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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid

Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, tisdagen den 26 maj 2020 kl. 18:00

Beslutande

Jörgen Ny,(C), ordförande
Michael Smedberg (M),vice ordförande
Therese Bengtsson (M), tjg ersättare för Cecilia Rosenqvist Perry (M)
Thomas Nilsson (M)
Christer Hovbrand (S)
Camilla Windh (S), tjg ersättare för Sonya Jonasson (S)
Simon Diaz (KD)
Joakim Folkesson (SD), jäv § 80
Leif Jönsson (SD), tjg ersättare för Lars-Wilhelm Larsson (SD), jäv § 80

Tjänstemän och
övriga

Anders Lindén, enhetschef miljö
Linnéa Elamzon, enhetschef bygg
Henrik Larsson, Tf enhetschef strategi
Ingrid Nilsson, sekreterare
Johan Andersson, ekonom, §§ 63-65

Utses att justera

Leif Jönsson och Therese Bengtsson och Michael Smedberg (§ 80)

Underskrifter

Sekreterare .............................................................................................Paragrafer

63 - 83

Ingrid Nilsson
Ordförande

.......................................................................................................................................................................

Jörgen Ny
Justerande

.......................................................................................................................................................................

Leif Jönsson ej §80

Therese Bengtsson

Michael Smedberg §80

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

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden
2020-05-26

Datum för
anslags uppsättande

2020-06-01

Förvaringsplats
för protokollet

Stadsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

......................................................................................................................................
Ingrid Nilsson

Organ

Justerandes sign

Datum för
anslags nedtagande

Utdragsbestyrkande

2020-06-23
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

Beslut

Rubrik

SBN § 63
SBN § 64
SBN § 65
SBN § 66
SBN § 67

Val av justerare
Föredragningslista 2020
Budgetredovisning 2020
Informationsärenden till Samhällsbyggnadsnämnden
Beslut om Granskning gällande detaljplan för Sjöbo golfklubb - Björka
18:1 m fl - Omma 3:2
Beslut om begäran av extramedel för detaljplan för Sjöbo Oras Camping Sjöbo 3:14 m fl
Delegationsbeslut 2020-04-14 - 2020-05-10
Rapporter och beslut för delgivning i nämnden 2020
Yttrande över förslag på reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning
2020-05-26
Uppföljning av Intern kontroll 2020-04-30 - DR1
Ändringsbeslut angående representanter till Kävlingeåns vattenråd 2020
Uppföljning av tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för
samhällsbyggnadsnämnden per den 30 april 2020, DR1
Utsläpp av spillvatten till enskild avloppsanläggning - Nya fastighetsägare
- Bäretofta 1:5
Föreläggande om försiktighetsmått gällande Sövdeborgs Jaktskytteklubbs
skjutbana - Sövdeborg 1:1
Klagomål vid tillsynsbesök - Vollsjö 48:3
Utredning om utförd åtgärd - Uppförande av stödmur utan startbesked Fränninge 12:7
Utredning om åtgärd - Fasadändring (insättning fönster, flytt av entrédörr
samt igensättning av dörr samt putsning av garage) - Blentarp 18:37
Ansökan - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Blentarp 11:47
Ansökan - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Blentarp 20:35
Överlämnande av Djurskyddshandlingar till slutarkiv

SBN § 68
SBN § 69
SBN § 70
SBN § 71
SBN § 72
SBN § 73
SBN § 74
SBN § 75
SBN § 76
SBN § 77
SBN § 78
SBN § 79
SBN § 80
SBN § 81
SBN § 82
SBN § 83

Justerandes sign

Ärende

Utdragsbestyrkande

Sida
3
4
5
6
7-8
9
10
11
12
13
14
15 - 16
17
18 - 22
23 - 30
31
32 - 34
35 - 38
39 - 40
41 - 42
43
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

§63

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

Ärendenr ALL.2020.15

Val av justerare
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Leif Jönsson (SD) och Therese Bengtsson (M) 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

§64

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

Ärendenr ALL.2020.6

Föredragningslista 2020-05-26
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.
_________

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

§65

Ärendenr ALL.2020.2

Budgetredovisning 2020-04-30 - DR1
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 1 och uppföljning av internbudget för
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet per den 30 april 2020 och överlämna utfallsprognosen till
ekonomiavdelningen.
__________
Sammanfattning
Delårsrapport 1 och uppföljning av internbudget för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet per den
30 april 2020 och utfallsprognos ska redovisas
Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Delårsrapport april 2020
Status: Påbörjad

Rapportperiod: 2020-04-30 Organisation: Samhällsbyggnadsnämnden

Totalt för nämnden
Ekonomi
Konto

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Summa
Resultat

Utfall
Jan - Apr
2019
2 126
-6 446
-4 320
3 747
-573

Budget
Jan - Apr
2020
1 998
-5 952
-3 954
3 954
0

Utfall
Jan - Apr
2020
2 558
-5 689
-3 131
3 954
824

Bokslut
2019

Budget
2020

Prognos
2020

6 241
-17 654
-11 413
10 600
-813

5 995
-17 495
-11 500
11 500
0

6 030
-17 530
-11 500
11 500
0

Efter fyra månader redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen ett överskott om 0,8 mnkr.
Intäkterna är högre än budgeterat. Under året har det varit ett högt inflöde på antal
bygglovsärenden, nybyggnadskartor och planavgifter. Även kostnaderna är låga för perioden.
Budgetanslaget om 0,5 mnkr för Biosfärområde Vombsjösänkan är inte utnyttjat och påverkar
periodens resultat med 0,1 mnkr. I budgeten var det avsatt medel för oförutsedda händelser som
inte har använts för perioden. Även kostnader för kursavgifter och inköp av förbrukningsmaterial
har varit låga - 0,1 mnkr. Vid årets slut prognosticeras att samhällsbyggnadsförvaltningen är i
paritet med budget. Även om intäkterna är höga för perioden finns en viss osäkerhet i hur stor
utsträckning Covid-19 kommer att påverka intäkterna framöver.

Uppföljning per verksamhet
Miljö- och hälsoskydd
Årets viktigaste händelser
Pågående pandemi Covid-19 påverkar tillsynsarbetet, avbokningar och framflyttning av
tillsynsbesök till hösten sker. Alternativa lösningar provas för att ändå så långt möjligt bedriva
tillsyn enligt plan. Arbetet med inventering av mindre miljöfarliga verksamheter inom
miljöskyddsområdet för att få registret uppdaterat har påbörjats som planerat.
Kommunsamarbetet Biosfärområde Vombsjösänkan fortskrider, förstudien är godkänd och
beslut har tagits för att inleda kandidaturarbetet.

Måluppfyllelse
Indikator
Ingångsvärde
Utfall 2020 Bedömning
Sjöbo erbjuder attraktivt boende där alla upplever trygghet, frihet, samhörighet och
tillgänglighet.
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
100
100
Kommentar: Förvaltningens enda bil är en miljöbil.
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Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
81
andel av maxpoäng (%)
Kommentar: Resultatet av undersökningen presenteras i november, inget mätvärde för
perioden.

Ekonomianalys
Efter fyra månader redovisar miljö- och hälsoskyddsverksamheten ett överskott om 0,3 mnkr.
Intäkterna är i paritet med budget. Årsavgifterna på miljö är periodiserade med fyra tolftedelar.
Kostnaderna är låga för personal på grund av sjukskrivning. Budgeten för kurser och konferenser
är inte utnyttjad på grund av Covid-19. Biosfärområde Vombsjösänkan förbättrar periodresultatet
med 0,1 mnkr.
Prognosen för året indikerar på ett överskott om 0,3 mnkr. Framförallt är det de beslutade
taxehöjningarna som står för merparten av överskottet. Taxehöjningarna ger cirka 0,3 mnkr mer i
intäkter årligen. Under delar av året kommer en tjänst vara vakant och inte ersättas varav ett
överskott uppstår. Under en månad kommer även en tjänst vara utlånad till vård- och
omsorgsförvaltningen som avlastning för Covid-19. Det är osäkert om medlen gällande naturvård
inom verksamheten miljö- och hälsoskydd kommer att räcka och därmed har prognosen ändrats.
Utifrån utfallet hittills förväntas antalet inspektionsbesök följa budget. Det är dock en osäker
prognos och det finns risk att antalet blir lägre än budget med anledning av Covid-19. Antalet
ansöknings- och anmälningsärenden är lägre än förväntat för perioden och prognosen är att det
blir färre än budgeterat. Antalet klagomålsärenden ser ut att följa budget.
Konto
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Summa
Resultat

Utfall Jan Apr 2019
777
-2 732
-1 955
2 064
109

Budget Jan
- Apr 2020
820
-3 044
-2 224
2 224
0

Utfall Jan Apr 2020
848
-2 785
-1 938
2 224
286

Budget
2020
2 461
-8 848
-6 387
6 387
0

Prognos
2020
2 709
-8 797
-6 087
6 387
300

Utfall 2019

Utfall 2020

658

Budget
2020
730

251

Prognos
2020
730

141

220

64

190

112

120

50

120

Prestationstal
Nyckeltal
Miljö- och hälsoskydd - antalet
inspektionsbesök
Miljö- och hälsoskydd - antalet
ansöknings- och
anmälningsärenden
Miljö- och hälsoskydd - antalet
klagomålsärenden
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Plan- och byggverksamhet
Årets viktigaste händelser
Pågående pandemi Covid-19 påverkar arbetet genom att vi så långt det är möjligt ställer om till
digitala möten. Inflödet av ärenden har dock fortsatt varit högt.
I början av året startades på prov kvällsöppet för spontanbesök och rådgivning kring bygglov
vilket var välbesökt. På grund av Covid-19 har vi ställt om så att detta nu fortskrider per telefon
istället för genom fysiska möten.
Arbetet med att införa e-tjänster för bygg- och anmälansärenden har påbörjats.
Kommunstyrelsen har beslutat att översiktsplanen är klar för samråd. Kommunikationsplanen
följs och planeras klar för antagande våren 2021.
Planförslaget kvarteret Bränneriet har godkänts för granskning med förändringarna efter
samrådsskedet.

Måluppfyllelse
Indikator
Ingångsvärde
Utfall 2020 Bedömning
Sjöbo erbjuder attraktivt boende där alla upplever trygghet, frihet, samhörighet och
tillgänglighet.
Handläggningstid bygglov, veckor (mediantid)
2
3
Kommentar: Ingångsvärdet handläggningstid för hela 2019 var 16 dagar (2,3 veckor), vilket är
väldigt lite. Vi har under aktuell period 2020 haft många större ärenden så som villor och de tar
något längre tid, 24 dagar (3,4 veckor). Lagkrav är 10 veckor.

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
Kommentar: Förvaltningens enda bil är en miljöbil.

100

100

Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
81
andel av maxpoäng (%)
Kommentar: Resultatet av undersökningen presenteras i november, inget mätvärde för
perioden.

Ekonomianalys
Efter fyra månader uppvisar verksamheten ett positivt resultat om 0,5 mnkr. Under perioden har
det varit ett högt inflöde av både bygglovsavgifter, nybyggnadskartor och planavgifter. Totalt har
16 stycken ansökningar om enbostadshus registrerats vilket är lika många ansökningar som för
helår 2019 då det registrerades 15 stycken. För perioden har det även debiterats för ett större
bygglov på Sjöbo Väst, 0,1 mnkr, samt har det inkommit 0,1 mnkr i sanktionsavgifter.
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Prognosen indikerar på ett underskott om 0,3 mnkr. Anledningen är att planavdelningen troligen
inte kommer att uppnå de budgeterade intäkterna. Mycket av arbetstiden för året kommer att gå
till översiktsplanen och parkeringsstrategier samt detaljplaner som inte kan debiteras fullt ut 2020
då de antingen är i uppstartsskede eller beräknas antas först 2021. Bygglovsavdelningen
prognosticerar ett mindre underskott. Det är bra inflöde på antal ärenden men en viss osäkerhet
råder över vilka konsekvenser Covid-19 får för verksamheten. Hitintills märks ingen
nedtrappning. Från och med 1 juni höjs N-faktorn från 0,9 till 1,0 vilket ger cirka 0,2 mnkr mer
på årsbasis. Även om både inflödet av antal ärenden är högt och den beslutade taxehöjningen har
en mindre justering gjorts på intäktssidan om 0,1 mnkr.
Antalet ansökningar om bygglov förväntas följa budget. Antalet bygganmälningar är lägre än
förväntat för perioden och prognosen förväntas bli färre än budgeterat. Dock är prognoserna
osäkra med anledning av stundande lågkonjunktur och Covid-19. Antalet klagomålsärenden och
antal ärende som inte är avslutade/arkiverade ser ut att följa budget.
Konto
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Summa
Resultat

Utfall Jan Apr 2019
1 349
-3 492
-2 143
1 550
-593

Budget Jan
- Apr 2020
1 178
-2 692
-1 514
1 514
0

Utfall Jan Apr 2020
1 711
-2 697
-987
1 514
527

Budget
2020
3 534
-8 011
-4 477
4 477
0

Prognos
2020
3 321
-8 097
-4 777
4 477
-300

Utfall 2019

Utfall 2020

240
291
47

Budget
2020
200
250
40

99
57
15

Prognos
2020
200
200
40

1 677

2 000

1 690

2 000

Prestationstal
Nyckeltal
Antal ansökningar om bygglov
Antal bygganmälningar
Plan- och bygg - antalet
klagomålsärenden
Antal ärenden som inte är
avslutade/arkiverade

Politisk verksamhet
Årets viktigaste händelser
Även här har Covid-19 påverkat med något färre ledamöter på nämndens sammanträden.
Taxorna har uppdaterats vilket var viktigt för att få en långsiktig budget i balans.
Inom kommunsamarbetet Biosfärområde Vombsjösänkan råder politisk enighet, förstudien
godkändes och beslut har tagits för att inleda kandidaturarbetet.
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Ökad service och tillgänglighet på bygglovenheten uppskattas. Kvällsöppet varannan torsdag för
spontanbesök och rådgivning startades i början av året. På grund av Covid-19 fortskrider detta
per telefon istället för genom fysiska möten.
Planförslaget kvarteret Bränneriet har godkänts för granskning med förändringarna efter
samrådsskedet.

Ekonomianalys
Utfallet för perioden är i paritet med budget. Prognosen för året indikerar på ett nollresultat för
den politiska verksamheten. Under 2020 är det inte inplanerat några extra utbildningsinsatser.
Konto

Utfall Jan Apr 2019

Budget Jan
- Apr 2020

Utfall Jan Apr 2020

Budget
2020

Prognos
2020

-222
-222
133
-88

-216
-216
216
0

-206
-206
216
10

-636
-636
636
0

-636
-636
636
0

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Summa
Resultat

Personalresurser
Hela nämnden
Under hösten kommer en medarbetare att ta ut längre ledighet. För att klara budget då andra
medarbetare återgått från ledighet tidigare och i högre omfattning än planerat så ersätts inte
tjänsten. Detta medför högre belastning på förvaltningens medarbetare.

Måluppfyllelse
Indikator
Ingångsvärde
Utfall 2020 Bedömning
En attraktiv arbetsgivare
Anställda upplever Sjöbo kommun som en
bra arbetsgivare, andel (%)
Kommentar: Resultatet hämtas från medarbetarenkäten som genomförs vartannat år, senast
2018. Inget mätvärde för perioden.

3
Sjukfrånvaron, andel (%)
2
Kommentar: Sjukfrånvaron uppgår till 2,7 procent vilket är en ökning jämfört med samma
period föregående år som då var 2,2 procent. Anledningen till den ökade sjukfrånvaron är
främst planerad sjukfrånvaro men Covid-19 bidrar troligen också.
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Åtgärder med anledning av befarat underskott
Två medarbetare återgick i tjänst från ledighet tidigare och i högre omfattning än planerat. Under
hösten kommer en medarbetare att ta ut längre ledighet och för att klara budget ersätts inte
tjänsten vilket medför högre belastning på förvaltningens medarbetare.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
På grund av Covid-19 som påverkar hur tillsynen kan bedrivas inom miljö- och
hälsoskyddsverksamheten så finns det risk att intäkterna blir lägre än budget. Det finns också en
risk för minskade intäkter inom förvaltningens övriga verksamheter om Covid-19 generar
personalbortfall eftersom allt planerat arbete inte blir utfört.

Framtiden
Arbetet med digitalisering för att öka förvaltningens tillgänglighet, service samt förutsättningar
för samverkan och dialog i tidiga skeden kommer att fortsätta. Bland annat har arbetet med att
införa e-tjänster på bygglovenheten startat.
Samhällsbyggnadsnämnden tror på en fortsatt god inflyttning till Sjöbo kommun och arbetar
vidare med att bland annat ta fram byggrätter i attraktiva lägen. Behovet av detaljplaner för
flerbostadshus behöver tillgodoses för att Sjöbo kommun ska klara framtidens utmaningar.
Nämnden ser också ett behov av att ta fram byggrätter eller andra åtgärder för verksamheter.
Hållbarhetsprogrammet (Miljömål 2034) planeras färdigställas utifrån samråden för att antas
under hösten 2020.
En medarbetare kommer under en månad lånas ut till vård- och omsorgsförvaltningen för
avlastning med anledning av Covid-19.

