget innebär en utveckling av
befintligt camping och rekreationsområde med nya aktiviteter och boendemöjligheter, samt att
tillgängligheten till Sjöbo Öras rekreationsområde stärks. Planförslaget bedöms delvis vara förenlig
med gällande FÖP Sjöbo tätort när det gäller att stärka rekreationsmöjligheterna. Dock uttrycks
ingenting om en expandering av campingen med både husvagnsplatser och stugplatser och därför
bedöms planen också delvis strida mot FÖP Sjöbo tätort.

Detaljplaner

Planområdet omfattas av detaljplan nr 308 "Förslag till utvidgning av stadsplan för område vid
Tolångavägen" som vann laga kraft 1972-02-23. Större delen av berört område inom gällande
detaljplan är planlagd som allmänplats park och plantering. En mindre del är reglerat för
campingplats (Re) med en byggnadshöjd på fyra meter. Campingområdet har dock expanderat utöver
dessa ytor och stämmer idag inte överens med gällande plan. Detaljplanen är från 1972 och
innehåller därför ingen genomförandetid.
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Friluftsutredning

Ptanområdet omfattas av den nyligen antagna friluftsutredningen för Sjöbo Öra från 2019-11-12.
Utredning innehåller en inventering av Oraområdets natur, friluftsliv och aktiviteter, samt en
kartering av de många natur- och rekreationsvärden som kartlagts på nationell till lokal nivå. Dessa
innefattar bl a riksintresse för naturvård och friluftsliv, tätortsnära natur och grönstruktur och
naturvårdsprogram för Sjöbo kommun. Utifrån natur- och rekreationsvärden och medborgardialog
har mål tagits fram för det framtida tätortsnära rekreationsområdet Oran. Med målen och en
sammanvägning av olika intressen i området har åtgärder föreslagits. Detaljplanearbetet har varit en
parallel! process och några av dessa förslag har integrerats i planförslaget, planen står därför inte i
strid medfriluftsutredningen.
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Avgränsningsområdetförfriluftsutredningen från 2019-11-12.

Några slutsatser som utredning tagit fasta på är att det aktiva friluftslivet med dess olika aktiviteter
är oerhört viktigt för folkhälsan och tar stor plats i ett rekreationsområde. Att bevara vissa lugna och
tysta områdena i tätortsnära rekreationsområden är viktigt för individers välmående. Ett sådant lugnt
och tyst område finns längst i söder i Gran, där de flesta känsliga naturvärdena förekommer.

De flesta utvecklingsförslag för aktiviteter, tex anläggande av en naturstig, utegym och förslag till
fysiska åtgärder som t ex fler bänkar och sittplatser, rekommenderas ske på kommunägd mark inom
Ora-området där kommunen har full rådighet över marken. Av förslagen på nya aktiviteter i området
kan nämnas frisbeegolft, utegym och en kortbana för MTB.

Sjöbo Öra används flitigt av allmänheten, föreningslivet, lokala förskolor och grundskolor. Många
intressen och aktiviteter verkar sida vid sida. Utredningen konstaterar att det inte föreligger många
intressekonflikter och området bedöms klara en utveckling av befintliga aktiviteter, såväl som kunna
inhysa ett par nya aktiviteter i framtiden. Det framkommit att området används under hela året,
även om tyngdpunkten har förflyttats från vinteraktiviteter till sommaraktiviteter.

Grönstruktur- och naturvårdsprogram

Planområdet gränsar i söder till grönstruktur- och naturvårdsprogrammet (GNP) antaget av KF, 2016-
09-28. Området söder om planområdet heter Gumparp med omgivningar och utgörs av
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sluttningszonen vid Gumparp samt intilliggande dalbotten. Den sandiga och solexponerade
sluttningen hyser ett stort antal hotade insekter däribland slåttersandbi, slåttergökbi, storfibblebi
och ölandsgökbi.
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Terrängskuggningskarta med grönstruktur och naturvårdsprogrammet (GNP), Gumparp med omgivningar (orange linje).

Dalbotten omfattar förutom två fotbollsplaner fibblerika betesmarker som är av betydelse för bl a
storfibblebiet. Planförslaget berör GNP Gumparp med omgivningar vid den befintliga
parkeringsplatsen som görs om till att även innehålla stugor och en utökad byggrätt för samlingslokal
med tillhörande funktioner. Väster om parkeringsplatsen planeras ett fåtal stugor som inkräktar på
ett buskage. Planen bedöms inte påverka de utpekade värdena i GNP Gumparp med omgivningar.

