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§ 56   

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Eva-Lena Karlsson (S) utses att justera dagens protokoll.          

_____ 
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§ 57   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning med ändring enligt följande.    

 Ärende 18, Återkallelse av serveringstillstånd - serveringsstället 

Eksgården Krog & Rum och 

 Ärende 19, Återkallelse av serveringstillstånd - serveringsstället Eketorps 

borg behandlas efter ärende 10, Samhällsbyggnadsnämndens 

delegeringsordning 2019 - revidering.    

_____ 
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§ 58   

Meddelande och information 

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 15 april 2019. 

Information 

Nästa möte är den 23 maj 2019.        

_____ 
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§ 59 Dnr 2019/000306 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut  

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut 8 mars-8 april 2019.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.     

_____ 
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§ 60   

Uppföljning medborgarförslag och motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag 

Ett medborgarförslag, Gör beslutsunderlag till nämnders sammanträden 

tillgängliga på Mörbylånga kommuns offentliga anslagstavla, är överlämnat 

till samhällsbyggnadsnämnden, samt till övriga nämnder och kommun-

styrelsen, för beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader 

från det att medborgarförslaget inkom till kommunen.  

Ledamöterna gavs tillfälle att lämna synpunkter inför framtagande av 

beslutsunderlag.    

_____ 
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§ 61   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Förteckning över pågående planer, daterad den 10 april 2019.  

Budgetprocessen 2020 pågår. 

Utredning angående brandstation i Mörbylånga.  

Utbildning den 8 maj tillsammans med Borgholm på Ekerum.  

Möte med Smålandsvillan. 

Presidiemöte SKL. 

Möte med trafikverket angående lv 136. 

Möte med lantmäteriet bland annat angående plantolkningar.  

Deltagit i Byggnads möte. 

Samarbete kring genomförandefrågor (dagvatten, grönstruktur, information). 

Projekt SydÖland. 

Arkitekturpris!? 

Lönerevision klar. 

Utbildning PBL rättsfall på bygglov. 

Rekryteringar. 

Handlingsplaner för arbetsmiljö (enkäten, skyddsrond). 

GDPR utbildning. 

Statistik bygg:  

Inkomna ärenden bygg 172 (82 förra gången) 

Inkomna ärenden BAB 17 (7 förra gången) 

Ärenden under handläggning 475 (441 förra gången) 

Staffan Åsén informerar om  

Statistik Miljö: 
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Inkomna ärenden 75  2018: 106 

- Total ärendemängd: 211 

Budget 2020, Trender och Omvärldsanalys. Äskning halvtid för hälsoskydd 

samt kompetensförsörjning. 

Ändringar i budgetstrukturen för bättre uppföljning. 

LOVA. Startmöte med LRF nästa vecka. 

Agenda 2030, 24 maj utbildning. 

Aktiviteter Agenda 2030. 

Luftvårdsförbundet, representant från SBN. 

Om rekrytering. 

Behovsutredningen. 

Sopsorteringsprojektet överlämnat till kommunstyrelsen. 

Ledningsgrupp Samhällsbyggnad. 

10 ärenden serveringstillstånd till maj-sammanträdet. 

Arbetsmiljö, OVK-rapport på gång, brandutbildningar diskuteras, HP 

arbetsmiljö och servicepolicy klar. 

Ordföranden informerar om 

Budget 2020, samt om aktuella ärenden.  

Utbildningen den 8 maj, datumet ersätter tidigare beslut under punkt 3, § 

8/2019.    

_____ 

 

Ajournering  

Klockan 10.10-10.20. 
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§ 62 Dnr 2019/000379 

Budget och ekonomi - information 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk uppföljning för januari-mars 2019.   

_____ 
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§ 63   

Information och utbildning avseende verksamheternas 
olika ämnesområden - Miljö- och hälsoskyddstillsyn 

Sammanfattning av ärendet 

Information och utbildning avseende verksamheternas olika ämnesområden 

inom samhällsbyggnad.  