2020-05-15 09:42
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Sjöbo kommun

Samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljning april månad 2020

Analys av periodens resultat

Nämnden har beslutat att få detaljerade månatliga redovisningar avseende det ekonomiska läget
under 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden intäkter
(tkr)

Budget helår
2020

Utfall Jan - Apr
2020

Budget Jan - Apr
2020

Återstår Jan - Apr
2020

Återstår helår
2020

Verksamhet
Miljö- och
hälsoskyddsverksamhet

2 461

848

820

28

-1 613

Plan- och byggverksamhet

3 534

1 711

1 178

533

-1 823

Summa verksamhet

5 995

2 559

1 998

561

-3 436

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet
För perioden har det fakturerats 848 tkr vilket är 28 tkr mer än budgeterat. Årsavgifterna ingår i
resultatet (fyra tolftedelar) som motsvarar 489 tkr (exklusive taxehöjning). Förra månaden märktes en
mindre nedtrappning på intäktssidan men under april har detta återställts och följer budget. Därmed
har intäkterna inte påverkats i någon större grad av Covid-19. Historiskt sett avviker inte intäkterna för
perioden.
Plan- och byggverksamhet
För perioden har 1 711 tkr fakturerats avseende plan- och byggverksamheten. Utfallet är 533 tkr bättre
än budgeterat. Under april månad har ett flertal planavgifter och nybyggnadslov debiterats. Tidigare
beslutade sanktionsavgifter debiterades under april. I tabellen nedan redovisas historiska intäkter
vilket indikerar på att under 2020 har det varit ett bra inflöde på antal ärenden. Framförallt är det
bygglovsavgifter som inkommit under perioden.

Byggenheten intäkter
Intäkter ackumulerat (tkr)
År (Jan - Apr)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Budget 2020

Avvikelse

Bygglovsavgift

222

654

664

395

566

552

1 026

633

393

Bygganmälan

26

64

100

283

76

595

93

190

-97

Sanktionsavgifter

31

0

17

0

0

0

83

33

50

279

718

781

678

642

1 147

1 202

856

346

Årsintäkt, utfall

1 533

2 487

2 195

2 762

2 855

2 533

2 507*

Årsbudget

1 241

1 130

1 500

2 200

2 344

2 544

2 570

Summa

* Prognos

2

Samhällsbyggnadsnämnden kostnader
(tkr)

Budget helår
2020

Utfall Jan - Apr
2020

Budget Jan - Apr
2020

Återstår Jan - Apr
2020

Återstår helår
2020

Verksamhet
Politisk verksamhet
Miljö- och
hälsoskyddsverksamhet

-636

-206

-216

10

430

-8 848

-2 785

-3 044

259

6 063

Plan- och byggverksamhet

-8 011

-2 697

-2 692

-5

5 313

-17 495

-5 689

-5 952

264

11 806

Summa verksamhet

Politisk verksamhet
För perioden uppvisar den politiska verksamheten ett överskott om 10 tkr.
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet
För perioden uppvisar kostnaderna ett överskott om 259 tkr. Kävlingeåns årsavgift ingår i resultatet
med 250 tkr. Kostnaderna är låga för personal på grund av sjukskrivning. Budgeten för kurser och
konferenser är inte utnyttjad på grund av Covid-19. I april beviljades en tillfälligt utökad budgetram
motsvarande 500 tkr i tre år (2020–2022) för Biosfärområde Vombsjösänkan. Detta förbättrar
periodresultatet med 125 tkr.
Plan- och byggverksamhet
För perioden är kostnaderna i paritet med budget. Personalkostnaderna är höga men kompenseras av
lägre kostnader för bland annat kurs och konferensavgifter. I budgeten var det budgeterat att
föräldraledigheterna skulle börja senare och med mindre tjänstgöringsgrad än vad det faktiskt blev.
Sammanfattande bedömning/prognos
Periodens resultat uppgår till 824 tkr i överskott vilket är bättre än förväntat. Merparten av överskottet
beror på högre intäkter än budgeterat. Beslutet om Biosfärområde Vombsjösänkan bidrar med 125 tkr.
Prognosen vid årets slut indikerar på ett nollresultat. Även om intäkterna är höga för perioden har inte
ens hälften av intäkterna inkommit för året. Osäkerheten med hur stor påverkan Covid-19 får för
verksamheterna kvarstår.
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

§66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

Ärendenr ALL.2020.9

Informationsärenden till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.
__________

Sammanfattning
· Marie Rosdahl, planarkitek informerade om arbetet med P-normen på arbetsutskottet, och Linnéa
Elamzon, enhetschef bygglov informerade på nämnden om P-normen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

§67

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

Ärendenr PLAN.2016.1315

Beslut om Granskning gällande detaljplan för Sjöbo golfklubb - Björka
18:1 m fl - Omma 3:2
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planförslaget godkänns för granskning.
__________
Sammanfattning
I nuläget gäller detaljplanen P 133 (laga kraft 2002-10-28) för Sjöbo golfklubbs 18-håls
golfbana. Centralt i området finns klubbhus med restaurang, maskinhall och förrådsbyggnader
mm. Sjöbo golfklubb har sökt att stycka av och införskaffa en bit av marken, där byggnaderna
idag finns. Gällande detaljplan tillåter dock inte detta, utan har en planbestämmelse som säger
att hela planområdet ska utgöras av en enda fastighet.
Nytt detaljplaneförslag har därför upprättats för att möjliggöra fastighetsindelning inom
området. Byggrätterna har utökats för att kunna bygga ut vissa delar av golfklubbens
verksamhet, t ex det befintliga klubbhusets restaurang samt utbyggnad av verksamhetens
maskinhall. Det har även tillskapats nya byggrätter för att möjliggöra uppförandet av
övernattningsstugor och ett mindre hotell/vandrarhem, knutet till golfklubbens
besöksverksamhet.
Beskrivning av ärendet
Ny detaljplan upprättas för att möjliggöra fastighetsindelning inom befintligt detaljplanelagt
område. Fastigheten Björka 18:1 ska delas i två fastigheter, där Sjöbo golfklubb avser köpa
den avstyckade mindre fastigheten, med syfte att skapa byggrätter för bl a framtida
övernattningsstugor och hotell/vandrarhem knutna till dess besöksverksamhet. Utbyggnad av
befintliga byggnader, såsom klubbhus, restaurang samt maskinhall, möjliggörs även.
Syftet med detaljplanen är att anknyta de nya byggnaderna i materialval och utformning till
bebyggelsen i den närbelägna Björka, vilken är utpekad som särskilt värdefull kulturmiljö.
Vidare är syftet att bevara skogskaraktären och den biologiska mångfalden inom området
genom en varsam placering av de nya byggnaderna. Det ursprungliga syftet med
skogsplanteringen var bland annat att binda sanden, och träden har nu även en viktig funktion
att skapa lä och gynnsammare lokalklimat vilket kan förlänga golfsäsongen.
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-07-02 att godkänna planförslaget för samråd.
Samrådsförslaget, daterat 2019-07-02, var ute på samråd under perioden 2020-04-09 t o m
2020-05-06.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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GRANSKNINGSHANDLING
2020-05-26
Dnr Plan.2016.1315

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
DETALJPLAN
för Björka 18:1 m fl, ”Sjöbo golfklubb”, i Sjöbo,
Sjöbo kommun, Skåne län
Efter Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-07-02 har förslag till
rubricerad detaljplan, daterad 2019-07-02, varit föremål för samråd
under tiden 2020-04-06 t o m 2020-05-06.
Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse.

Yttranden

10 yttranden har inkommit.
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget:
- Räddningstjänsten SÖRF
- Lunds kommun
- Försvarsmakten
- Region Skåne, Regionala Utvecklingsnämnden
- E.ON
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SAMMANFATTNING AV YTTRANDENA OCH KOMMENTARER

Länsstyrelsen (2020-05-08)

Yttrande över samråd om detaljplan för Björka 18:1 m.fl, Sjöbo
kommun, Skåne län
Redogörelse för ärendet
Planhandlingarna anger att detaljplanens syfte är att möjliggöra
fastighetsindelning inom befintligt detaljplanelagt område. Fastigheten
Björka 18:1 ska delas i två fastigheter, där Sjöbo golfklubb avser köpa
den avstyckade mindre fastigheten, med syfte att skapa byggrätter för
bl a framtida övernattningsstugor och hotell/vandrarhem knutna till
dess besöksverksamhet. Utbyggnad av befintliga byggnader, såsom
klubbhus, restaurang samt maskinhall, möjliggörs även.
För planområdet finns en gällande detaljplan (laga kraft 2002 10-28)
där ändamålet är Y1: Golfbana, området får ej bebyggas annat än där
byggrätt särskilt anges. Området (utom greenerna) är tillgängligt för
allmänheten enligt allemansrätten. Högsta tillåtna byggnadsyta i
gällande detaljplan är 800 kvm.
För området gäller översiktsplan för Sjöbo kommun 2009. Enligt
översiktsplanen är området utpekat som befintlig golfbana. Kommunen
har inte tagit ställning i planhandlingen om planförslaget är förenligt
med översiktsplanen. Kommunen tar fram planförslaget med
standardförfarande. Kommunen gör bedömningen att planförslaget
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som
avses i 6 kap. MB.
Länsstyrelsens formella synpunkter
Riksintresse Kommunikationer (3kap. 8 § MB)
I södra delen av planområdet ligger en framtida korridor för
Simrishamnbanan riksintresse för kommunikationer (järnväg,
Simrishamnsbanan) enligt 3 kap. MB. Planhandlingarna beskriver inte
riskintresseanspråket i sig och planförslagets påverkan på
riksintresset. Detta bör kompletteras i planhandling i nästa skede.
Kommentar:
Planområdets omfattning minskas till granskningsskedet. Riksintresset
för kommunikation berörs då inte alls av planområdet och påverkas
därmed inte av den föreslagna exploateringen på den befintliga
golfbanan.
MKN vatten och artskyddsförordningen
Länsstyrelsen ser ett behov av att påverkan på miljökvalitetsnormerna
för vatten utreds både med hänsyn till normerna i sig och i förhållande
till förekomsten av tjockskalig målarmussla i Björkaån. Med hänsyn till
risk för negativ påverkan på vattenkvaliteten i ån och att tjockskalig

3 (13)

målarmussla omfattas av artskyddsförordningen bedömer
Länsstyrelsen att det är lämpligt att ta fram en MKB som beskriver
påverkan från enskilda avlopp och dagvattenhantering.
Länsstyrelsen anser primärt att spillvattenhanteringen bör omfattas av
kommunalt huvudmannaskap och att det bör bildas kommunalt
verksamhetsområdet för spillvatten. Enligt lag om allmänna
vattentjänster (2006:412) är kommunen ansvarig för att ordna vatten
och avlopp i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till
människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen menar att om hanteringen
av spillvatten föreslås ske enskilt måste bygglov villkoras i enlighet
med 4 kap.14§ pk1 PBL. Det krävs också en utredning som visar att
de kumulativa effekterna av alla potentiella avloppsutsläpp som planen
ger utrymme till inte äventyrar möjligheterna att följa
miljökvalitetsnormerna för vatten.
Planförslaget anger att dagvatten ska fördröjas och renas. Det framgår
däremot inte i vilken utsträckning vattnet ska fördröjas och renas och
hur föreslagna försiktighetsmått påverkar vattenförekomsten
nedströms. När det gäller dagvatten vill länsstyrelsen påpeka vikten av
att fördröjning av dagvatten sker på ett sätt så att hydromorfologin i
vattendraget nedströms inte påverkas negativt. Detta kräver ofta att
utformningen av dagvattendammar regleras med en strypning som är
betydligt större än vad avrinningen i l/s ha kan bli från dräneringar vid
maxflöden. Om inte så sker påverkas vattendraget, trots
flödesutjämnande åtgärder, direkt vid varje regntillfälle av ett flöde som
sällan förekommer i naturliga vattendrag. Eftersom vattendrag belägna
högt upp i avrinningsområdet ofta har ett väldigt lågt basflöde under
stora delar av året blir det både en kraftig hydrologisk påverkan och en
påverkan av det mest förorenade vattnet (first flush) i stort sätt varje
gång det regnar. Jämfört med naturliga vattendrag, men också i
jämförelse med jordbruksdiken, så kommer det inom
avrinningsområden med hårdgjorda ytor ske en hög frekvens av
flödestoppar även under årstider som normalt skulle sakna sådana. Att
den ökade frekvensen av flödestoppar sker under vår, sommar och
höst när den biologiska aktiviteten är hög samtidigt som
vattentemperaturen är hög innebär en generell stress på
vattenlevande organismer.
Planförslaget säkerställer inte heller föreslagen dagvattenhanteringen.
Vid enskilt huvudmannaskap för dagvatten är det lämpligt att
säkerställa hanteringen med någon eller några av de
planbestämmelser som är tillämpliga enligt PBL:
- Reservera mark för dagvattenanläggningar (4 kap 5§ pkt 2 och 3,
18§ pkt 3)
- Bygglov med villkor avseende avloppsanläggning som kommunen
inte skall vara huvudman för (4 kap 14§ pkt 1)
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- Utformning av byggnadsverk och tomter (4 kap 16§ pkt 1) i syfte att
ta hänsyn till grannar, motverka rötangrepp, behov att hushålla med
vatten inom planområde
- Markytans utformning och höjdläge (4 kap 10§) i syfte att påverka
miljön i planområdet
- Det krävs marklov, om kommunen har bestämt det i detaljplanen (9
kap 12§), för markåtgärder som kan försämra markens
genomsläpplighet SFS 2018:1370
Om planen inte säkerställer att vattenförekomsten nedströms
planområdet inte påverkas negativt kan Länsstyrelsen med hänsyn till
miljökvalitetsnormerna för vatten komma att överpröva planen enligt
11 kap PBL.
Kommentar:
Som redovisats redan i samrådsförslaget så finns det en befintlig
dagvattendamm strax norr om det nu minskade planområdet, (i
samrådsversionen låg dammen inom planområdet), där regnvatten
samlas upp och används till bevattning av greenerna. Denna damm
fungerar som ett fördröjningsmagasin för att jämna ut eventuellt flöde
till Björkaån.
Inom planområdet finns inte mycket hårdgjorda ytor, endast en
parkeringsyta, infartsvägen och en del av ytan framför den befintliga
maskinhallen. Dessa få hårdgjorda ytor ligger i planområdets västra
delar, så långt bort från Björkaån som möjligt. Tillkommande takytor
från föreslagen tillkommande exploatering anses ej vara omfattande.
För att säkra att det inte tillkommer fler asfalterade ytor inom området,
finns planbestämmelsen n4 – körslinga i grus, ej asfalt, inom de två
nya delområdena föreslagna för 10 stugor och vandrarhemmet med
15-16 rum. Markens beskaffenhet anses ha goda förutsättningar för
lokal infiltration av de tillkommande takytorna, totalt ca 1500 kvm BYA
i maximalt utbyggt skede, och det finns gott om fri yta i direkt
anslutning till den föreslagna exploateringen, för regnvatten att
naturligt infiltreras.
För att ytterligare säkerställa att vattenförekomsten nedströms
planområdet inte påverkas negativt har en ny planbestämmelse införts
inför granskningsskedet; ”a – Bygglov får inte ges för nybyggnad av
stugor/vandrarhem/hotell förrän redovisning av planerad ökad
vattenförsörjning, och hantering av spillvatten, presenterats och
kommit till stånd av exploatören/verksamhetsutövaren. (PBL 4 kap 14
§ 1)”
Stadsbyggnadsförvaltningen kompletterar planbeskrivningen med
ovanstående information.
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Länsstyrelsens rådgivning
Undersökning av betydande miljöpåverkan samt behov av
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen inte kommunens
bedömning att ett genomförande av planförslaget inte skulle kunna
antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6
kap. miljöbalken. Länsstyrelsen anser att en strategisk miljöbedömning
och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning bör göras utifrån
förslagets konsekvenser på miljökvalitetsnormer för vatten i sig och
kopplingen till påverkan på tjockskalig målarmussla samt vissa arter
inom artskyddet (se vidare under MKN vatten och
artskyddsförordningen samt Information om artskydd).
Kommentar:
Kommunen delar inte Länsstyrelsens bedömning att detta planförslag
skulle medföra betydande miljöpåverkan så som avses i 6 kap.
Miljöbalken. Markens lämplighet för ändamålet, i detta fall
golfverksamhet, har redan prövats och funnits lämpligt i den förra
detaljplaneprocessen vilken mynnade ut i en antagen och
lagakraftvunnen detaljplan år 2002. Bedömningen av
miljökonsekvenser för denna nya detaljplan, är alltså inte att avgöra
om golfverksamhet och anläggande av en 18-håls golfbana utgör
betydande miljöpåverkan, utan bedömningen ska basera sig på om
den föreslagna utökningen av golfverksamheten, i form av 10 stugor á
max 55kvm, byggnation av ett mindre vandrarhem/hotell med ca 15-16
rum, viss utökning av befintlig maskinhall/garage och en möjlighet till
utbyggnad av befintligt klubbhus, i sig utgör betydande miljöpåverkan.
Kommunen står fast vid sin bedömning att så inte är fallet, och
behovet av en Miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte.
Stadsbyggnadsförvaltningen kompletterar planbeskrivningen med
motiveringen av sin bedömning.
Information om biotopskydd
Skogsstyrelsen har yttrat sig kring planförslaget. I nordöstra hörnet av
planområdet berörs en del av ett biotopskyddsområde, SK 1050-2015.
Inom biotopskyddsområdet är skogen skyddad och det finns beslut
enligt miljöbalken som reglerar markanvändningen vilket bör framgå
av detaljplanen.
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Karta: Biotopskyddsområde, SK 1050-2015