Bedömning av miljöpåverkan

Enligt 5 kap 18 § PBL ska de bestämmelser om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar
av planer och program som finns i 6 kap 11, 18 och 22 §§ MB tillämpas om detaljplanens
genomförande kan antas medföra en omfattande miljöpåverkan. Stadsbyggnadsförvaltningen
bedömer att genomförande av denna detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER

Bakgrund

Befintlig camping har funnits inom området sedan början av 1970-talet har sedan dess vuxit ut mot
omgivande natur område. Under årens lopp har campingen expanderat österut utan stöd av
detaljplan. Ett delsyfte med föreliggande planförslag är att bekräfta befintliga förhållande.
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Ortofoto över Orebackens camping från 1960 (tv) och från 1975 (th).

Pågående markanvändning

Östra halvan av planområdet består av Orebackens camping med ca 95 campingplatser, 6 stugor, 30
tältplatser och 20 ställplatser. Den västra halvan består av mestadels gröna ytor som sluttar åt väster.
Campingplatserna är anpassade till den sluttande terrängen och skapar en speciell och naturskön
camping som är ovanlig i Sverige idag.
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Natur

Mark och vegetation

Västra området består av ängs- och gräsytor med stora buskage och lövträd. Östra delen består
mestadels av gräsytor och den dominerande trädarten är tall.
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Västra området med dess mark och vegetationskaraktör. Utsikt mot västra infarten av campingen.
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Östra området med dess mark och vegetationskaraktär. Utsikt mot centrala delen av befintlig camping.

Beskrivning av miljökvalitetsnormer för vatten (MKN vatten) inom planområdet

Miljökvalitetsnormer (MKN) förvattenförekomster (SFS 2004:660) är ett juridiskt bindande

styrmedel för att ange krav på vattnets kvalitet vid en viss tidpunkt. Planområdet ingår i

delavrinningsområdet som mynnar i Vombsjön. Huvudavrinningsområde är Kävlingeån. Kävlingeån

(Vombsjön-Tranåsbäcken) har god ekologisk status och den kemiska statusen för Kävlingeån är god.
Vombsjön är en viktig dricksvattentillgång för länet. Möjlig påverkan kan ske via dagvatten genom
ytavrinning till recipient Kävlingeån samt via dagvatten genom infiltration till recipient

grundvattenmagasin.

Planförslaget innebär marginell hårdgöring av området i förhållande till dagens situation. Då marken

har en extremt bra infiltrationsförmåga finns det ingen anledning att skapa fördröjningsytor, dock ska

dagvattnet ledas till ytor som är skapade för viss rening av dagvattnet vilket gör att möjligheten att

uppnå miljökvalitetsnormernaförVombsjön och Kävlingeån eller grundvattenmagasinet inte

försämras. Kommunen gör därför bedömningen att ingen negativ påverkan på ovan nämnda

vattenförekomster som leder till överträdelser av fastställda miljökvalitetsnormer kommer att ske.

Detaljplan för Sjöbo 3:58 mfl, "Orebackens camping", Sjöbo kommun
Planbeskrivning

Samrådshandling 2019-12-10

'"<

^



14 (28)

_ ••.,r-M^^

^s
m. 7

^

^

.d

Planområdet har avrinningsområde Kävlingeån (tv), delavrinningsområde är Vombsjön (th).

Topografi

Marknivåerna inom området varierar mellan +62 och +84 m ö h.

Geotekniska förhållanden
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Isalvssediment

Isalvssediment, sand

SGUs Jordartskarta.

Området är beläget nordost om Romeleåsen och består till stora delar av flackt dallandskap.
Landformen på området är gravsänka, med en berggrund som domineras av sedimentära bergarter
såsom kalksten, lerskiffer och sandsten. De vanligast förekommande jordarterna är isälvsavlagringar
och issjösediment.

Kultur

Fornlämningar

l planområdets centrala del finns ett minnesmärke (RAÄ-nummer: Södra Åsum 7:1) i form av ett antal
minnesstenar. Mittstenen är 1,2 m hög och 1,3 m bred. På stenens ena sida finns namnteckningarna:

Gustav Adolf Louise inristade, samt ifyllda med vit färg. Mittstenen är placerad på ett

halvcirkelformat postament, samt en liggande flathäll.

Detaljplan för Sjöbo 3:58 mfl, "Orebackens camping", Sjöbo kommun
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Bild på minnesmärke med 18 stenar placerad i en cirkel tillsammans med en mittsten.