Kommentar:
Planområdet har minskats och dess yta avsevärt förminskats från
samrådsversionen. Biotopskyddet berörs därför inte.
Information om artskydd
Länsstyrelsen anser att artskyddsfrågan inte är tillräckligt behandlad.
Av planhandlingarna framgår att området idag är allemansrättsligt
tillgängligt, förutom greenerna, och att det finns klövvilt, som rådjur och
dovhjort samt en rik fågelfauna. Vidare framgår det att det finns
planterad tall, med inslag av lövträd inom planområdet.
Länsstyrelsen vill erinra om att det även finns kronvilt i området samt
att en sökning i artportalen ger träffar på hedblomster och blåsippa
som båda är fridlysta arter och skyddade enligt artskyddsförordningen.
Även vilda fåglar är skyddade enligt artskyddsförordningen.
Länsstyrelsen råder kommunen att genomföra en
naturvärdesinventering för att utröna förekomst av skyddade arter och
komplettera kommande planhandlingar med tydlig redogörelse för
eventuella skyddade arters förekomster. Samt om skyddade arter
berörs, vidare redogöra för hur respektive skyddad arts miljöer och
fortlevnad påverkas och i vilken omfattning de kan komma att beröras
av detaljplanens genomförande. Hur påverkan i så fall ser ut, vilka
åtgärder som planeras att vidtas för att undvika skada och klargöra i
de fall dispensprövning enligt artskyddsförordningen kommer att
krävas eller alternativt om anmälan för skyddsåtgärder enligt 12 kap 6
§ miljöbalken ska göras.
Länsstyrelsen vill påminna om att artskyddet alltid gäller, även om en
detaljplan har vunnit laga kraft. Kan inte dispens från artskyddet
lämnas kan planen inte genomföras. I ett samråd enligt 12 kap 6 §
miljöbalken får Länsstyrelsen besluta att den anmälningsskyldige ska
vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att begränsa eller
motverka skador på naturmiljön.
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En eventuell dispensansökning eller ett samråd bör göras tidigt i
processen eftersom utfallet kan påverka detaljplanens utformning.
Länsstyrelsen vill erinra om betydelsen av att spridningskorridorer och
passager mellan värdefulla marker. Länsstyrelsen anser att det är
angeläget att detaljplanen säkerställer klövviltets passager.
Föreslagna dagvattenmagasinen anser Länsstyrelsen att de, för att
lyfta värdena för djur- och växtliv samt rekreation inom planområde,
bör anpassas och utformas biologiskt.
Kommentar:
Till gällande detaljplan från 2002 gjordes en
miljökonsekvensbeskrivning för flora och fauna av miljökonsulent
Gerell, vilken resulterade i en viss justering av banorna samt att
grustäkten skulle behållas utan återställning. Nu har planområdet
minskats till att omfatta endast den del som innehåller förslag till
förändringar/utbyggnad och berör därmed inte greenerna och
skogsområdena däremellan.
Information om gamla träd
Planhandlingarna redogör inte för om förekomsten av gamla träd. En
naturinventering kan identifiera förekomst av dessa. Länsstyrelsen vill
av den anledning redan nu erinra om betydelsen av gamla träd. Gamla
träd kan inhysa biologiska värden och utgöra livsmiljöer för en mängd
olika djur och växter, som insekter, lavar, mossor och svampar. De är
också viktiga för andra djur exempelvis fladdermöss och fåglar som
kan använda ihåliga trädstammar som boplats.
Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt
ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en
anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
Kommentar:
I samband med planstart inventerade Stadsbyggnadsförvaltningen de
delar av området som berörs av förslag till exploatering, och inga
gamla träd har hittats. Däremot hittades ett fåtal unga lövträd, vilket
Stadsbyggnadsförvaltningen omnämner i planbeskrivningen och
rådger verksamhetsutövaren att de gärna får friställa dessa så att de
får en chans att växa till sig, må bra och bli gamla.
Information om fornlämningar
Inga kända fornlämningar berörs av planförslaget inom fastigheten
Björka 18:1, Sjöbo golfklubb, Sjöbo kommun. I närområdet finns (inom
en cirka 1-1,5 kilometers radie) finns dock flera kända fornlämningar
främst i form av boplatser och fyndplatser. Detta i kombination med
närheten till Björkaån, med potential för bra boplatslägen, gör att det
finns möjligheter för fornlämningar dolda under mark inom
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planområdet. Det framgår inte av planförslaget om någon arkeologisk
utredning tidigare utförts inför golfbanans anläggande.
Då planförslaget omfattar ett större markområde, kan Länsstyrelsen
komma att ställa krav på en arkeologisk utredning. Sjöbo kommun
behöver därför inkomma med en begäran om samråd till
Kulturmiljöenheten.
Kommentar:
Hela planområdet är sedan tidigare detaljplanelagt och har
använts/används som golfbana/för golfverksamhet.
Markområdet för vilket denna detaljplan omfattar, minskas till att
endast utgöras av den del där förslag till byggnation föreslås.
Det finns inte några kända fornlämningar inom området. De planerade
markingreppen i denna detaljplan är av begränsad omfattning, och en
arkeologisk undersökning bedöms därför inte vara nödvändig. I det fall
under mark dolda fornlämningar (stenpackningar, härdar, skelettdelar
etc) skulle framkomma i samband med markarbeten ska dessa, i
enlighet med 2 kap 10 § Lagen om kulturminnen mm, omedelbart
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Planbeskrivningen har
kompletterats i detta avseende.
Planteknik – trafiksäkerhet och tillgänglighet
Detaljplanens allmänna väg 979 ansluter till väg 11. Länsstyrelsen
anser planhandlingarna behöver kompletteras och redogöra för den
trafikaltring planförslaget ger upphov till. Länsstyrelsen framför att
planbeskrivningen ska kompletteras med redovisning av vilken effekt
denna utbyggnad har på väg 11 samt redogöra om och vilka åtgärder
som krävs för att inte försämra trafiksäkerheten eller tillgängligheten.
Kommentar:
Den föreslagna utbyggnaden medger max 10 stugor och max 15-16
hotellrum. Kommunens bedömning är att denna tillkommande
trafikalstring inte medför någon avsevärd effekt på väg 11. Trafikverket
delar kommunens bedömning, men ser att det med en fullt utbyggd
detaljplan kan finnas behov av att ändra utformningen på den
befintliga in-/utfarten från/till väg 979. Stadsbyggnadsförvaltningen har
säkrat detta genom att införa följande planbestämmelse till
granskningsskedet;
a – Bygglov får inte ges för nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell
förrän ansökan om ändring av anslutning har inlämnats av
verksamhetsutövaren och godkänts av Trafikverket. (PBL 4 kap 14 §
3).
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Planteknik – allmänhetens tillgång till området
Planhandling redogör för att planområdet är med, undantag för
greenerna, allemansrättslig mark. Länsstyrelsen efterfrågar en
redogörelse för hur detaljplanen säkrar allmänhetens fortsatta tillgång
till området utifrån vad detaljplanen medger med dess ändamål och
planbestämmelser.
Kommentar:
Planområdets omfattning minskas avsevärt till granskningsskedet, så
allmänhetens fortsatta tillgång till området förblir oförändrad och
säkrad.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är
tillräckligt utredda avseende miljökvalitetsnormer för vatten, varför
planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL.
Kommentar:
Kommunens samlade bedömning är att miljökvalitetsnormen för vatten
inte kommer att påverkas negativt av denna måttliga utökning av
befintlig verksamhet. För att tydliggöra planförslagets ringa omfattning
har planområdet minskats avsevärt till granskningsskedet. Det har
även tillkommit en planbestämmelse om villkor för lov, gällande den
framtida spillvattenhanteringen i samband med byggnation av
stugorna och vandrarhemmet/hotellet. På detta sätt säkerställs att ett
bra och säkert system för spillvattenhantering är på plats innan
bygglov ges för utbyggnaden.
Dagvattenfrågan har belysts bättre i planbeskrivningen till
granskningskedet och motiveringen till miljöbedömningen är angiven i
text.

Lantmäteriet (2020-04-27)

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-04-08)
har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER
Den fastighet som ska bildas med fastighetsindelningsbestämmelser
ska anges med en fastighetsindelningslinje så som gjorts. Det ska
dessutom framgå på plankartan ”Fastighet A” för den fastighet som
ska bildas. Det blir lättare i och med detta att ange förklaringar om
vilket område det rör då området omnämns i planbeskrivningen.
I just detta fall då det är en avstyckning som ska ske ska
lämplighetsprövning för fastigheten som ska bildas med
fastighetsindelningsbestämmelser prövas redan i planarbetet. Dvs om
3 kap. 1 § Fastighetsbildningslagen uppfylls. Tänk på att resterande
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del av fastigheten som avstyckningen sker ifrån också fortsatt ska
bedömas lämplig efter fastighetsbildningen.
Observera! Utred om Björka s:2 berör området som ska
fastighetsbildas med indelningsbestämmelse. Om samfälligheten
berör området med fastighetsindelningsbestämmelse utan att det
redovisas i plankartan kan det påverka fastighetsbildningen hos
Lantmäteriet. Oförutsedda överraskningar bör inte uppstå i det skedet
utan det är bättre att det uppdagas nu och kan framföras i plankarta
med tillhörande handlingar. Är av stor vikt att utreda inför fortsatt
arbete med detaljplanen.
Viktigt! Enligt den plankartan för gällande detaljplan för området
framgår samfälligheten s:2 tydligt! Detta ska framgå tydligt även i
denna plankarta och då redovisas i förhållande till
fastighetsindelningsbestämmelsen. Samfälligheten utgör en egen
fastighet - detta ska uppmärksammas och funderas över i det fortsatta
planarbetet.
SERVITUT
Hur ser tillfartsvägar ut till områdena. Behöver någon del tryggas för
att användas av stamfastighet alternativt styckningslott? Någon annan
rättighets om behöver bildas? Det bör i så fall framgå av
planbeskrivningen.
Kommentar:
”Fastighet A” införs på plankartan och i planbeskrivningen.
Samfälligheten s:2 märks ut tydligare i kartan. Den berör dock ej den
nya fastigheten som skall fastighetsbildas. Samfälligheten har upplösts
i vissa delar inom bl a planområdet. Samfälligheten s:2 berör alltså ej
området med fastighetsindelningsbestämmelse.
Inga nya servitut bedöms behöva bildas för att både stamfastigheten
och den nya fastigheten ska fungera bra som självständiga fastigheter.
Den nya fastigheten har direktkontakt med Björkavägen där befintlig
in- och utfart till Sjöbo golfklubbs verksamhet sker.

Trafikverket (2020-04-27)

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat
ärende. Trafikverket ser det som prioriterat för kommunen att stärka
cykelstråket till golfbanan genom tydlig vägvisning och trafiksäker väg.
Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 979 väster om
planområdet samt väg 11 söder om. Av plankartan framgår att
vegetation ska finnas närmast vägen. Träd och andra siktskymmande
föremål ska placeras så att kravet på fri sikt uppfylls i anslutningarna
till allmän väg. I anslutning till väg 979 ska det, från en punkt 5 meter
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in från vägkant, säkerhetsställas en fri sikt på 170 meter i båda
riktningar. Inom denna triangel får det inte förekomma växtlighet eller
andra föremål som överskrider en höjd om 0,6 meter. Krav på fri sikt
enligt VGU ska framgå i plankartan.
Vidare kommer verksamheten öka med övernattning i form av hotell
och stugor. Befintlig anslutning till vägen är smal och Trafikverket ser
att det kan finnas ett behov av att ändra anslutningen för att uppnå
goda trafikförhållanden. Sökanden ska därför inkomma med en
ansökan till Trafikverket gällande ändring av anslutning. Ansökan
sker via vår hemsida, http://www.trafikverket.se/tjanster/ansokom/tillstand/Ansokanom-anslutning-till-allmän-vag/. Behov av åtgärder
på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av
exploateringen ska bekostas av kommunen/exploatören.
Detta ska ske innan detaljplanen förs till antagande.
Detaljplanen begränsar antalet stugor inom planområdet och
Trafikverket anser även att antalet husbilsuppställningsplatser ska
begränsas då uppställningsplatser inte är det primära för
verksamheten och en för stor andel husbilar kan skapa problem på det
statliga vägnätet.
Buller
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och
utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte
överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska
bekostas av kommunen och/eller exploatören.
Kommentar:
Detaljplanen sträcker sig inte ända fram till väg 979, utan
planområdesgränsen, (både den befintliga detaljplanen samt detta
förslag till detaljplan), löper längs med vägen cirka 7 meter från
vägkant. Planbestämmelsen om fri sikt behövs därför inte för att
säkerställa fri sikt 170m 5m från vägkant. Vegetationsbältet i planen
går alltså inte ända ut till väg 979, utan löper längs med vägen, drygt
7m in från vägkant.
Antalet husbilsuppställningsplatser är begränsat till 19st i
planbestämmelse på plankartan.
Efter vidare samråd med Trafikverket har det framkommit att det är
tillräckligt att ansökan om ändring av tillfartsväg kommit in och blivit
behandlad till bygglovskedet. Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt
på att Trafikverket taget hänsyn till att denna del av planen,
(byggnationen av stugorna och vandrarhemmet/hotellet), inte kommer
att genomföras omedelbart, utan att eventuell ändring av utformning
av tillfartsvägen kan vänta tills denna del av utbyggnaden blir aktuell.
Stadsbyggnadsförvaltningen har säkrat detta genom att införa en
planbestämmelse om villkor för lov;
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a – Bygglov får inte ges för nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell
förrän ansökan om ändring av anslutning har inlämnats av
verksamhetsutövaren och godkänts av Trafikverket. (PBL 4 kap 14 §
3)
Planbeskrivningen kompletteras med text gällande buller.

Ungdomsrådet i Sjöbo (2020-04-20)

Ungdomsrådet har tittat på er fråga och de anser att de har lite svårt
att svara något då ingen av dem känner till området. De tyckte att om
de fick en rundvandring av området så skulle de kanske kunna svara
bättre men i dagsläget har de inget att säga utifrån
ungdomsperspektivet.
Kommentar:
Tack för att ni tog er tid att titta på förslaget.
Stadsbyggnadsförvaltningen vidarebefodrar er idé om rundvandring till
Sjöbo GK.

Skanova AB (2020-05-11)

Bakgrund
Skanova AB (Skanova) har tagit del av förslag till detaljplan enligt
ovan, och låter framföra följande:
Yttrande
Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde, vilka
kommer att beröras av planens genomförande. Kabelanläggningarnas
läge framgår ungefärligt av bifogad karta. Skanova har med anledning
av detta följande synpunkt som vi vill få införd i
genomförandebeskrivningen:
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa
Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av
exploatören/fastighetsägaren.”
Kommentar:
Informationen har lagts till i planbeskrivningen.
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SAMLAD BEDÖMNING
Samrådet visar att följande komplettering och bearbetning av
planhandlingarna ska göras:
•
•
•
•
•
•

•
•

Planområdet minskas avsevärt för att tydliggöra planförslagets
begränsade omfattning
”Fastighet A” införs på plankartan
Samfälligheten S:2 har säkerställts ej ligga inom det område
som ska fastighetsindelas. (S:2 ligger dessutom helt utanför det
nu minskade planområdet)
Justering av max byggnadshöjd på några av de framtida
byggrätterna
Mindre justeringar och textkompletteringar i planbeskrivningen
under genomförandeavsnittet
Införande av planbestämmelse gällande villkor av bygglov:
a - Bygglov får inte ges för nybyggnad av
stugor/vandrarhem/hotell förrän redovisning av planerad ökad
vattenförsörjning, och hantering av spillvatten, presenterats och
kommit till stånd av exploatören/verksamhetsutövaren (PBL 4
kap 14 § 1)
Kompletteringar och förtydliganden i planbeskrivningen
gällande främst kommunens miljöbedömning, MKN vatten,
dagvattenhanteringen, infartsvägen och buller
Införande av planbestämmelse gällande villkor av bygglov:
a - Bygglov får inte ges för nybyggnad av
stugor/vandrarhem/hotell förrän ansökan om ändring av
anslutning har inlämnats av verksamhetsutövaren och godkänts
av Trafikverket (PBL 4 kap 14 § 3)
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HANDLINGAR
Planförslaget omfattar följande handlingar.
•
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning med genomförandefrågor
Samrådsredogörelse
Grundkarta
Fastighetsägarförteckning
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Ny detaljplan upprättas för att möjliggöra fastighetsindelning inom befintligt detaljplanelagt område.
Fastigheten Björka 18:1 ska delas i två fastigheter, där Sjöbo golfklubb avser köpa den avstyckade
mindre fastigheten (på plankartan benämnd ”Fastighet A”), med syfte att skapa byggrätter för bl a
framtida övernattningsstugor och hotell/vandrarhem knutna till dess besöksverksamhet. Utbyggnad
av befintliga byggnader, såsom klubbhus, restaurang samt maskinhall, möjliggörs även.
Syftet med detaljplanen är att anknyta de nya byggnaderna i materialval och utformning till
bebyggelsen i den närbelägna Björka, vilken är utpekad som särskilt värdefull kulturmiljö.
Vidare är syftet att bevara skogskaraktären och den biologiska mångfalden inom området genom en
varsam placering av de nya byggnaderna. Det ursprungliga syftet med skogsplanteringen var bland
annat att binda sanden, och träden har nu även en viktig funktion att skapa lä och gynnsammare
lokalklimat vilket kan förlänga golfsäsongen.

HUSHÅLLNING MED MARK 3, 4 och 5 KAP MILJÖBALKEN
Detaljplanen är förenlig med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken om hushållning med mark- och
vattenområden.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är beläget öster om allmänna vägen nr 979 från väg 11 norrut mot Björka by, c:a 2,5 km
väster om samhället Sjöbo.

Bild 1. Orienteringskarta
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Areal
Planområdet omfattar c:a 7 ha.

Markägoförhållanden
Marken är privatägd.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen och regionala intressen
Söder om planområdet ligger ett riksintresse för kommunikation.
Norr om planområdet finns ett område utpekat av Länsstyrelsen som särskilt värdefull kulturmiljö,
Björkaområdet. Det bevarandevärda i Björkaområdet är Björka, som representerar 1800-talets små
kyrkbyar och oregelbundna placering av husen. Även översilningsområdet längs med Björkaån är av
stort värde. Under den period ängavattning bedrevs var Övedsklosters verksamhet mest omfattande
i Skåne. Få system finns bevarade idag och översilningssystemet längs Björkaån bör därför värnas.