Runt mittstenen är 18 stenar placerade i en cirkel med ca 19 m i diameter. Varje sten i cirkeln har ett
sockenhamn från Färs inristat på sig. Texten är vänd mot mittstenen. Samtliga namn har

ursprungligen varit vitmålade men färgen är nu borta. Mittstenen signerades 1959 då dåvarande
kungaparet besökte Sjöbo i samband med en hantverksmässa. Genom att undersöka ortofoto så kan
det konstateras att mittstenen inte stått på denna plats vid signering utan måste ha placerats där vid
senare skede, troligtvis i samband med öppnandet av campingen.
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Ortofoto över Orebackens camping och det område där minnesmärket står. Bilderna är från 1960 (tv) och 1975 (th).

Då stenarna inte har någon lång historia bedöms ingen särskild arkeologisk utredning behövas.
Planens genomförande har intentionen att bevara stenkonstellationen intakt och därför bedöms

planförslaget inte få någon negativ påverkan förfornlämningen.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 §
kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. För ingrepp eller
borttagande av eventuella påträffade fornlämningar krävs Länsstyrelsens tillstånd.

Detaljplan för Sjöbo 3:58 mfl, "Orebackens camping", Sjöbo kommun
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PLANFÖRSLAG

Bebyggelse

Befintlig bebyggelse
Bebyggelse inom campingen utgörs av vandrarhemmet Solbacken, 6 stugor och receptionsbyggnad
och ett servicehus, l anslutningen till campingen finns en mindre lekplats, tennis, minigolf samt en
badanläggning, Orebadet. Badet har en 50-meters bassäng som renoverades under 2007.
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Foto från området: l) Reception, 2) Lekplats, 3) Vandrarhemmet Solbacken, 4) Stugor bredvid vandrarhem

Det finns även motionsspår för löpning som vintertid kan användas som längdåkningsspår. Söder om
planområdet ligger också Sveriges sydligaste skidbacke för utförsåkning.
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Servicebyggnader med kök, dusch, WC, tvätt, latrintömning och sophantering.

Detaljplan för Sjöbo 3:58 mfl, "Orebackens camping", Sjöbo kommun
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Framtida camping

Campingen utökas från att innehålla ca 100 campingplatser inklusive stugor till att totalt innehålla ca
170 platser. Några befintliga campingplatser försvinner samtidigt som ca 50 nya campingplatser och
30 nya stugor tillskapas. Befintliga stugor (2 st) vid parkeringen flyttas eller rivs resterande fyra
stugor vid vandrarhemmet bibehålls.

Campingplatserna ligger terrasserade utmed höjdkurvorna vilket gör anläggandet mer komplicerat
än traditionella campingplatser. Då campingplatserna är terrasserade finns det möjligheter i den
västra delen att få del av en utsikt som andra campingplatser har svårt att erbjuda. Naturen och
terrängen är det som gör denna campingen unik i sitt slag. l förslaget är de västra platserna 10x10 m
och längre upp mot den nya stugbyn blir tomterna djupare för att hantera terrängens lutning.
Utökningen i den befintliga delen i öster är också de 10-12 meter breda men betydligt djupare för att
utrymme finns och för att även där hantera höjdskillnaderna. Det är positivt med olika storlekar på
tomterna då campingen kan koppla priset till storleken. På det sättet kan campingen erbjuda
standardplatser, plusplatser och premiumplatser beroende på storlek och utsikt.

Detaljplan för Sjöbo 3:58 mfl, "Orebackens camping", Sjöbo kommun
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För att checka in på campingen kör besökarna in på en parkeringsyta eller väntzon där fordonet kan
stå i väntan på den administrativa processen. När incheckningen är klar får besökaren en tagg så att
de kan ta sig in på campingområdet genom bommarna. Campingområdet är slutet och endast
incheckade fordon kan vistas inne på campingområdet. Däremot finns parkeringsmöjligheter för
besökare som vill besöka restaurang/utsiktsplats. Tanken är att inte stängsla in området och därför är
campingen inte stängd för allmänheten (gående eller cyklister), l området finns även
sammankopplade stigar till närområdetsalla aktiviteter och motionsslingor.
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Illustration visar de område som innehåller nya campingplatser och stugor (röda cirklar).