Översiktsplan
Av gällande översiktsplan för Sjöbo kommun, antagen 2009, framgår det att söder om planområdet
är av riksintresse för kommunikation (järnväg), samt att hela planområdet ligger inom riksintresse för
försvaret.

Detaljplaner
Detaljplan P 133 (Laga kraft 2002-10-28) med utgången genomförandetid.

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.
Ingen större förändring sker i markanvändningen, jämfört med nuläget. Planområdet är i dag planlagt
för golfverksamhet, och föreslås så vara även i denna nya detaljplan. Utökningen av befintlig
verksamhet är relativt blygsam, med 10 stugor och ett hotell/vandrarhem med 15-16 rum,
utbyggnadsmöjlighet av befintligt klubbhus och befintlig maskinhall (dvs garage för verksamhetens
fordon). All föreslagen byggnation föreslås ske i anslutning till befintlig bebyggelse för
golfverksamheten, och vid befintlig infart-/utfartsväg.
Planförslagets omfattning bedöms inte vara av den storlek eller karaktär som medför betydande
miljöpåverkan. Marken är redan planlagd för golfbana, och lämplighetsbedömningen för markens
ändamål är därmed redan gjord sedan tidigare (2002). Vad detta planförslag innefattar är en
möjlighet till avstyckning av en egen fastighet till golfverksamheten, samt en framtidssäkring av
verksamhetens utveckling på sikt, med möjlighet att bygga 10 övernattningsstugor och ett
hotell/vandrarhem med 15-16 rum.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Bakgrund
Området detaljplanerades för anläggning av golfbana med tillhörande byggnader i början av 2000talet.
Golfklubben vill utöka sin verksamhet genom att skapa byggrätter för olika former av
övernattningsmöjligheter inom området. Golfklubben vill även häva administrativ bestämmelse som
hindrar en avstyckning.

Pågående markanvändning
Natur
Mark och vegetation
Vegetationen är relativt homogen och består av planterad tall, med visst inslag av lövträd, t ex björk,
ek och hassel. Åldern på tallskogen är mellan 20 och 90 år. Mindre granbestånd förekommer också. I
undervegetationen finns inslag av lövträd, bland annat rönn, björk, bok och ek. Fältskiktet består av
en torrängsflora bestående av bland annat kruståtel och ljung.

Bild 3. Grusväg genom tallskogen i golfbaneområdet
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Den befintliga vegetationen har i stor utsträckning bevarats och på ett naturligt sätt inlemmats i
banan och bör ges fortsatta förutsättningar till att utvecklas till variationsrika bestånd mellan
banorna. Banorna ingår dock inte i denna detaljplan utan är planlagda sedan tidigare med
detaljplanen P133, vilken även i fortsättningen kommer att gälla för större delen av golfbanan.
Området är med undantag för greenerna allemansrättslig mark. Det finns möjlighet till promenader
på befintliga och anlagda stigar mellan golfbanans olika ytor. Även ridning är tillåten på en anlagd
ridslinga. Inom planområdet finns plats för hästekipage att parkera för i- och utlastning.
Skyddsplantering
Inom området närmast den allmänna vägen Björkavägen, samt längs med riksväg 11, finns idag
bibehållen vegetation som fungerar som skyddsplantering. Skyddszonen är planlagd redan i befintlig
detaljplan från 2002, och har mellan vägkant och verksamhetens närmsta byggnad en bredd av 30m.
Skyddsplanteringen går dock inte ända ut till vägkant, utan löper i fastighetsgränsen till Björka 18:1
(och framtida ”Fastighet A”), vilken ligger ca 7 m in från Björkavägens vägkant. Skyddsplanteringen
ligger därför utanför vägzonen på 5 m med krav på fri sikt, och påverkar inte anslutningen negativt.
Fauna
Klövvilt, rådjur och dovhjort finns i närområdet samt även en rik fågelfauna. Djurlivet är aktivt på alla
delar av golfbanan förutom inom planområdet i nära anslutning till bebyggelsen.
Golfbanans utformning
Placeringen av banorna stämmer inte helt överens med utformningsförslaget enligt illustration till
gällande detaljplan från 2002. 18-hålsbanan har bland annat tagit den föreslagna 9-hålskortbanans
ytor i anspråk. Idag finns följaktligen ingen 9-hålskortbana på området.
Topografi
Inom planområdet är det små höjdvariationer då marken är relativt plan och ligger på ca +45 m ö h.
Geotekniska förhållanden
Marken inom planområdet består till huvuddel av lätt sandjord. Behovet av geoteknisk undersökning
prövas i samband med bygglov.

Beskrivning av miljökvalitetsnormer för vatten (MKN vatten) inom planområdet
Björkaån/Åsumsån är nationellt utpekad som särskilt värdefullt vatten med en population av
tjockskalig målarmussla och en värdefull stam av öring. Ån har, enligt klassning gjord utifrån EU:s
vattendirektiv, måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att den ska ha nått god ekologisk status till
år 2021.
För att inte riskera påverkan på vattendraget i området när dagvattenmängden beräknas öka
måttligt, samt att inte hindra att kvalitetskraven för Björkaån/Åsumsån uppnås, ställs alltid krav på
att dagvatten fördröjs med t.ex. genomsläpplig markbeläggning, fördröjning/utjämningsmagasin,
gröna tak, gräsytor eller busk- och trädplanteringar. I detaljplanen säkras detta genom
planbestämmelse för grusbeläggning på körslingor, (planförslaget medför alltså ingen ökning av
asfalterade ytor från nuläget), en befintlig dagvattendamm/uppsamlingsmagasin strax norr om
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planområdet, gott om befintliga träd och buskplanteringar (samt säkring av den vegetationsklädda
skyddzonen på 30 m med planbestämmelse), och gott om genomsläppliga gräsytor för lokal
infiltration vid och kring den föreslagna exploateringen.
För att ytterligare säkra att MKN vatten inte påverkas negativt så har detaljplanen en
planbestämmelse om villkor av lov, för byggnationen av både stugorna och vandrarhemmet/hotellet.
Bygglov för dessa två utbyggnader kan inte ske förrän redovisning av planerad ökad
vattenförsörjning, och hantering av spillvatten, presenterats och kommit till stånd av
exploatören/verksamhetsutövaren.
Planområdet bedöms ligga utanför influensområdet för närmsta grundvattentäkt.

Kultur
Fornlämningar
Det finns inte några kända fornlämningar inom området. Under mark dolda stenåldersplatser kan
dock påträffas med hänsyn till närheten till Björkaån och det sandiga underlaget. Fornlämningar kan
uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager mm. De planerade
markingreppen i denna detaljplan är av begränsad omfattning, och en arkeologisk undersökning
bedöms därför inte vara nödvändig. I det fall under mark dolda fornlämningar (stenpackningar,
härdar, skelettdelar etc) skulle framkomma i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2
kap 10 § Lagen om kulturminnen mm, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Kulturmiljö
Planområdet ligger i nära anslutning till den unika kulturmiljön i Björka som innehar höga
kulturmiljövärden. Detaljplanen ska ta hänsyn till dessa värden genom att söka liknande kvaliteter
hos den nya bebyggelsen som uppkommer, genom fasadmaterial, typ av tak osv.
Även översilningsområdet längs med Björkaån är av stort kulturhistoriskt värde. Under den period
ängavattning bedrevs var Övedsklosters verksamhet mest omfattande i Skåne. Få system finns
bevarade idag och översilningssystemet längs Björkaån bör därför värnas. Det är den sammantagna
historiska kulturmiljön som ska värnas och tas hänsyn till.
Landskapsbild
Strukturen i landskapet som omgärdar planområdet varierar med en öppen-sluten karaktär med
vegetation mellan hålen som ger en rumslig uppbyggnad. Trädbeståndet består till största del av tall.
För att skapa en mer varierad landskapsbild bör lövträden gallras fram och därmed skapa en högre
andel lövträd. I vissa sydvända bryn finns en del ekar där fina exemplar bör gynnas och friställas för
att på sikt kunna utvecklas till stora ”sparbanksekar”.

Ekosystemtjänster
”Ekosystemtjänster är ett begrepp som försöker fånga alla de produkter, tjänster och värden som vi
får av naturen. Luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter, mediciner, bränslen, pollinering, men
också de immateriella och känslomässiga värden vi får av naturen – allt kan räknas in bland
ekosystemtjänsterna. Många av dessa naturens gratistjänster är omöjliga att ersätta med hjälp av
teknik.” (WWF:s definition av ekosystemtjänster)
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Genom att få in varierad vegetation i så stor omfattning som möjligt skapas bättre förutsättningar för
olika djurarter att trivas. För att till exempel få en bra pollinering av frukt och bär behövs det många
olika insektsarter. För att de största pollinerarna bin och humlor ska frodas, så behövs blommande
växter och träd. Detta bör man tänka på vid planteringar i planteringsbäddar mm kring klubbhuset
och vid de övriga befintliga samt framtida byggnaderna. Blommorna får gärna ha en öppen blomma
med synliga ståndare och pistiller, så att bina och humlorna kommer åt pollen/födan.

PLANFÖRSLAG
Tillfällig vistelse
I användning av kvartersmark innehåller detaljplanen två olika användningsbestämmelser;
R1 – Golfbana med tillhörande klubbhus och servicebyggnader och miljöhus, med ’tillfällig vistelse’;
såsom hotell/vandrarhem, övernattningsstugor samt uppställningsplatser för husbilar (PBL 4kap 5§
p.3)
och
R2 - Golfbana, ej ’tillfällig vistelse’ (PBL 4kap 5§ p.3)
Boverket anger under användningen R – Besöksverksamhet (här i denna planen specificerat som
Golfbana), att hotell, vandrarhem och liknande som är avsett för tillfällig vistelse också ingår om de
tillhör besöksanläggningen. Denna detaljplan har begränsat den huvudsakliga byggnationen, inklusive
´tillfällig vistelse’ dvs övernattningsmöjligheter, till de centrala delarna av golfbanan, i anslutning till
befintlig bebyggelse.
Golfbanan runtomkring planområdet
Det finns en önskan från verksamhetsutövaren om ny föreslagen placering av en 9-hålskortbana,
utanför planområdet, på mark redan planlagd för golfbana. För att bevara så mycket skog som
möjligt och inte göra för branta slänter föreslås den planare delen av det nedlagda grustaget kunna
utgöra en möjlig placering av en korthålsbana.

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Idag är den befintliga bebyggelsen koncentrerad till den centrala delen av golfbanan och den består
av ett klubbhus med lokaler för omklädning, servering, administration mm, byggt i två plan med en
byggnadshöjd på 3,5 m och en byggnadsarea (BYA) på 382 m2. Maskinhall i en våning med högsta
byggnadshöjd på 4,5 m och 680 m2 byggnadsarea. Nyligen uppfördes en förrådsbyggnad 190 m2, och
ett annat förråd revs.
Framtida bebyggelse
Golfklubben önskar expandera och vill därmed kunna erbjuda besökande golfspelare
övernattningsmöjligheter i form av hotell/vandrarhem, övernattningsstugor, samt uppställningsplats
för husbilar.
För befintligt klubbhus önskas en utbyggnadsmöjlighet, främst för restaurangen och eventuellt
tillskapandet av en konferenslokal i anslutning till klubbhuset. Utökad byggrätt tillskapas även för
maskinhallen, för förrådsbyggnader samt för miljöhus.
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Byggrätt
Utnyttjandegraden har reglerats genom e-bestämmelser om största byggnadsarea (BYA) inom
respektive egenskapsområde, samt bestämmelse om högsta byggnadshöjd (m). Byggrätterna är
förlagda till den centrala delen av golfbanan, och är som följer:
Klubbhus: byggrätten för klubbhus, med tillhörande restaurang och eventuellt framtida
konferenslokal, utökas till att omfatta totalt 700 m2 BYA. Byggnadshöjd max 4.0m.
Hotell/vandrarhem: byggrätten omfattar 450 m2 BYA, med möjlighet att bygga i två våningar med en
max byggnadshöjd på 6.0m.
Stugor: byggrätten omfattar totalt 550 m2 BYA för stugområdet, fördelat på 10 stugor, där den
största storleken för en stuga är 55 m2 BYA. De avses uppföras i en våning, med max byggnadshöjd
3.0m. Inlämnade förslag på stugutformning, från exploatörens sida, redovisar en stuga på 51m2 BYA.
Om detta hålls, så blir det byggrätt över till ett litet miljöhus, som kan uppföras vid behov i framtiden.
Maskinhall: den totala byggrätten med den redan byggda hallen blir 1 100 m2 BYA, i ett våningsplan,
max byggnadshöjd 4.5m.
Förråds-/garagebyggnader: en total utbyggnad av förråd/garage till sammanlagt 500 m2 på området,
med max byggnadshöjd 3.5m.
Miljöhus: finns ett vid klubbhuset, som behöver byggas ut, vilket möjliggörs i planen. Möjliggör även
för en framtida placering av ett litet miljöhus i stugområdet och eventuellt på
husbilsuppställningsområdet. Styr inte exakt var, men om behovet uppkommer för verksamheten i
framtiden, så finns möjligheten att inom hela planområdet bygga miljöhus eller toaletter för
spelarna, med bestämmelsen:
Inom planområdet medges, utöver angiven byggrätt, uppförande av ett begränsat antal mindre
servicebyggnader med toalett, (max 15 m2 BYA/byggnad), samt uppförande av ett begränsat
antal mindre miljöhus (max 15 m2 BYA/byggnad). Denna bestämmelse gäller ej inom område
som omfattas av prickmark.
Befintlig studio: max 5.0m byggnadshöjd och möjliggörande av framtida väderskyddande
utslagsplatser till driving rangen. Möjliggör även flytt av bollautomat.
Villkor för bygglov
Följande två bestämmelser för villkor för bygglov gäller för byggnation av stugorna samt för
byggnation av hotell/vandrarhem:
a – Bygglov får inte ges för nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell förrän redovisning av planerad
ökad vattenförsörjning, och hantering av spillvatten, presenterats och kommit till stånd av
exploatören/verksamhetsutövaren. (PBL 4 kap 14 § 1).
Denna planbestämmelse är satt för att säkra att den framtida exploateringen inte medför någon
negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten.
a – Bygglov får inte ges för nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell förrän ansökan om ändring av
anslutning har inlämnats av verksamhetsutövaren och godkänts av Trafikverket. (PBL 4 kap 14 § 3)
Denna planbestämmelse finns till för att säkra att utformningen av den befintliga infarts/utfartsvägen till golfverksamheten ses över, innan utbyggnaden av stug- och hotell/vandrahemverksamheten kan komma till stånd.
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Placering
Plats anvisas för uppställning av husbilar (placeringsbestämmelser), med maximalt 19 platser där
varje plats har en storlek av 10x6 m samt ett skyddsavstånd på minst 4 m mellan varje husbil.
Illustrationen nedan visar uppställningsplatserna som 10x10m för att innefatta de 4 meterna i
avstånd mellan fordonen.

Bild 4. Illustrationsskiss uppställningsområdet för besökande husbilar

Övernattningsstugorna ska uppföras med minst 4 meter mellan varje stuga, av hänsyn till
brandtekniska skäl. De nås via en körslinga i grus. Slingan får ej beläggas med asfalt. Samma
bestämmelse gäller för körslingan inom ovan nämnda husbilsuppställningsområde.
Illustrationsskissen nedan visar föreslagen placering av de 10 stugorna, med ett avstånd på 4 meter
mellan varje, och den möjliga placeringen av ett mindre miljöhus vid in/utfarten till stugområdet.

Bild 5. Illustrationsskiss stugområdet
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Tillgänglighet
Byggnader ska uppfylla tillgänglighetskraven enligt gällande lagstiftning, vilken bevakas i samband
med bygglovshandläggning.
Gestaltning
Byggnaderna bör harmoniera med den för trakten traditionella byggnadstraditionen med material av
trä, puts eller tegel och husen bör ha en lämplig takvinkel. Denna bedömning kommer att göras i
samband med bygglovsprövningen.
För att säkra en passande utformning av den framtida bebyggelsen och ge stöd i bygglovskedet, har
planen därför en planbestämmelse som lyder: Byggnader ska utformas på ett sätt som passar in i
miljön, samt uppföras med lämpligt fasadmaterial, typ stenmaterial (puts/tegel) eller trä, med
hänvisning till områdets närhet till värdefull kulturmiljö.
De tio övernattningsstugorna ska uppföras med sadeltak, likaså den nya
hotellbyggnaden/vandrarhemmet. Klubbstugan har sadeltak, och det blir ett bättre helhetsuttryck
med en karaktär som bättre passar in i miljön när även stugorna och hotellbyggnaden har sadeltak.

Markens vegetation
Detaljplanen innehåller bestämmelsen n1 - Plantering ska finnas. Befintlig vegetation ska bibehållas
som skyddsplantering. Det är det befintliga området närmast den allmänna vägen, där ett 30 meter
brett vegetationsbälte redan idag är planlagd som skyddsplantering.