Framtida bebyggelse

Campingen är reglerad med bestämmelsen N (Camping) och 02 (Campingstugor, dock max 5 nya

öster om entré och max 14 nya väster om entré). En tydlig entré skapas till campingen med en ny

huvudbyggnad med tillhörande lokaler. Huvudbyggnaden är reglerat med Os (Reception,

^
Detaljplan för Sjöbo 3:58 mfl, "Orebackens camping", Sjöbo kommun
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gemensamhetslokal, konferensanläggning samt service) samt utformningsbestämmelserfzför

fasadmaterial (får ej utformas med prefab betongskivor) och en byggnadshöjd på 8 meter.

^%*y*

•I

Utformningsidé för ny huvudbyggnad som kan innehålla reception, konferensanläggning, butik och utsiktsplats.

Den nya huvudbyggnaden där campingens reception är placerad kan även användas till en lokal butik
för boende på campingen, restaurang för både boende och allmänhet samt utsiktsplats och
lekaktiviteterför barnen på campingen. Det finns även i framtiden möjlighet att inrymma en
konferensanläggning i byggnaden.
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Den gamla receptionen och entrén till badet föreslås bli en kompletterande serviceanläggning med

dusch/tvätt/disk. Denna ytan regleras med O (Tillfällig vistelse) och byggnadshöjd 4 meter.
Byggnaden bredvid som idag innehåller vandrarhem är tänkt att behålla den nuvarande
verksamheten och regleras därför till Oi (Vandrarhem) och byggnadshöjd 7 meter. Även en mindre

Detaljplan för Sjöbo 3:58 mfl, "Orebackens camping", Sjöbo kommun
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byggnad för sophantering och latrintömning föreslås för den utökade delen av campingen. Entrén till
badet har flyttats ner till en mer lämplig och lättillgänglig plats vid badet så att badet görs tillgängligt
för alla grupper i samhället men är inte en del av planområdet. Förslaget innehåller även utökad
byggrätt för samlingslokalen (Os) som används av friluftsfrämjandet. Byggrätten är även reglerad
med byggnadshöjd 3,5 meter och fz för sadeltak samt fa för fasadmaterial av träpanel. De
tillkommande stugorna regleras också på samma sätt fast då med 04 för campingstugor.
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Kartbild av befintlig trafikmatning in till Orebackens camping (orange linje).

Trafikmatning till campingen bedöms till största del komma från det statliga vägnätet (väg 13/11) och
en mindre del från det lokala gatunätet. Södergatan och Östra tdrottsgatan påverkas mest av en
expansion av campingen. Dock är berörda vägar i gott skick och väl dimensionerade för en marginell
ökning av trafik med husvagnar och husbilar. På sikt, när det framtida spårreservatet tas i bruk, kan
det uppkomma en konfliktpunkt i korsningen Östergatan/Östra Idrottsgatan/Tolångavägen.
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Konfliktpunkten bedöms dock vara på längre sikt och påverkar inte den nu aktuella planeringen
förutom att inget permanent planeras på reserverad mark.

Stråk

Höjdryggen i området bidrar till att det finns ett par utsiktspunkter som har en fin utsikt utöver
landskapet. Att dra nytta av utsikten och etablera någon typ av publik funktion, som t ex
restaurang/café i kombination med spel och lek, skulle kunna bidra till en ny målpunkt, både för
lokalsamhället men även i det regionala perspektivet. Det finns stråk i alla riktningar som kan bidra
till liv och rörelse. Att jobba med belysning, marknadsföring och skyltning kan bidra till att
tillgängliggöra området för den regionala kundkretsen. Naturen med dess terräng och utsikt är en
stor tillgång för området och det som gör Orebacken till ett unikt aktivitetsområde.
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Kartbild av befintlig struktur med stråk och utsiktspunkter samt analys av potentiella ytor för ny camping.
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Illustration visar de framtida parkeringsplatserna (röda cirklar).

Parkering

Parkeringsplatser finns på fem olika ställen varav två är

tänkta att vara till campingen och ligger vid entrén och på

den befintliga grusytan i södra delen av planområdet. En ny

parkering skapas för badet som också kommer få en entré
vid samma ställe för att underlätta besök på badet, l västra

delen skapas en ny parkeringsyta som är tänkt att serva

både aktivitetsparken och den intilliggande idrottsplatsen.

Det är även planerat en mindre parkeringsyta i öster för att
underlätta vistelse i naturområdet.

Gator

Det nya gatunätet för campingen är uppbyggd kring en

slinga med en gatubredd på 5,5 meter som leder trafiken

runt hela området och integreras med befintliga vägstruktur

för campingområdet. För utökningen i östra delen, skapas

en gata med 4 meters gatubredd som avslutas med en

vändzon.

Gång- och cykelväg

Gång- och cykelnätet är sammanlänkat från väster och upp

mot badet. Cykling österut sker dock i blandtrafik efter det

att entrén till campingen har passerats. Intill parkeringen

vid aktivitetsparken föreslås ett övergångställe för gång-

och cyklister, likadant föreslås ett övergångställe för en

Detaljplan för Sjöbo 3:58 mfl, "Orebackens camping", Sjöbo kommun
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trygg och säker passage vid campingentrén och vid pulka backen.

Aktivitetspark

l planområdets västra del föreslås en tillfällig aktivitetspark på spårreservatets mark som planeras för

en MBT-bana för alla åldrar. Till den nya aktivitetsparken kopplas även en ny permanent

parkeringsyta som kan användas fram tills spårreservatet blir aktuellt att tas i bruk. Parkytan och

aktivitetsparken blir då en sammanlänkande yta mellan idrottsplatsen och badet.
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Teknisk försörjning

Vatten/avlopp
Området är idag kopplat till allmänt VA-nät. Området ingår i verksamhetsområde för dricksvatten

och spillvatten, men ej för verksamhetsområde för dagvatten.

Dagvatten

Planförslaget innebär marginell hårdgöring av området i förhållande till dagens situation. Då marken
har en extremt bra infiltrationsförmåga finns det ingen anledning att skapa fördröjningsytor. Dock
ska dagvattnet ledas till ytor som är skapade för viss rening av dagvattnet vilket gör att möjligheten
att uppnå miljökvalitetsnormerna förVombsjön och Kävlingeån eller grundvattenmagasinet inte

försämras. Ytan är belägen i lågpunkten mellan MBT-banan och parkeringen och reglerat i plankartan
med egenskapsbestämmelse fördröjning.

El

Området kan kopplas till befintligt elnät.

Tele/IT

Området kan kopplas till befintligt telenät.

Avfall

Området har idag två sophanteringsplatser. l förslaget flyttas servicebyggnaden i den befintliga
campingen till en plats i sluttningen sydöst om nuvarande läge. För den nya västra delen av
campingen planeras en ny sophanterings- och latrintömningsbyggnad som servar det nya området.
Den befintliga sopstationen i östra delen bibehålls som den är idag.

Aktivitetspark \\>-^1
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Illustration over området med inringade platser sophantering och latrintömning. Nya anläggningar (röd ring), befintlig
anläggning (blå ring), befintlig anläggning som föreslås flyttas (svart ring).
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MIUÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
Barnperspektivet

Ur ett barnperspektiv så är förslaget förenligt med barnkonventionen då den tar hänsyn till bra och
tydliga gång- och cykelvägar. Förslaget tillgängliggör även området med mer parkering vilket gör att
föräldrar lättare kan transportera barn från och till aktiviteter i området. Förslaget innehåller också
en satsning på barn genom den tillfälliga aktivitetsparken som knyter ihop ett aktivitetsstråk mellan
idrottsplatsen och badet.

Ekosystemtjänster

Befintlig ekosystemtjänster inom planområdet kommer att påverkas vid planens genomförande.
Exempelvis kommer naturmark exploateras vid utvidgning av campingen vilket försämrar områdets
klimatreglerande funktion. Förmåga att rena luft kommer att minska då träd tas ned och
exploateringen innebär att pollineringen påverkas inom området.

En del av syftet med planförslaget är att bibehålla och tillföra ekosystemtjänster inom planområdet.
Öppen dagvattenhantering kan exempelvis kompensera den negativa påverkan på den lokala
klimatregleringen något genom avdunstning och infiltration. Likadant kan idén om att
campingplatserna ska inpassas i naturen på ett omsorgsfullt sätt leda till att bibehålla natur och
minska påverkan vid genomförandet av planen.

Hälsokonsekvenser

Planförslaget innebär ett mer tillgänglig rekreationsområde och en utökning av campingfunktion
bedöms förslaget ha positiva hälsoeffekter då möjligheterna för allmänheten att nyttja natur- och
rekreationsområdet Sjöbo Öra.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Organisatoriska frågor

Tidplan

Detaljplanen bedöms vinna laga kraft under sommaren 2020.

Planprocess

Planen genomförs med utökat förfarande.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då planen vunnit laga kraft. Genomförandetid är den
tidsrymd inom vilken planen är tänkt att genomföras och fastighetsägare inom planområdet har en
garanterad byggrätt i enlighet med planen under denna tid. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit
genom planen behöver beaktas.
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Huvudmannaskap

Att ett område är allmän platsmark innebär att marken är avsedd för ett gemensamt behov.
Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken som på plankartan utgörs av GATA och
NATUR. Huvudmannen ansvarar för den allmänna platsmarkens utbyggnad, drift och underhåll.