Gator och trafik
Trafikytor
Området har en infart från den allmänna vägen till Björka. Denna infart/utfart kan komma att behöva
ändras i sin utformning, och en ansökan gällande ändrad anslutning ska därför göras till Trafikverket,
innan byggnation av stugorna och/eller vandrarhemmet/hotellet kommer till stånd. För att säkra
detta finns en planbestämmelse om villkor för lov på plankartan; a – Bygglov får inte ges för
nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell förrän ansökan om ändring av anslutning har inlämnats av
verksamhetsutövaren och godkänts av Trafikverket. (PBL 4 kap 14 § 3)
Vegetationsbältet med skyddsplantering i detaljplanen går inte ända ut till vägkant, utan löper i
fastighetsgräns (Björka 18:1, framtida ”Fastighet A”), vilken ligger ca 7 m in från Björkavägens
vägkant. Vägzonen på 5 m med krav på fri sikt, ligger därför utanför detaljplanens område, och
skyddsplanteringen påverkar därmed inte anslutningen negativt.
Biltrafik
Biltrafiken beräknas öka till en mindre del på grund av den utökade verksamheten med
övernattningsmöjligheter. De totalt 10 stugorna och 15-16 hotellrummen medför endast en måttligt
ökad trafikalstring. En parkeringsräkning/inventering har skett i samband med planen. Befintligt antal
parkeringsplatser bedöms vara tillräckligt även efter utbyggnaden.
Tung trafik
Detaljplanen kommer inte att generera något större antal av tung trafik. Det kommer främst att röra
sig om sophämtning och varutransporter.
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Parkering
All parkering för golfbanans behov ska ske på parkeringsplats inom planområdet. Parkeringen är
planlagd som n3.
Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats ligger cirka 1200 m från golfklubbens klubbhus och restaurang.
Gång- och cykelvägar
En trafiksäker möjlighet för oskyddade trafikanter att ta sig fram på småvägarna från tätorten (2,5
km) till golfbanan bör säkras. Det finns förråd på golfbanan där golfutrustning kan förvaras, vilket
förenklar för cykling till och från aktiviteten.

Teknisk försörjning
Vatten/avlopp
Vattenförsörjningen sker kommunalt. Omhändertagande av avlopp sker med hjälp av enskilda
anläggningar. Ingen ny påkoppling till befintliga anläggningar får ske. Ny/nya avloppsanläggning/ar
ska uppfylla gällande reningskrav och tillstånd sökas hos Samhällsbyggnadsnämnden.
Vattenuttag för bevattning av greenerna ska ske på ett sådant sätt att det inte påverkar befintliga
vattendrag runtomkring banan. En planbestämmelse om villkor för lov; ”a - Bygglov får inte ges för
nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell förrän redovisning av planerad ökad vattenförsörjning, och
hantering av spillvatten, presenterats och kommit till stånd av exploatören/verksamhetsutövaren.
(PBL 4 kap 14 § 1)”, finns på plankartan.
Dagvatten
Dagvatten ska fördröjas och infiltreras inom planområdet. Detta förväntas kunna ske utan problem,
då större delen av planområdet består av genomsläppliga gröna ytor, med sandig lätt infiltrerbar
jord. Det finns även en befintlig anlagd damm nordost om klubbhuset, strax utanför planområdet
innan Björkaån, som fungerar som dagvattenuppsamling och regnvattenmagasin vid större
nederbörd.
Vid eventuell förekomst av föroreningar i dagvatten från hårdgjorda ytor (asfalterade ytor för
lagring/uppställning av fordon eller material som kan ha någon form av skadlig miljöpåverkan), ska
detta avskiljas från dagvattnet med t.ex. oljeavskiljare och/eller för ändamålet godkänd rening..
Andelen hårdgjorda ytor inom planområdet är dock ytterst liten, och för att säkerställa att de
körslingor som planeras anläggas utförs i genomsläpplig grus, så har planbestämmelse om ”n4 –
körslinga i grus, ej asfalt” införts på plankartan.
Tillgängliga ytor inom planområdet bedöms vara tillräckliga för att möjliggöra infiltration av det
ökade flödet av dagvatten från de tillkommande takytorna vid maximal exploatering inom
planområdet, totalt ca 1500 kvm BYA.
Uppvärmning
Fastigheten ansvarar för sin egen värmeförsörjning. Möjlighet till solceller på tak ska finnas.
Utformning och placering av dessa sker i samband med bygglov.
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El
Befintligt elnät kan kopplas på.
Avfall
Avfallshantering ska ske enligt renhållningsförordningen. Fastighetsägaren svarar för sitt avfall och
sin källsortering. Eventuellt farligt avfall ska omhändertas enligt gällande lagar och förordningar.
Ett mindre miljöhus finns i anslutning till klubbhuset. Detta behöver byggas ut. Byggrätten har därför
i detta detaljplaneförslag utökats. Detaljplanen möjliggör även byggnation av ett flertal nya miljöhus
för källsortering, som kan uppföras på lämpliga platser inom området, vid behov i framtiden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
Buller
Det finns inga permanentboende i närheten av de delar av verksamheten som framkallar buller, dvs
maskinhall, klubbhus, parkering och tillfart. Bebyggelsen planeras och utformas så att riksdagens
fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som eventuellt kan krävas
(bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören.
Skyddsavstånd
Skyddsavståndet mellan golfbanans verksamhet och de allmänna vägarna hålls till 30 meter. Det
planläggs genom en byggfri zon där endast plantering får finnas. ”Befintlig vegetation ska bibehållas
som skyddsplantering”. (På själva golfbanan, utanför planområdet, är avståndet ca 100 meter mellan
närmsta bana i söder och riksväg 11. De två sydligaste banorna har dessutom slagriktning längs med
eller bort från riksvägen.)
Radon
Enligt ”Radonprogrammet för Sjöbo kommun” (2006) utgör planområdet lågriskområde för radon.
Barnperspektivet
För barn och ungdomar är den viktigaste aspekten i denna plan hur trafiksituationen ser ut, och
trafiksäkerhet. Cykelpassager över vägar ska vara tydligt markerade. Det finns en lämplig väg att ta
sig hit på cykel, via småvägarna från Sjöbo tätort (2,5 km), ända fram till golfbanan. Det hade gynnat
alla besökare, inte bara barn och unga, om denna väg hade markerats ut/skyltats i samarbete mellan
de olika fastighetsägarna. Som nämnt tidigare i dokumentet så finns förråd på golfbanan där
golfutrustning kan förvaras, vilket förenklar för cykling till och från aktiviteten, speciellt för barn och
unga.
Hälsokonsekvenser
Golf är en sport som innebär rörelse och motion, och har därför hälsobefrämjande effekter. Denna
detaljplan är en del av golfklubbens expansionsplaner och förhoppningsvis blir en av konsekvenserna
att det kan locka fler till golfen och till rörelse.
Inga negativa hälsoeffekter förväntas uppstå i och med genomförandet av denna detaljplan.
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PLANENS KONSEKVENSER
Ekologiska konsekvenser
Inga större negativa ekologiska konsekvenser beräknas uppstå i och med utbyggnaden som medges i
denna detaljplan. Vissa träd kommer att behöva fällas i direkt anslutning till de nya byggnadernas
fotavtryck. Uppförandet samt den exakta placeringen av byggnadskropparna ska göras med varsam
hand och med hänsyn till de specifika förhållandena på platsen. På så sätt minimeras påverkan på
naturmiljön i området.
Ekonomiska konsekvenser
Detaljplanen innehåller en fastighetsindelningsgräns som möjliggör avstyckning av fastigheten Björka
18:1. Denna gräns blir tvingande i och med antagandet av detaljplanen. Det innebär att en
ekonomisk konsekvens av denna detaljplan kommer att bli att en
lantmäteriförrättning/avstyckning/fastighetsbildning ska ansökas om och bekostas av sökanden.
Sociala konsekvenser
En utökning av golfklubbens verksamhet stärker klubben och dess chanser till att bibehålla eller
expandera sin servicenivå, med konsekvensen att förutsättningarna för det sociala umgänget och
gemenskapen för medlemmar, såväl som andra golfbesökare, bibehålls och förbättras.
Golf är en jämställd sport som utövas av både kvinnor och män, flickor och pojkar. Genomförandet
av denna detaljplan kan därför räkna hem positiva sociala effekter, inkl goda förutsättningar för ökad
folkhälsa.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor
Tidplan
Planen beräknas antas till sommaren år 2020.
Planprocessen
Planen genomförs med standardförfarande. Detta planförslag kommer att vara ute på samråd under
våren, varpå alla inkomna synpunkter sammanställs, beaktas och bemöts. Sedan kommer ett
reviderat planförslag ut på granskning, under cirka 2 veckor, då man får tillfälle att tycka till och yttra
sig en andra gång. Efter detta antas detaljplanen i Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen vinner
laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet kungjorts av kommunen.
Markförvärv
Kommunalt markförvärv erfordras ej.
Sjöbo Golfklubb kommer att förvärva en avstyckad del av fastigheten Björka 18:1, på plankartan
utsatt som ”Fastighet A”, en nybildad fastighet, efter planens genomförande.
Genomförandetid
Genomförandetiden är satt till 10 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft.
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Det finns ingen allmän platsmark inom planområdet, så varken kommunalt eller enskilt
huvudmannaskap är aktuellt i detta fall.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Inom detaljplanen ska en ny fastighet bildas, på plankartan benämnd ”Fastighet A”, som ska utgöras
av markområdet innanför dragen fastighetsindelningsgräns. Fastigheten Björka 18:1 ska delas i två
fastigheter, där Sjöbo golfklubb avser köpa den avstyckade mindre fastigheten, som idag bl a
innehåller besöksverksamhetens klubbhus, maskinhall och förrådsbyggnader.
Detaljplanen innehåller en fastighetsindelningsbestämmelse, vilken är bindande för
fastighetsägaren/-na och vars gräns/sträckning inte är justerbar efter att denna planen vunnit laga
kraft: Ny fastighet ska bildas och avstyckning ska ske utefter fastighetsindelningslinjens dragning
´(PBL 4kap 18§ andra stycket p.1)
Samfälligheten s:2, (en äldre samfälld väg som löper genom delar av Björka-området), är upplöst
inom stora delar av fastigheten Björka 18:1. Däribland dess forna sträckning över den framtida
fastigheten ”Fastighet A”. Samfälligheten s:2 löper alltså ej genom eller över det markområde som
omfattas av fastighetsindelningsgränsen och som ska bli en ny fastighet.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Exploatören/Byggherren står för samtliga kostnader i samband med upprättande och hantering av
detaljplanen. Byggherren bekostar samtliga utredningar som erfordras för planens framtagande, och
senare i bygglovskedet. Planavtal har upprättats i januari 2019 mellan byggherren Sjöbo Golfklubb AB
och Sjöbo kommun, genom dess Samhällsbyggnadsnämnd.

Allmän platsmark
Allmän platsmark saknas inom planområdet.

Teleledningar

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

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Vidare utredningar, t.ex. geoteknisk undersökning eller projektering, utförs inte av kommunen.
Exploatören behöver lämna in uppgifter till kommunens VA-enhet gällande förväntad ökad
vattenförbrukning, till följd av verksamhetens utbyggnad. Eventuellt behöver kapaciteten i
kommunala ledningsnätet ökas, i och med den planerade utökningen av besöksverksamheten. Vidare
dialog mellan exploatören och kommunens VA-enhet måste ske i samband med att bygglov sökes för
planerad utbyggnad. Gällande VA-avtal kan behöva tecknas om.

Detaljplan för Björka 18:1 m fl
Sjöbo GK, i Sjöbo, Sjöbo kommun

Planbeskrivning
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Befintliga ledningar i mark

Anslutning till elnät och kommunalt vatten sker i befintliga serviser.
Skanova har kabelanläggningar inom och i anslutning till planområdet enligt nedan.

Bild 6. Skanovas ledningsnät i området

Gator, belysning
Tillfartsvägen är asfaltbelagd, men har inte gatubelysning. Belysningsstolpar finns dock centralt
placerade på verksamhetens parkeringsyta. Ett par stycken ljuspollare finns även utanför klubbhuset
i riktning mot golfbanans första utslagsplats.

VA-anläggningar
Vattenförsörjningen sker kommunalt. Omhändertagande av avlopp sker med hjälp av enskilda
anläggningar. Ingen ny påkoppling till befintliga anläggningar får ske. Ny/nya avloppsanläggning/ar
ska uppfylla gällande reningskrav och tillstånd sökas hos Samhällsbyggnadsnämnden.
För nyetableringar och bygglovspliktiga förändringar ska tvättanläggningar och spolplattor ha
oljeavskiljare före inkoppling till avloppsanläggning. För verksamhet där fettavskiljare krävs för att
minska risk för utsläpp av fett, ska typgodkänd fettavskiljare som är dimensionerad för den
verksamhet som bedrivs, vara installerad.

Detaljplan för Björka 18:1 m fl
Sjöbo GK, i Sjöbo, Sjöbo kommun

Planbeskrivning
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MEDVERKANDE
Planförslaget har tagits fram av Marie Rosdahl och Åsa Bjurström, i samråd med tjänstepersoner på
Stadsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Konsultfirman Sigma Civil har ritat
plankartan.

Stadsbyggnadsförvaltningen Sjöbo kommun

Henrik Larsson
Tf Enhetschef Strategienheten

Detaljplan för Björka 18:1 m fl
Sjöbo GK, i Sjöbo, Sjöbo kommun

Marie Rosdahl
Planarkitekt

Planbeskrivning
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

Förändringar efter samråd
Samrådet har medfört följande komplettering och bearbetning av planhandlingarna inför
granskning:
·
·
·
·
·
·

·
·

Planområdet minskas avsevärt för att tydliggöra planförslagets begränsade omfattning
”Fastighet A” införs på plankartan
Samfälligheten S:2 har säkerställts ej ligga inom det område som ska fastighetsindelas.
(S:2 ligger dessutom helt utanför det nu minskade planområdet)
Justering av max byggnadshöjd på några av de framtida byggrätterna
Mindre justeringar och textkompletteringar i planbeskrivningen under
genomförandeavsnittet
Införande av planbestämmelse gällande villkor av bygglov:
a - Bygglov får inte ges för nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell förrän redovisning
av planerad ökad vattenförsörjning, och hantering av spillvatten, presenterats och
kommit till stånd av exploatören/verksamhetsutövaren (PBL 4 kap 14 § 1)
Kompletteringar och förtydliganden i planbeskrivningen gällande främst kommunens
miljöbedömning, MKN vatten, dagvattenhanteringen, infartsvägen och buller.
Införande av planbestämmelse gällande villkor av bygglov:
a - Bygglov får inte ges för nybyggnad av stugor/vandrarhem/hotell förrän ansökan om
ändring av anslutning har inlämnats av verksamhetsutövaren och godkänts av
Trafikverket (PBL 4 kap 14 § 3)

Beslutsunderlag
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Samrådsredogörelse

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Marie Rosdahl
Åsa Bjurström
Ingrid Nilsson (berörda sakägare)
Sjöbo GK (Lena Torstensson)
Rickard Wollberg (kontaktperson Sjöbo GK)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

§68

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

Ärendenr PLAN.2019.202

Beslut om begäran av extramedel för detaljplan för Sjöbo Oras Camping Sjöbo 3:14 m fl
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att begära ytterligare 42 000 kr från kommunstyrelsen för att
finansiera en naturvärdesinventering.

__________
Sammanfattning
För att färdigställa detaljplanen för Sjöbo Ora krävs en naturvärdesinventering. Medel för
detta behöver äskas från beställaren, dvs kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en ny
detaljplan för Sjöbo Oras Camping. Av samrådssvaret från Länsstyrelsen framgår att
kommunen bör göra en naturvärdesinventering för planområdet för att inte få problem senare
i bygglovsfasen. Förfrågan omatt lämna anbud att genomföra en sådan har gått ut till tre
konsulter och det prisförslag som inkom kostade 42000kr. Då naturvärdesinventeringen inte
ingick i det pris som lämnades till kommunstyrelsen i egenskap av beställare då behov av en
sådan inte kunde förutsägas så behöver tilläggsmedel äskas.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

§69

Ärendenr ALL.2020.4

Delegationsbeslut 2020-04-14 - 2020-05-10
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.
Beslutsunderlag
Bilaga delegationslista

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

§70

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

Ärendenr ALL.2020.5

Rapporter och beslut för delgivning i nämnden 2020-05-26
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
1. Dnr: MILSK.2017.1204
Växjö Tingsrätts dom 2020-04-17, Mål.nr.M 4915-19 - Mark- och miljödomstolen
förpliktar Borg aqua i Stockholm att betala vite.
2. Dnr: NATU.2020.30
Länsstyrelsens beslut 2020-04-23, dnr 505-8360-2020 ang Överklagande av beslut enligt
miljöbalken gällande ansökan om strandskyddsdispens på Näsby 5:3 och Bröasarp 5:62.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

§71

Ärendenr ALL.2019.318

Yttrande över förslag på reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot förslaget på reviderat reglemente

__________
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med kommunens förvaltningar
genomföra en översyn av nämndernas och styrelsens reglementen. Reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden behöver uppdateras med anledning av ny lagstiftning. Därutöver ett
mindre antal redaktionella ändringar. Kommunikation mellan stadsbyggnads-förvaltningens
ledningsgrupp och kommunledningsförvaltningen har skett inför att förslaget på reviderat reglemente
nu remiterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Kommunikation
Inför reviderat förslag har förvaltningen påpekat för kommunledningsförvaltningen att när det gäller
tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer anses räddningstjänsten mer lämpad då de idag har
tillsyn över brandfarliga varor och explosiva ämne och därmed har mer kompetens på området.
Räddningstjänsten vill dock inte ha det och när det gäller de andra kommunerna inom SÖSK har
miljöförbundet tillsyn. I några kommuner i Skåne har räddningstjänsten tillsynsansvaret men vanligast
är det med miljönämnd eller motsvarande vilket överens-stämmer med SKR:s rekomendation. För det
nya området behöver personal inom förvaltningen kompetensutvecklas. Ny taxa behöver också tas
fram och delegationsordningen revideras. Detta nya tillsynsområde har tilldelats nämnden utan någon
utökad budget ram varvid nämnden förväntas klara detta uppdrag inom befintlig. Dock är det osäkert
hur stort resursbehovet för sprängämnesprekurorer är men nämnden saknar redan ca 2 tjänster för att
klara sitt uppdrag enligt miljöbalken. Nämnden kommer således att behöva prioritera och så långt
möjligt samköra med miljöbalkstillsyn på detaljhandel men eventuellt också undersöka möjligheter till
samverkan. I övrigt är reglementet uppdaterat enligt förvaltningens önskemål.

Underlag för beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 16 april § 115 med bilagor;
- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-08
- Förslag på revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämnden samt tjänstepersoner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

§72

Ärendenr ALL.2019.155

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 2020-05-26 där akivansvarig har lagts till
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta reviderat förslag till delegationsordning, där arkivansvarig

har lagts till.
__________
Sammanfattning
Beslut om mindre ändringar i Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. Huvuddokumentet är
kompletterat med arkivpunkten, då det saknades tidigare.
Arkivansvar är delegerat till respektive enhetschef.
Inga ytterligare revideringar har gjorts i dokumentet och bilagor.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Delegationsordning
Samhällsbyggnadsnämnden

Beslut av Samhällsbyggnadsnämnden

Datum

Paragraf

Antagen

2020-05-26
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Förkortningslista beslutsfattare
Förkortning

Beslutsfattare

SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

AU

Arbetsutskott samhällsbyggnadsnämnden

ORDF

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Vice ORDF

Vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden

KD

Kommundirektör

SBNS

Nämndsekreterare

FADM

Förvaltningsadministratör

ECS

Enhetschef strategienheten

SADM

Administratör strategienheten

HS

Hållbarhetsstrateg

GIS

GIS-strateg

ECB

Enhetschef bygglovenheten

BADM

Administratör bygglovenheten

BLH

Bygglovshandläggare

BI

Byggnadsinspektör

ECM

Enhetschef miljöenheten

MADM

Administratör miljöenheten

MI

Miljöinspektör

LI

Livsmedelsinspektör

Förkortningslista lagstiftning
Förkortning

Lagstiftning

AF

Avfallsförordningen (2011:927)

AL

Alkohollagen (2010:1622)

Arkivlag

Arkivlag (1990:782)

BBR26 – BFS 2018:4

Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)

DF

Delgivningsförordningen (SFS 2011:154)

DL
EG 178/2002

Delgivningslagen (SFS 2010:1932)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002

om

allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning
EG 853/2004

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

EG 854/2004

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

EG 882/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om
offentlig kontroll av produkter av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

EKS – BFS 2011:10

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska

FAM

Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador

FAOKF

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

konstruktionsstandarder (eurokoder)

biprodukter
FAOKL

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

FAPT

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

FAS

Förordning (1998:904) om anmälan för samråd

FFAB

Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

SFS 2016:1128

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
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FL

Förvaltningslag (SFS 2017:900)

FMH

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

FMJ

Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

FMKB

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

FMSA

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

FMRO

Förordning (1998:930) om miljöriskområden

FOS m.m.

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken

FPCB

Förordning (2007:19) om PCB m.m.

FVV

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

H – BFS 2011:12

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna
anordningar

JF

Jaktförordning (1987:905)

JL

Jaktlag (1987:259)

KL

Kommunallag (SFS 2017:725)

LFAB

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

LGS

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

LHRL

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

LHP

Lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse

LIVSFS 2005:20

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

LF

Livsmedelsförordningen (2006:813)

LL

Livsmedelslagen (2006:804)

LOV

Lag om viten (1985:206)

LIVSFS 2018:3

MB

Miljöbalken (1998:808)

MPF

Miljöprövningsförordningen (2013:251)

MTF

Miljötillsynsförordningen (2011:13)

NFS 2017:5

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor

NFS 2015:2

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

OL

Ordningslag (1993:1617)

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

OVKAR – BFS 2012:7

Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem

PBF

Svensk författningssamling 2011:338 Plan- och Byggförordning

PBL

Plan- och Bygglag (2010:900)

SFS 2014:425

Svensk författningssamling 2014:425 Förordning om bekämpningsmedel

SJVFS 2006:84

Statens Jordbruksverks föreskrift om befattning med animaliska biprodukter och införsel av
andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

SJVFS 2004:62

Statens Jordbruksverks föreskrift om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

SLVFS 2001:30

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

SmittskL

Smittskyddslag (2004:168)

NFS 2015:3

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter

STF

Socialtjänstförordning (2001:937)

SSF

Strålskyddsförordningen (1988:293)

SSL

Strålskyddslagen (1988:220)

SSMFS 2008:36

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

Tillsynslagen

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

LTLP

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

GDPR

General Data Protection Regulation
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Om dokumentet – delegationsordningen
Inledning
Detta dokument utgör Samhällsbyggnadsnämndens (SBN:s) delegationsordning.
Delegationsordningen utgör ett ”levande” styrdokument och behöver därför fortlöpande
utvärderas och anpassas vid behov, såväl efter lokala hänsyn som efter förändrad eller
nytillkommande lagstiftning.
Arbetet med att fastställa och se över delegationsordningen kan vid sidan av goda rutiner för
protokollförande och tydliga anmälningsrutiner ses som ett uttryck för nämndens ansvar
enligt:
KL 6 kap. 6§
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller
för verksamheten.
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats
över till någon annan.

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

Om kommunens organisation
I kommunallagens 3:e kapitel anges hur kommunen får organisera sig. Kommunfullmäktige
i kommunen tillsätter kommunstyrelsen och de nämnder som bedöms behövas. Fullmäktige
beslutar om vilken arbetsfördelning som gäller mellan de nämnder som fullmäktige beslutat
ska finnas i kommunen. Detta sker i fullmäktiges beslut om reglemente.
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Nämnder
KL 3 kap. 4§
Fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens eller
landstingets uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig verksamhet.

Nämndens uppgift
En nämnds uppgift är att dels fatta följdbeslut på grundval av vad kommunfullmäktige
beslutat om, såsom t ex beslut om avgift enligt av fullmäktige antagen taxa och dels att ta
självständiga beslut (även myndighetsbeslut) som rör förvaltningen av den verksamhet som
nämnden ansvarar för.
KL 6 kap. 3§
Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning
ska ha hand om.
Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.

SBN:s kompetens enligt speciallagstiftningen
Det arbete som Samhällsbyggnadsnämnden, SBN, i Sjöbo kommun ansvarar för utgör till
stora delar uppgifter enligt speciallagstiftningen. Som framgår av KL 2 kap 4 § ska kommunen
i ”vissa områden” arbeta med definierande uppgifter. Dessa uppgifter anges i en rad olika
speciallagar. Exempel är plan och bygglagen (PBL), miljöbalken, m.fl. Denna typ av uppgifter
benämns ibland som obligatoriska till skillnad mot de som kommunen på frivillig basis kan
välja att ägna sig åt. Dessa obligatoriska uppgifter kan således kommunen inte låta bli att
arbeta med.
Samhällsbyggnadsnämnden, Sjöbo kommun, har rollen som byggnadsnämnd enligt 12 kap.
PBL. Miljöbalken 26 kap 3 § anger att den nämnd som kommunfullmäktige bestämmer, ska
ansvara för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet. I 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 jämförbart förhållande.”

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

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.
I förarbetena till miljöbalken 3 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. I 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 Konstitutionsutskottet, (KU 1976/77:25 s 77)
3 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

1. 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
3.
4.

förenas med vite,
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
avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap.

Ingen skillnad mellan nämndbeslut och delegationsbeslut
KL 7 kap 5-7 §§
En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar
i 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

Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande

Miljöinspektör

Enhetschef Miljöenheten

Livsmedelsinspektör
Bygglovshandläggare

Enhetschef Bygglovenheten

Bygginspektör
GIS-strateg

Enhetschef strategienheten

Hållbarhetsstrateg
Övriga anställda

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
miljöbalksområdet kan vara då en anmälan görs beträffande anmälningspliktig verksamhet
och då denna inte bedöms föranleda någon åtgärd från tillsynsmyndighetens sida. Att i en
sådan situation både att lämna en anmälan utan åtgärd och att underrätta den som gjort
anmälan om detta utgör ren verkställighet.
I 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. I 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.
5 SKL, 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
I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Detta innebär
att det alltid måste finnas någon form av skriftlig dokumentation, d v s 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 §§.
FL 43§
Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen till den högre instans som ska pröva överklagandet
(överinstansen). Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat beslutet
(beslutsmyndigheten).
I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller
hon vill att beslutet ska ändras.
I 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.
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FL 45§
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.

FL 46§
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.
FL 36§
Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel,
räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.

Omprövning
I vissa fall kan den situationen uppkomma att nämnden ska ompröva sitt redan fattade
beslut.
FL 38§
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 par
Tabell 2
Punkt

Arbetsområde

Lagrum

Beslut

Delegat

Ersättare

45 §

Beslut om

MADM

MI, LI

Att överklagat beslut inkommit i

BADM

BLH, SBNS

Förvaltningslag (2017:900)
1

Rätt tid

rätt tid.

FADM
SADM
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2

3

Inkommit för sent

Rätta beslut

45 §

36 §

Beslut om

ECM

Att avvisa för sent inkommit

ECB

överklagande.

ECS

Beslut om

MI, LI

Att rätta beslut som fattats av

ECM

delegat

BLH
ECB, ECS

4

Ändra beslut

38 §

Beslut om

MI, LI

Att ändra beslut som fattats av

ECM

delegat.

BLH, BI
ECB

MI, LI

MI, LI
BLH
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

Beslut om

MI, LI

Ersättare

Kommunallag (2017:725)
1

Yttrande över

6 kap 38§

överklagande

Yttrande till högre instans med
anledning av överklagande av
beslut som fattats med stöd av
delegation. Innan yttrande avges
ska samråd ske med

ECM

MI, LI

BHL, BI
ECB

BLH, BI

arbetsutskott eller ordförande.

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

Tabell 4
Punkt

Arbetsområde

Lagrum

Beslut

Delegat

Beslut om

MI, LI

Ersättare

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)
1

Överklaga beslut

7a§

Att överklaga beslut eller domar ECM
som innefattar ändring av
BHL, BI
delegatens beslut.
ECB

MI, LI

BLH, BI
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ECS

Arkiv
Arkivreglemente 2019.784: ”En myndighets arkiv är en samling som bildas av de allmänna
handlingarna från myndighetens verksamhet och från sådana handlingar som avses i 2 kap
9 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som myndigheten beslutar ska tas om hand för
arkivering.
Varje myndighet är ansvarig för vård av sitt arkiv i enlighet med arkivlagen och
arkivreglemente.
Varje myndighet ansvarar även för att utse en arkivansvarig och en arkivredogörare.
Arkivansvarig har till uppgift att bevaka arkivfrågorna och ansvara för kontakten mellan
myndighet, personal och arkivmyndighet. Arkivredogörare ansvarar för de praktiska
arkivvårdande insatserna.”
Punkt

Arbetsområde

Lagrum

Beslut

Delegat

Arkivreglemente

Beslut om arkivfrågor

ECM

Arkivlag (1990:782)
1

Arkivansvar

2019.784

ECB

Punkt 2

ECS ersätter
varandra

Samhällsbyggnadsnämndens allmänna handlingar
I TF 2 kap 15 § finns grundläggande bestämmelser om utlämnande av allmänna
handlingar.
Tabell 5
Punkt

Arbetsområde

Lagrum

Beslut

Delegat

6 kap.

Beslut om

ECB

2-3 §§

Att inte lämna ut allmän handling 7

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
1

Ej lämna ut handling

ECM
ECS ersätter
varandra

2

Lämna ut handling

10 kap.

Beslut om

ECB

13-14 §§

Att lämna ut uppgifter till enskild med

ECM

uppställande av förbehåll

ECS ersätter
varandra

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

HS, MI, LI, ECM, ECS,

Att lämna klagomål utan

BLH, BI, ECB

vidtagen åtgärd.

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

KL 7 kap 5§

Beslut om

ECS, HS, MI,

Upprätta och avge yttrande till annan

LI, ECM,

myndighet

BLH, BI, ECB

myndighet

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
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Punkt

Arbetsområde

Lagrum

Beslut

1

Ta emot delgivningar

KL 6 kap 36§ Behörig att ta emot delgivningar

Delegat
ECS, HS, MI,
LI, ECM,
BLH, BI, ECB

Brådskande beslut
Vid sådana beslutssituationer där tid inte medges för normal beslutsgång kan nämnden
besluta att ordförande eller annan ledamot får besluta.
KL 6 kap. 39 §
En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Tabell 9
Punkt

Arbetsområde

Lagrum

Beslut

Delegat

1

Nämndens

KL 6 kap

Brådskande beslut där tid inte

ORDF

ansvarsområde

39 §

medges för normal beslutsgång.

2

Överklaga beslut och domar som

ORDF

innefattar ändring av nämndens

Vice ORDF

beslut eller avge yttranden inom

Ersätter varandra

föreskrivna tidsfrister.
3

KL 6 kap

Förordna om rättelse på den

ORDF

39 §

ansvariges bekostnad att gälla

Vice ORDF

omedelbart även om beslutet

Ersätter varandra

MB 26 kap

överklagas, eller ansöka om

17-18 §§

verkställighet eller särskild
handräckning hos
kronofogdemyndigheten

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
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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

2-5 §§

Beslut om

ECM

Lag om viten (1985:206)
1

Beslut om vite

Att förena föreläggande och/eller förbud med
engångsvite på högst 100 000 kr för respektive
adressat.
2

Utdöma vite

6§

Beslut om

ECM

Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive
förvaltningsrätt om utdömande av vite på högst
100 000 kr för respektive adressat. 8
3

Beslut om vite

2-5 §§

Beslut om

ORDF

Att förena föreläggande och/eller förbud med
löpande vite för respektive adressat:
Engångsvite 1 000 000 kr
Löpande vite per vecka högst 200 000 kr
Löpande vite per månad högst 500 000 kr
Löpande vite per överträdelse högst 500 000 kr
4

Utdöma vite

6§

Beslut om

ORDF

Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive
förvaltningsrätt om utdömande av vite på högst
1 000 000 kr för respektive adressat.8

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)

8

I denna rätt ingår rätten att på nämndens vägnar svara för den fortsatta handläggningen i målet.

16

1

Beslut om

30 kap.

miljösanktionsavgift

Beslut om

ECM

Miljösanktionsavgift upp till och med 10 000 kr

Polishandräckning enligt bilaga 1
Beslut om begäran om polishandräckning för utförande av myndighetens tillsynsuppgifter är
normalt ren verkställighet. Då det är frågan om polishandräckning av mera ingripande slag
och då myndigheten löper risk att ådra sig kostnadsansvar för skador är det fråga om
nämndbeslut som kan delegeras. 9 I 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

Rätt att teckna avtal inom nämndens

ORDF

5§

ansvarsområde

2

Rätt att teckna avtal inom nämndens

ECB, ECM, ECS

ansvarsområde inom respektive enhet
3

Budget

Omfördelning av budget på enhetsnivå

ECB, ECM, ECS

4

Upphandling av varor och tjänster inom budget

ORDF

5

Upphandling av varor och tjänster inom budget

ECB, ECM, ECS

inom respektive enhet
6

Fakturering och

Beslut om bokföringsmässig avskrivning av

krav-verksamhet

fordringar över tre basbelopp i varje enskilt fall

7

Beslut om bokföringsmässig avskrivning av

ORDF
ECB, ECM, ECS

fordringar upp till tre basbelopp i varje enskilt fall

Personalärenden
9 SKL, Cirkulär 12:53, Staffan Wikell, Delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen, sid. 8
10 SKL, Cirkulär 2006:62 sid 3
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Tabell 13
Punkt

Arbetsområde

Lagrum

Beslut

Delegat

1

Anställningar

KL 6 kap

Anställande av enhetschefer inom förvaltningen

KD

37 §

Samråd ska ske med

KL 7 kap

Anställande av personal inom förvaltningens

5§

respektive enheter

samhällsbyggnadsnämndens presidium
2
3

ECB, ECM, ECS

Beslut om lön vid nyanställningar och
löneöversyn:
enhetschefer

4

MBL

5

Tjänstledigheter

11-14 och
38 §§

KD

inom respektive enhet

ECB, ECM¸ ECS

Förhandla enligt MBL 11-14 och 38 §§ inom

ECM, ECB, ECS

nämndens verksamhetsområde

ersätter varandra

Beslut om tjänstledighet med lön inom ramen för
gällande lagar, avtal och riktlinjer:

6

enhetschefer

KD

inom respektive enhet

ECB, ECM, ECS

Beslut om tjänstledighet utan lön inom ramen för
gällande lagar, avtal och riktlinjer:

7

enhetschefer

KD

inom respektive enhet

ECB, ECM, ECS

Beslut om tjänste-/studieresor inom Norden:
enhetschefer

8

KD

inom respektive enhet

ECB, ECM, ECS

Anställdas deltagande i kompetensutveckling o.d.

AU

utanför Norden
9

Disciplinära

AB § 11

åtgärder
10

Disciplinär åtgärd enligt AB:
enhetschefer

KD

inom respektive enhet

ECB, ECM, ECS

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

11

enhetschefer

KD

inom respektive enhet

ECB, ECM, ECS

Avveckling av

Las 18 – 20 Beslut, varsel och underrättelse om avsked:

personal

§

12

enhetschefer

KD

inom respektive enhet

ECB, ECM, ECS

Las 7-10 §§ Beslut, varsel och underrättelse om uppsägning
på grund av personliga skäl:
enhetschefer

KD

inom respektive enhet

ECB, ECM, ECS

Övriga administrativa ärenden
Tabell 14
Punkt

Arbetsområde

Lagrum

Beslut

Delegat

1

Företrädes- och

KL 6 kap

Företräda och föra

ECM, ECB, ECS

talansrätt

15 §

samhällsbyggnadsnämndens talan inför

ersätter varandra

domstolar och myndigheter 11
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

18

2

SBN

Undertecknande av avtal och handlingar

ORDF

DL 47-50

Besluta att delgivning i ett ärende ska ske

ECM, ECB, ECS

§§, DF 19-

genom kungörelsedelgivning. 12

reglemente
3

20 §§

företräda kommunen vid domstol m.m. inom sina ansvarsområden, jfr. 6 kap. 15 § kommunallagen.