Ansvarsfördelning

Planförslaget innebär utbyggnad av ny lokalgata (slingan inom campingen). Kommunen bekostar
anläggning av nya gator. Inom planområdet betecknat med P-PLATS bekostar kommunen utbyggnad
av allmänna parkeringsytor.

Markarbeten

Då den nya delen av campingen sluttar mot väster kommer en del grävarbeten att behövas. När
detta sker ska tillsynsmyndigheten kontaktas i god tid före schaktning påbörjas. Före eventuella
efterbehandlingsåtgärder inleds ska en anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inlämnas till tillsynsmyndigheten i god tid (minst 6 veckor).

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetskonsekvenser för fastigheter inom planområdet

Fastigheterna för campingområdet föreslås genomgå följande förändring vid detaljplanens
genomförande. Observera att sammanställningen inte är bindande för kommande
lantmäteriförrättning.
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Fastighetskonsekvenser för fastigheter inom planområdet

Sjöbo 3:58 (grå)
Delar av fastigheten Sjöbo 3:14, inom den gråa zonen, regleras över Sjöbo 3:58. Även delar av Sjöbo
3:59 regleras över till 3:58. Fastigheten blir huvudfastighet för campingområdet.

I
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Sjöbo 3:59 (grön)
Liten del av fastigheten Sjöbo 3:14, inom den gröna zonen, regleras över Sjöbo 3:59. Fastigheten blir
huvudfastighet för vandrarhemmet och den befintliga receptionsbyggnaden.

Ny fastighet (gul)
Liten del av fastigheten Sjöbo 3:14, inom den gråa zonen, avstyckas till ny fastighet. Fastigheten
innehåller då huvudbyggnaden för campingområdet.

Ny fastighet (turkos)
Liten del av fastigheten Sjöbo 3:14, avstyckas till ny fastighet. Fastigheten innehåller då byggrätt för
stugor som tillhör campingområdet.

Ny fastighet (röd)
Liten del av fastigheten Sjöbo 3:14, avstyckas till ny fastighet. Fastigheten innehåller då byggrätt för
stugor som tillhör campingområdet.

Ny fastighet (blå)
Liten del av fastigheten Sjöbo 3:14, inom den gråa zonen, avstyckas till ny fastighet. Fastigheten
innehåller då byggrätt för samlingslokal till friluftsfrämjandet m fl.

Fastighetsbildning

Ansökan om fastighetsbildning och upprättande av härför nödvändiga avtal ankommer i första hand
på markägare och exploatör. Exploatören bekostar samtliga fastighetsbildningsåtgärder, bildande av
ledningsrätter samt servitut som exploateringen ger upphov till.

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Kostnaden för utarbetandet av detaljplanen betalas initialt av Sjöbo kommun genom
stadsbyggnadsförvaltningen. Planavgift ska tas ut i samband med bygglovsansökan enligt av
kommunen fastställd taxa.

Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning
för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas.

VA-ledningar

En anslutning till det allmänna ledningsnätet finns inom planområdet. För att hitta lämpliga
ledningsstråk inom planområdet, behöver en utredning göras över hur det interna ledningsnätet ska
utformas, vilken exploatören ansvarar för.

El-ledningar

Sjöbo Elnät AB ansvarar för elförsörjningen inom planområdet.

Tele/IT-ledningar
Telia och Teleservice Skåne AB sva rar för telenätet inom planområdet.

Detaljplan för Sjöbo 3:58 mfl, "Orebackens camping", Sjöbo kommun
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Tekniska frågor

Tekniska utredningar

Geoteknisk utredning ska göras i samband med projektering av ny byggnad. Fördjupade utredningar,
t.ex som geoteknisk undersökning, radonmätning eller projektering ansvarar resp.
byggherre/exploatör för.

MEDVERKANDE

Planförslaget har tagits fram av plankonsult Jimmie Simonsen (Sigma Civil), i samråd med Åsa
Bjurström, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen samt i samråd med representanter för
berörda förvaltningar.

Stadsbyggnadsförvaltningen Sjöbo kommun

Anders Linden

Tf Förvaltningschef

Åsa Bjurström
Planarkitekt

Detaljplan för Sjöbo 3:58 mfl, "Orebjackens camping", Sjöbo kommun
Planbeskrivning
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