12 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 på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges i 48-50 §§ i lagen.
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Bilaga till SBN § 72/20
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 bestämmelser 1,

•

att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden.

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

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

•

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

•

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

Delegation till LI och MI 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

Arbetsområde

M

Miljöbalkens
område 2

M.1

Allmänna
hänsynsregler m.m.,
MB 2 kap.

M.1.1

M.2
M.2.1

M.2.2

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat
beslutsunderlag, MB 6 kap.
Yttranden

Lagrum

Beslut

Delegat

MB 2 kap.
2-9 §§ och
MB 26 kap.

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av
de allmänna hänsynsreglerna.

MI

MB 6 kap. 4 §

Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i
samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning.

ECM

MB 6 kap. 5 §

Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av
utökat samråd om betydande miljöpåverkan.

ECM

1
Det kan t.ex. handla om tidsbegränsning av tillstånd (16 kap. 2 § MB), om att tillstånd får tas i anspråk även om det inte har vunnit laga
kraft (19 kap. 5 § 12 och 22 kap. 28 § MB), om att avloppsanordning eller värmepump inte får tas i anspråk förrän den har besiktigats och
godkänts (18 § FMH) eller om att beslutet ska gälla även om det inte vunnit laga kraft (22 kap. 28 § MB) etc.
2
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.
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3

M.2.3

MB 6 kap. 8 §,
FMKB 12 §

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

ECM

M.2.4

MB 6 kap.
12-14 §§ och
FMKB 8 §

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

ECM

MB 7 kap. 22 §
första
respektive
andra styckena

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

ECM

M.3

Skydd av områden, MB 7
kap.

M.3.1

Tillstånds- och
dispensbeslut

M.3.2

MB 7 kap. 22 § Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) från
tredje stycket
vattenskyddsföreskrifter som länsstyrelsen har
första meningen meddelat i den mån länsstyrelsen överlåtit sådan
beslutanderätt på nämnden. 3

ECM

M.3.3

MB 7 kap 18b § Besluta i ärende om dispens gällande
strandskyddet.

MI

M.3.4

Anmälan

MB 7 kap. 22 §
tredje stycket
andra
meningen

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

MI

M.3.5

Tillsyn

MB 7 kap
MTF 2 kap. 9 §

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

ECM

M.4

Miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, MB 9 kap.

M.4.1

Yttrande

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

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

MI

M.4.2

FMH 22 § och Avge yttrande till länsstyrelsen i
26 §
anmälningsärende angående mindre ändring av
MPF 1 kap. 10- tillståndspliktig verksamhet.
11 §§

MI

M.4.3

SJVFS 2006:84 Anvisa plats för nergrävning av häst
2 kap. 27§

MI

Se om dessa frågor bl.a. prop. 2001/02:65 s. 41
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M.4.4

Tillstånds- och
dispensbeslut

FMH 13 § första Besluta i ärende om tillstånd att inrätta
stycket 1
avloppsanordning med ansluten vattentoalett.

MI

M.4.5

FMH 13 § första Besluta i ärende om tillstånd att ansluta
stycket 2
vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

MI

M.4.6

FMH 13 § fjärde Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan
stycket
avloppsanordning än sådan till vilken vattentoalett
är ansluten inom de delar av kommunen där
tillstånd krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter.

MI

M.4.7

FMH 17 § första Besluta i ärende om tillstånd till värmestycket andra
pumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
meningen, 40 § ytvatten eller grundvatten där tillstånd krävs enligt
kommunens lokala föreskrifter.

MI

M.4.8

FMH 39 §

MI

M.4.9

FMH 40 § första Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att
stycket, 42 §
inrätta annan toalett än vattentoalett där tillstånd
eller anmälan krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter

M.4.10

MB 9 kap. 12 §, Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att MI
FMH 40 § första sprida naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet
stycket, 42 §
inom eller intill område med detaljplan eller annat
tätbebyggt område där tillstånd eller anmälan
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter

M.4.11

MB 9 kap. 12 §,
FMH 40 § första
stycket 5, lokala
föreskrifter
för att skydda
människors
Lokala
föreskrifter
för att skydda
människors
hälsa och miljön

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

MI

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

MI

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.

MI

M.4.14

MB 22 kap. 25
§

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

ECM

FMH 13 §
andra stycket

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

MI

M.4.12

M.4.15

Anmälan

Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur
inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser där tillstånd krävs enligt
kommunens lokala föreskrifter

MI
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M.4.16

FMH 14 §

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

MI

M.4.17

FMH 37 §

Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller
annan upplagsplats för djurspillning inom område
med detaljplan

MI

M.4.18

FMH 38 §

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

MI

MB 9 kap. 9 §

Besluta i tillsynsärende om åtgärder för
bekämpning av ohyra och andra skadedjur.

ECM

MB och
tillhörande
föreskrifter

Besluta i andra tillsynsärenden angående
hälsoskyddet

MI

FMH 28 §

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av
föroreningsskada

MI

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

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av
allvarlig miljöskada

MI

M.4.19

Tillsyn

M.4.20

M.5

Verksamheter som orsakar
miljöskador, MB 10 kap.

M.5.1

Tillsyn

M.5.2

M.5.3

Anmälan

FMH 28 §

Besluta i anmälningsärende om
MI
avhjälpandeåtgärd med anledning av en
föroreningsskada, när åtgärden kan medföra ökad
risk för spridning eller exponering av
föroreningarna

M.5.4

Yttrande

FMRO 3 §

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

ECM

M.6

Vattenverksamhet,
MB 11 kap.

M.6.1

Tillstånd

MB 22 kap. 25
§ tredje stycket

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

ECM

M.6.2

Yttrande

MB 11 kap.
Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av
9a-b och 13 §§, vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller markoch miljödomstol i ärende om tillstånd för
FVV 21 §
markavvattning.

ECM
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M.7

Jordbruk och annan
verksamhet, MB 12 kap.

M.7.1

Yttranden

MB 12 kap. 6 §
och FAS 9 §

Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för
samråd.

MI

FMJ 9 §

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om
dispens för djurhållning och gödselhantering

MI

MB 12 kap.
11 § och
26 kap. 11 §

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

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,
(jfr. 31 kap. 4 § 5 p. och 31 kap. 7 § miljöbalken).

ECM

M.7.5

MB 12 kap

Besluta i tillsynsärende angående skötsel av
jordbruksmark.

MI

M.7.6

SJVFS 2004:62 Besluta ifråga om undantag enl 36§ Statens
36§
jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring

MI

MB 14 kap. 9 §
tredje stycket

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

MI

MB 14 kap.

Avge yttranden i tillståndsärenden och övriga
ärenden där yttrande begärs avseende kemiska
produkter eller biotekniska organismer

MI

SFS 2014:425
2 kap 40 §,
NFS 2015:2

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

MI

SFS 2014:425
2 kap 39 §

Meddela dispens från förbudet

MI

SFS 2014:425,
NFS 2015:2

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

MI

M.7.2

M.7.3

M.8
M.8.1

Tillsyn

Kemiska produkter och
biotekniska organismer,
MB 14 kap.
Yttrande

M.8.2

M.8.3

Tillstånds- och
dispensbeslut

M.8.4

M.8.5

Tillsynsärenden
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M.8.6

NFS 2015:3
4 kap 4 §

Meddela undantag

MI

M.8.7

NFS 2017:5

Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark och
vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor och spilloljor

MI

M.8.8

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

MI

M.8.9

FPCB 18 §

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

MI

M.8.10

MTF 2 kap. 19
§ 5-9, 2 kap
31§ 5-6 och
samt 2 kap 3233 §§

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

MB 15 kap. 19,
20, 24 och 25
§§

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

MI

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

MI

M.9

Avfall och producentansvar,
MB 15 kap.

M.9.1

Tillstånds- och
dispensbeslut

M.9.2

M.9.3

Lokala
renhållningsföreskrifter

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

MI

M.9.4

Lokala
renhållningsföreskrifter

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

ECM

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

M.9.5

Tillsyn
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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.

MB 15 kap.
AF

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

AF 45 §

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

MI

MB 26 kap. 9 §

Besluta om förelägganden eller förbud utan vite i
ärenden som nämnden ansvarar för.

MI

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.

MI

M.10.3

MB 26 kap.
15 §

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

MI

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
MI
verksamhet som kan befaras medföra olägenhet
för människors hälsa eller påverka miljön ska
lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande
åtgärder.

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.

MI

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.

MI

M.9.7

M.9.8

Anmälan

Lokala
renhållningsföreskrifter
M.10

Tillsyn, MB 26 kap.

M.10.1

Tillsyn

MI
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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.

MI

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.

MI

M.10.11

MB 26 kap.
26 §

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

MI

M.10.12

FMH 40 §
tredje stycket

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

ECM

MB 24 kap. 8 §

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

MI

M.11
M.11.1

M.12

Tillstånds giltighet,
omprövning m.m,
MB 24 kap.

Avgifter, MB 27 kap.

M.12.1

MB 27 kap. 1 §, Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn MADM, MI
Kommunens
enligt kommunens taxa om avgifter inom
taxa
miljöbalkens tillämpningsområde.

M.12.2

Kommunens
taxa

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

ECM

M.12.3

FAPT 9 kap. 5
§

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

ECM

M.13.1

MB 28 kap. 1
och 7 §

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

MI

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.

MI

M.13

Tillträde m.m., MB 28 kap.
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L

Livsmedelsområdet
m.m.

L.1

Livsmedelslagen

L.1.1

Kontroll

LL 22 §

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan LI
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.
Besluta att ta hand om en vara.
LI

L.1.2

LL 24 § första
och andra
stycket.
LF 34 §

L.1.3

LL 24 §

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

LL 25 §

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

LI

L.1.6

LL 26 §

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad.

ECM

L.1.7

LL 27 §

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

LI

L.1.8

LL 33 §

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

LI

LF 8 §

Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt
med livsmedelsverksamhet att genomgå
läkarundersökning om det behövs av
livsmedelshygieniska skäl.

LI

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

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

LI

L.2

Livsmedelsförordningen

L.2.1

Kontroll

L.3

Förordningen (2006:1166)
om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter
Anmälan/Kontroll

L.3.1
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L.3.2

L.3.3

Kontroll

L.3.4

L.4

Lagen (2006:805) om foder
och animaliska biprodukter

L.4.1

Kontroll

Besluta om att sätta ned eller efterskänka
avgiften.

ECM

FAOKL 11 §,
art. 28 EG
882/2004

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

LI

FAOKL 18 §,
Kommunens
taxa

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

LI

LFAB 23 §
FFAB 12 §

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan MI, LI
vite som behövs för efterlevnaden av lagen, de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen
samt de beslut som meddelats med stöd EGbestämmelserna
Besluta att ta hand om en vara samt – om
ECM
förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra
varan på ägarens bekostnad, om varans värde
kan antas understiga 100 000 kronor

L.4.2

LFAB 25 §

L.4.3

LL 27 §
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

LFAB 33 §

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

MI, LI

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

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering 4 av
foderföretagare och företagare som befattar sig
med animaliska biprodukter samt beslut om årlig
kontrollavgift.

MI, LI

L.5.2

FAOKF 11 §,
Kommunens
taxa

Besluta om att sätta ned eller efterskänka
avgiften.

ECM

L.5.3

FAOKF 12 §,
art. 28 EG
882/2004

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

MI, LI

L.5

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

L.5.1

Anmälan/kontroll

L.6

4

FAOKL 10 §,
Kommunens
taxa

Kontrollförordningen (EG)
882/2004 om offentlig
kontroll

För kommuner som inte har en risk- och erfarenhetsbaserad taxa, kan istället t.ex. ordet ”inklassning” väljas här.
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L.6.1

Anmälan

EG 882/2004
Besluta i ärende om registrering av
Art. 31.1 a
livsmedelsanläggning
och b,
EG 853/2004
Art 4,
LF 23 §,
LIVSFS 2009:5
11-11a §§

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

EG 882/2004
Art. 19.1

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

ECM

L.6.4

a) Förordna att livsmedlet destrueras, blir
föremål för särskild behandling i enlighet med
art. 20 eller återsänds utanför gemenskapen i
enlighet med art. 21 eller vidtagande av andra
lämpliga åtgärder
b) Beträffande livsmedel som redan släppts ut
på marknaden, förordna om att livsmedlet
återkallas eller dras tillbaka från marknaden
innan någon av de åtgärder som anges i punkt
a) vidtas
Besluta
om att omhänderta sändning av livsmedel

L.6.5

EG 882/2004
Art. 19.2

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

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

ECM
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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

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

LI

L.7
L.7.1

Livsmedelsverkets
föreskrifter om dricksvatten
(LIVSFS 2005:10)
Kontroll
SLVFS 11 §
2001:30,
omtryck LIVFS
2017:2

Ö

Övrigt

Ö.1

Alkohollagen
Avge yttrande till den nämnd inom kommunen som LI
handahar alkoholärenden.

Ö.1.1

Ö.1.2

AL 9 kap
15, 19§§

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

Ö.1.3

AL 8 kap
10 §

Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa
för tillsyn enligt alkohollagen

LSBGS 12 §

Besluta om föreläggande eller förbud som behövs MI

Ö.2

Lagen med särskilda
bestämmelser om
gaturenhållning och
skyltning

Ö.2.1

Ö.2.2

Ö.3
Ö.3.1

LI

Avge yttrande till länsstyrelsen.

MI

Begära upplysning eller handlingar som
behövs för tillsynen

LI

Lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
LHRL 21 §
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Ö.3.2

LHRL 21 §

Rapportera och avge yttrande till
Läkemedelsverket

LI

Ö.3.3

LHRL 23 §

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

LI

Ö.4.1

SML 6 kap.
7§

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

MI, LI

Ö.4.2

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

MI, LI

Ö.5.1

SSL 31 §, SSF
16 §§

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

MI

Ö.5.2

SSL 32 §
SSF 16 §
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

MI

Ö.5.3

SSF 16 a §,
Kommunens
taxa

Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt
strålskyddslagstiftningen

MI

Ö.4

Ö.5

Ö.6

Smittskyddslagen

Strålskyddslagen

Lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter
TLTP 6 kap. 2 § Beslut om föreläggande utan vite avseende
och 7 kap. 9
skyltning av rökfria miljöer
och 12 §§

Ö.6.1

Ö.7

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

Ö.7.1

Ö.7.2

LI

STF 69 §

ECM

Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd MI
för att inrätta hem för vård och boende som drivs
av en enskild eller sammanslutning
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Ö.7.3

OL

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

Ö.7.4

LHP

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

Ö.7.5

Tillsynslagen
21 §

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

Ö.7.6

JL 10 §
JF 26 §

Besluta om jakt och skyddsjakt för efterhållande av MI
skadedjur inom planlagda områden (10§ jaktlagen
26§ jaktförordningen).

Ö.7.7

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

MI

ECM
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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

Företräda
samhällsbyggnadsnämnden
vid samråd med
lantmäterimyndighet

GIS

3.1

Godkännande av beslut eller åtgärd

GIS

3.2

Ansöka om lantmäteriförrättning

GIS

Fastighetsbildningslagen (1970:988)
Anläggningslagen
Ledningsrättslagen
2

4 kap 25 och 25a §§ FBL
XX kap 21 och 23 §§
anläggningslagen
XX kap 21 §
ledningsrättslagen

Anläggningslagen
Ledningsrättslagen

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

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

HS

Övriga ärenden
6
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Bilaga till SBN §72/2020
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 avvisa 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 avvisas eller att avgöras i
befintligt skick.
4. att avvisa 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 avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser,
inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31a-e § respektive 9 kap. 35 § andra stycket PBL
Delegationen innefattar inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan, om inte annat uttryckligen
anges i denna delegationsordning.
Delegationen innefattar inte rätt att bevilja lov eller förhandsbesked i strid mot gällande översiktsplan eller av
Samhällsbyggnadsnämnden antagna riktlinjer.
Delegationen avser inte rätt att besluta i ärende som är av större vikt eller har principiell betydelse. Om
begränsningar i delegationsrätten är särskilt stadgat i 6 kap 38 och 7 kap. 5 § kommunallagen och 12 kap 6
§ plan- och bygglagen, PBL.
Delegationen innefattar inte rätt att bevilja lov om sådan känd sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäst eller
boende eller sådan känd organisation eller förening som nämnden haft skyldighet att underrätta om ansökan
och ge tillfälle att yttra sig i enlighet med 9 kap 25 § PBL har invänt mot förslaget.
Delegationen innefattar inte heller rätt att bevilja lov om remissinstans avstyrkt ansökan och framfört uppgift
som är relevant för bedömningen.
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Tabell 17
Punkt

Bilaga till SBN §72/2020
Arbetsområde

Lagrum

Beslut

Delegat

Plan och bygglagen (2010:900)
B1

Författning

Beslut enligt 9 kap PBL

B1.1

9 kap 30 §
9 kap 32a §

Beslut att bevilja bygglov för åtgärd förenlig med gällande detaljplan

B1.2

9 kap 31b-31c, 32a §§

Beslut att bevilja bygglov för åtgärd som innebär liten eller
godtagbar avvikelse 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 i 6 kap 1 § punkterna 2,4,5,7,8 samt 10 PBF

BLH

B1.4

9 kap 30-31c §§

Beslut att avslå ansökan om bygglov för skyltar och
ljusanordningar

B1.5

9 kap 30-32a§§

Beslut att avslå ansökan om bygglov om åtgärden uppenbart strider BLH
mot någon förutsättning för bygglov

B1.6

9 kap 10 §

Beslut att bevilja ansökan om rivningslov

BLH

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

BLH

B1.9

9 kap 11-13 §§

Beslut att avslå ansökan om marklov om åtgärden uppenbart strider BLH
mot någon förutsättning för marklov

B1.10

9 kap 14 §

Besluta om bygglov för åtgärder som inte kräver lov

BLH

B1.11

9 kap 17 §

Beslut om att bevilja ansökan om förhandsbesked

BLH

B1.12

9 kap 19 §

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

BLH

B1.13

9 kap 22 §

Beslut att förelägga sökanden att avhjälpa brister i ansökan samt
avvisa ansökan eller avgöra ansökan i befintligt skick

BLH

B1.14

9 kap 24 §

Beslut om att samordning med miljönämnd ej ska ske

BLH

B1.15

9 kap 27 §

Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller
förhandsbesked

BLH

B1.16

9 kap 33 §

Beslut att bevilja eller avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov om BLH
åtgärden uppenbart strider mot någon förutsättning för tidsbegränsat
lov

B1.17

Upphävande av lov på sökandens begäran

Delegat
(lägsta
nivå)
BLH

BLH

BLH

2

B2

Författning

Beslut enligt 10 kap PBL

Bilaga till SBN §72/2020

Delegat
(lägsta
nivå)
BLH, BI

B2.1

4§

Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked
lämnats

B2.2

13 §

Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har
lämnat sitt uppdrag

BLH, BI

B2.3

22 § första stycket 1

Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte behövs
något tekniskt samråd

BLH, BI

B2.3

22 § första stycket 2

BLH, BI
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

B2.4

23-24 §§

Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas
och att i startbeskedet
-

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

B2.5

23-24 §§

Beslut att neka startbesked

BLH, BI

B2.6

18 §

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan

BLH, BI

B2.7

29 §

Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna BLH, BI
eller för kontrollen

B2.8

27-28 §§ och 11 kap 8, 19-20 §§

Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom
ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren
bindande föreskrift (föreläggande).

BLH, BI

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

B2.9

34-37 §§

Beslut om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked (inklusive BLH, BI
beslut om mindre avvikelse från föreskrifter)

B2.10

6 kap 10 § PBF

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

B3

Författning

Beslut enligt 11 kap PBL

B3.1

5§

Beslut om att avsluta ärende

BLH, BI

B3.2

7§

Avge ingripandebesked

ECB

B3.3

9§

Beslut att av polismyndigheten begära biträde

ECB

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

SBN

Delegat
(lägsta
nivå)
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B3.5

18 §

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter
på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av
underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för
uppdraget

SBN

B3.6

19 §

Beslut om åtgärdsföreläggande

SBN

B3.7

20 §

Beslut om rättelseföreläggande, även föreläggande som förenas
med förbud mot att åter utföra bygglovspliktig åtgärd

SBN

B3.8

21 §

Beslut om rivningsföreläggande

SBN

B3.9

22-23 §§

Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet (kan medföra
ersättningsskyldighet enligt 14 kap. 3 § PBL)

SBN

B3.10

24 §

Beslut om föreläggande om anordnande av stängsel kring
industrianläggning som inte längre används

SBN

B3.11

30-32 §§, 37 §, 12 kap 6 § 2 PBL

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

B3.14

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 ECB
10 kap. 11 och 11 kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av
byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig

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

B3.18

BLH, BI
Avskrivning av ärende om påföljd/ingripande då
rättelse/åtgärdande skett. Avskrivning av ärende om ingripande då
överträdelse legaliserats i efterhand.

B3.19

Avskrivning av ärende om påföljd och ingripande i övrigt

BLH, BI

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
bygglovstaxa

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

BLH, BI

B5

Författning

Beslut angående hissar
m.m. samt OVK

Delegat
(lägsta
nivå)
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B5.1

5 kap 9 § PBF

Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna
anordningar

BLH, BI

B5.2

BFS 2011:12
med ändrings-författningar,
3 kap 4 § samt
16-17 §§

Beslut om längre besiktningsintervall
Beslut om anstånd med kontroll

BLH, BI

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, BI

B5.4

BFS 2011:16 OVK 1 med ändringsförfattningar

Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt om det finns
särskilda skäl

BLH, BI

B6

Författning

Beslut gällande avsteg

Delegat
(lägsta
nivå)

B6.1

Boverkets byggregler, BFS och BBR

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt.

BLH, BI

B6.2

Boverkets föreskrifter EKS

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt.

BLH, BI

Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna
anordningar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

§73

Ärendenr ALL.2020.7

Uppföljning av Intern kontroll 2020-04-30 - DR1
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen per den 30
april 2020, samt
ge förvaltningen i uppdrag att se över kundenkäterna vid årsskiftet, så att vissa av frågorna blir lättare
att följa upp.

__________
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-18, § 25 att godkänna förslag till intern
kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden för 2020 med uppföljning av 4 punkter vid DR1.
Följande punkter ska följas upp vid DR1.
· Debitering
· Handläggningstid enligt serviceåtaganden
· Kundenkät bygglov
· Kundenkät miljö

___________
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-26, § 8 att anta nya riktlinjer för intern
kontroll. Rapporten ska innehålla en plan som beskriver vilka åtgärder som planerats
samt en sammanfattande bedömning av utfallet för arbetet av den interna kontrollen
inom verksamhetsområdet, samt att den sammanfattande bedömningen ska motiveras.
· Svag
· Tillfredsställande
· God
· Mycket god
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse
Risk- och väsentlighetsanalys Ny mall fr o m 2020 Intern
kontrollplan 2020
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Intern kontrollplan och uppföljning av intern kontroll
År
2020

Enhet
Miljö, Bygg, Strategi

Samhällsbyggnads
förvaltningen

Riskbedömning

Rutin/process Sannolikhet Konsekvens
Debitering Mindre Kännbar
sannolik 3
2

Kontrollmoment

Riskvärde

6

metod/frekvens

Debitering ska vara korrekt utförd. Kontroll av
samtliga debiteringar tre gånger per år.
Antalet avvikelser sammanställs i %.

Risk: Feldebitering - förtroende/finansiell risk
Ansvarig: Nämndsekreterare
Rapportering: DR1 – 1,2 % avvikelser (fel i 4 av 333 debiteringar varav 3 på strategi och 1 på bygg).
Atgärder: Viktigt att samtliga medarbetare som debiterar utbildas i debiteringsprocessen.Samtliga
medarbetare är informerade om vikten att hålla registret uppdaterat med rätt fakturamottagare.

Riskbedömning
Kontrollmoment
Rutin/process Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
metod/frekvens
Sammanställning utifrån samtliga överklagade ärenden
6
Handläggning Mindre Kännbar
sannolik 3
av överunder året. En gång/år.
2
klagade
ärenden
Risk: Fel i handläggning - förtroende/kvalitetsrisk
Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov, Enhetschef strategi
Rapportering:

Atgärder: Viktigt att rutin för handläggning följs. Utbilda medarbetare vid behov. Se till att alla
ärenden har ansvarig handläggare.

Riskbedömning

Kontrollmoment

Rutin/process

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

metod/frekvens

Domar i
överklagade
ärenden

Mindre Kännbar
sannolik 3
2

6

Sammanställning utifrån samtliga beslut i överklagade
ärenden under året. En gång/år.

Risk: Utfallet i överprövande instans skiljer sig från nämndens förtroende/kvalitetsrisk
Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov, Enhetschef strategi
Rapportering:
Atgärder: Säkerställa att tillräcklig kompetens finns inom förvaltningen. Utbilda vid behov. Samtliga
medarbetare är informerade om vikten att hålla sig uppdaterad i lagstiftning och praxis inom sitt
område.

Rutin/process

Riskbedömning

Kontrollmoment

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

metod/frekvens

Tillgänglighe Mindre Kännbar
sannolik 3
t och
2
bemötande

6

Sammanställning av antalet avvikelser i Castor
tre gånger per år. Rapportering av avvikelser sker
genom att medarbetare använder särskild
dokumentmall i aktuellt ärende när handläggningstid
överskrids

Risk: Handläggningstider enligt serviceåtagande inte följs - förtroenderisk
Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov, Enhetschef strategi
Rapportering: DR1 – inga avvikelser.
Atgärder: Samtliga medarbetare är informerade om vikten att rapportera brister i serviceåtaganden.
Utbilda så att alla vet hur man rapporterar.

Rutin/process

Riskbedömning

Kontrollmoment

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

metod/frekvens

Tillgänglighe Mindre Lindrig
sannolik 2
t och
2
bemötande

4

Analys och sammanställning av resultatet från
inkomna enkätsvar tre gånger per år.

Risk: Tillgänglighet till handläggare upplevs otillfredsställande - förtroenderisk
Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov
Kommentar: Arbeta med att få ökad svarsfrekvens - målet är att få in 30 % svar av
alla bygglovsbeslut som skickas ut.
Rapportering:
DR1 – Miljö; av 13 inkomna svar så tyckte 46,2 % att det var lätt att komma i kontakt, 23,1 % tyckte
inte det var lätt. (1 av 6 inkomna svar under övriga kommentarer gäller tillgänglighet i kommunens
växel.)
DR 1 - Bygg; av 13 inkomna svar under övriga kommentarer gäller 1 tillgänglighet där man var
positiv till kvällsöppet. Förslag till ny åtgärd; se över enkäten bl.a. med den frågan.
Atgärder: Samtliga medarbetare är informerade om vikten att följa
serviceåtaganden. Utbildning av medarbetare vid behov. Se till att information om
hur allmänhet kommer i kontakt med oss, telefontider etc. är uppdaterad och
tillgänglig.

Rutin/process

Riskbedömning

Kontrollmoment

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

metod/frekvens

Tillgänglighe Mindre Kännbar
sannolik 3
t och
2
bemötande

6

Analys och sammanställning av resultatet från
inkomna enkätsvar tre gånger per år.

Risk: Bemötande upplevs som otillfredsställande - förtroenderisk
Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov
Kommentar: Arbeta med att få ökad svarsfrekvens - målet är att få in 30 % svar av
alla bygglovsbeslut som skickas ut.
Rapportering:
DR1 – Miljö; av 18 inkomna svar så tyckte 61,1 % att bemötandet var bättre än förväntat, 33,3 %
enligt förväntat och 5,6 % sämre än förväntat.
DR1 – Bygg; av 20 inkomna svar så tyckte 70 % att bemötandet var bra, 10 % enligt förväntat, 15 %
dåligt och 5 % obesvarad.
Atgärder: Samtliga medarbetare känner till och förstår vikten av professionellt bemötande.
Utbildning av medarbetare vid behov.

Rutin/process

Riskbedömning

Kontrollmoment

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

metod/frekvens

Tillgänglighe Möjlig 3 Kännbar
3
t och
bemötande

9

Analys och sammanställning av resultatet från
inkomna enkätsvar tre gånger per år. Är
informationen på vår hemsida, mallar och blanketter
tillräckligt informativ, tydlig och lätt att förstå?
Bekräftelsemallen uppdaterad med tydlig information
om att avgift tas ut för byggärenden.

Risk: Information upplevs som svår att förstå eller otillräcklig- myndighetsspråk
Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov
Kommentar: Arbeta med att få ökad svarsfrekvens - målet är att få in 30 % svar av
alla bygglovsbeslut som skickas ut.
Rapportering:
DR1 – Miljö; ingen av 6 inkomna svar under övriga kommentarer gäller Information.
Förslag till ny åtgärd; se över enkäten med den frågan “Hur upplevde du den skriftliga informationen?”
DR1 – Bygg; av 19 inkomna svar så tyckte 26,3 % att informationen var lätt att förstå, 36,8 % som
förväntat 31,6 % svår att förstå och 5,3 % obesvarad.
Förslag till ny åtgärd; se över enkäten omformulera frågan “Hur upplevde du den skriftliga
informationen?”
Atgärder: Förbättra informationen på hemsidan, mallar och blanketter så den blir tydligare och
enklare att förstå

Sammanfattande bedömning:
Svag
Tillfredsställande
God
Mycket god
Orsak till sammanfattande bedömning (förklara kortfattat):
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

Ärendenr ALL.2019.355

Ändringsbeslut angående representanter till Kävlingeåns vattenråd 2020
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Eva Nielsen Osterman, hållbarhetsstrateg, som ordinarie
representant (vald sedan tidigare) att sitta kvar i beredningsgruppen för Kävlingeåns vattenråd.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlåta platsen som ersättare i beredningsgruppen för
Kävlingeåns vattenråd till Tekniska nämnden.
__________
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-24, § 40 att utse Eva Nielsen Osterman,
hållbarhetsstrateg som ordinarie representant (vald sedan tidigare) att sitta kvar i beredningsgruppen,
samt utse en ny ersättare Henrik Larsson, gis-samordnare på tjänstemannanivå i beredningsgruppen
för vattenvårdsåtgärder.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlåta två platser (en ordinarie och en ersättare) på
tjänstemannanivå i Kävlingeåns vattenråds beredningsgrupp till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden finansierar recipientkontrollen och bör därför utse en ordinarie och en ersättare för
denna verksamhet.
___________

Sammanfattning
Sjöbo kommun har två platser på tjänstemannanivå i beredningsgruppen för Kävlingeåns
vattenråd; en ordinarie och en ersättare. Ersättareplatsen överlåts till tekniska nämnden
eftersom recipientkontrollen finansieras av tekniska nämnden.
Beskrivning
I tidigare beslutsunderlag för beslut antaget 2020-03-04 (§40) anges det att det i stadgarna för
Kävlingeåns vattenråd framgår att Sjöbo kommun har fyra platser i beredningsgruppen
(tjänstemannagrupp) i Kävlingeåns vattenråd.
Det har senare framkommit att lydelsen i stadgarna (§8, se nedan) kan tolkas på två olika sätt.
Fram till detta är färdigutrett bör Sjöbo kommun utse deltagare i beredningsgruppen på
samma sätt som tidigare år, dvs med 1 ordinarie representant och 1 ersättare i
beredningsgruppen.
Sjöbo kommun är medlem i vattenrådet och finansierar vattenvårdsåtgärder.
Samhällsbyggnadsnämnden har uppdraget och utser en ordinarie representant i
beredningsgruppen. Tekniska nämnden finansierar recipientkontrollen och bör därför få insyn
och inflytande över dessa frågor. Det bör därför överlåtas till Tekniska nämnden att utse en
ersättare i beredningsgruppen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

Under §8 står att beredningsgruppen ska bestå av tjänstemän och har till uppgift att bereda
ärenden till styrelsen samt verkställa dess beslut. Alla medlemmar som finansierar
vattenvårdsåtgärder och/eller betalar medlemsavgift ska beredas plats i beredningsgruppen
med en ordinarie representant och en ersättare. Utöver detta ska de verksamheter som är med
och finansierar recipientkontrollen och som har direktutsläpp till recipienten beredas plats i
beredningsgruppen med en ordinarie representant och en ersättare per verksamhet.
Representanter för övriga medlemmar och andra berörda (konsult, myndigheter,
intresseorganisationer m fl) kan adjungeras till beredningsgruppen vid behov.
Beslutsunderlag
Stadgar för Kävlingeåns Vattenråd, fr o m 2013-06-12.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Pia Fröjd
Henrik Larsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

Ärendenr BYGG.2019.1025

Uppföljning av tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för
samhällsbyggnadsnämnden per den 30 april 2020, DR1
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av arbetet med
tillsynsärendena under första kvartalet 2020-01-01--2020-04-30.
___________
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-18, § 22 att anta ett nytt förslag till bygglovenhetens
tillsynsplan enligt plan-och bygglagen för året 2020. Uppföljning av planen ska ske tre gånger per år
(DR1, DR2 och i samband med årsredovisningen för hela året).
___________
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-19 att ge bygglovsenheten i uppdrag att ta fram en
tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för ärenden gällande påföljd och ingripande.
Tillsynsplanen ska tas fram varje år och innehålla en summering av föregående år, redovisa statistik
för antalet pågående ärenden och beslutade ärenden. Tillsynsplanen ska även innehålla hur
tillsynsarbetet ska bedrivas och tydligt redovisa kommande aktiviteter och ha ett tydlig mål.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut daterat 2018-12-19, SBN § 183
Förslag till tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2020
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

INTERN KONTROLL
Datum

Vår ref
BYGG.2019.1025
405446

Samhällsbyggnadsnämden
Jenny Dennfjord
Bygglovhandläggare

DELÅRSRAPPORT ÖVER TILLSYNSARBETET
DELÅRSRAPPORTERING FÖR DR 1 (2020-01-01 - 2020-04-30)
Arbetet med tillsynen har fortsatt i en något lugnare takt än planerat med anledning av den ökande
inströmningen av bygglovsärenden och förfrågningar samt den rådande situationen med COVID-19.
ÄRENDEMÄNGD
För perioden 2020-01-01 - 2020-04-30
Upprättade ärenden under DR 1
Totalt antal pågående ärenden

Antal
18
241

BESLUT
Beslutstyp
Påföljd (byggsanktionsavgift)
Beslut utan åtgärd (rättelse mm.)

Antal
2
2

(2019-12-31: 223)

1 (1)

42(42)

SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

§83

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-26

Ärendenr ALL.2018.108

Överlämnande av Djurskyddshandlingar till slutarkiv
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna Länsstyrelsens handlingar gällande
djurskyddslagstiftningen till Sjöbo kommuns slutarkiv.
__________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-11-13, § 152 att anta ny dokumenthanteringsplan för
Samhällsbyggnadsnämnden.
2009 övergick djurskyddstillsynen till Länsstyelsen från kommunerna. Inga handlingar överlämnades
till Länsstyrelsen i detta skede.
Nu vill stadsbyggnadsförvaltningen slutarkivera dessa handlingar. Då handlingarna inte finns upptagna
i dokuementhanteringsplanen krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för överlämnande till
kommunens slutarkiv.
___________
Gällande regler
Arkivlagen
Bevara gallra
Beslutet skickas till
Miljöenheten
Kansliavdelningen
Arkivarie
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