Sten Forsberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Micael Ingard, 

projektledare vattenvårdande åtgärder, Anna Valler, miljö- och 

hälsoskyddsinspektör och Lotta Lindeborg, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

informerar om miljö- och hälsoskyddstillsyn, samt vilka kompetensområden 

som ingår; bland annat vattenvård, ekologi, geologi, kemi, biologi, 

hälsoskydd, miljöskydd, naturvård. Kontakt med andra myndigheter. Arbete 

med tillsyn och förebyggande arbete så att lagar och föreskrifter som rör 

miljön och hälsan följs. Arbetet handlar i huvudsak om prövning och tillsyn 

över företag och anläggningar samt rådgivning och information.    

_____ 
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§ 64 Dnr 2018/001259 

Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning 2019 
- revidering 

Sammanfattning av ärendet 

En ny politisk organisation trädde i kraft från och med 1januari 2019. Den 

tidigare miljö- och byggnadsnämndens ansvar tas över av 

samhällsbyggnadsnämnden. En ny delegeringsordning för 

samhällsbyggnadsnämnden har tagits fram inför den nya mandatperioden 

från år 2019. Miljö och byggnadsnämnden beslutade under § 202/2018 att 

anta delegeringsordning daterad 13 december 2018. Denna är reviderad den 

9 april 2019.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens reviderade delegeringsordning. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 april 2019.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämndens reviderade delegeringsordning för 2019 

antas. 

_____ 
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Inledande bestämmelser  

Delegering och ren verkställighet  

Gränsen mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet kan inte dras med någon 

exakthet. Typiskt för ett beslut är att det finns alternativa lösningar och att den som fattar beslut 

måste göra vissa överväganden och bedömningar, medan åtgärder som utgör ren verkställighet 

normalt inte ger utrymme för val av olika lösningar. Dock kan även åtgärder som är att betrakta 

som ren verkställighet innehålla ett visst mått av bedömningar.  

I delegeringsordningen tas inte med ärenden som är ren verkställighet. Exempel på sådana 

ärenden är inköp inom fastställda budgetramar där kostnaden understiger gränsen för 

direktupphandling enligt LOU, fortbildning för personalen, beviljande av ledigheter som styrs 

av lagar eller avtal, kortare anställningar med en varaktighet på högst tre månader eller s.k. 

intermittenta anställningar.  

Beslut endast inom ramen för detaljbudget  

Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets detaljbudget eller 

inom ramen för kostnadskalkyl för visst projekt.  

Delegat får inte fatta beslut som innebär ett överskridande av budget på enhetsnivå.  

Ärenden av principiell betydelse  

Om ett ärende är av principiell betydelse eller av större vikt för kommunen ska beslutet fattas av 

nämnden. Varje delegat har ansvaret att bedöma om ett ärende är av sådan karaktär att det ska 

överlämnas till nämnden för beslut. Delegaten ansvarar också för att sådana ärenden verkligen 

överlämnas till nämnden.   

Särskild uppmärksamhet ska ägnas denna bedömning i ärenden som gäller myndighetsutövning 

mot enskilda.  

Vidaredelegering  

En delegats närmaste chef har alltid rätt att fatta beslut i delegatens ställe, utöver den/de 

ersättare som anges.   

Returnera delegering  

Om delegat på grund av jäv eller av annat skäl är förhindrad att fatta beslut ska ärendet lämnas 

till närmaste chef för beslut. Om även denne är förhindrad att fatta beslut ska ärendet returneras 

till delegationsgivaren. 

Ordförandens beslut i brådskande ärenden  

Med stöd av 6 kap. 36 § kommunallagen uppdras åt samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 

eller vid förfall för ordföranden, till vice ordföranden, att besluta på samhällsbyggnadsnämndens 

vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut 

ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Rätten att fatta beslut gäller inte i de fall då det 

finns regler om delegeringsförbud i speciallagstiftning.  

Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden 

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

• avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut 

samt besluta att ansöka om inhibition.  
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Anmälan av delegeringsbeslut  

Beslut som fattas med stöd av delegering ska återrapporteras till delegationsgivaren.  

Återrapportering av beslut till nämnden sker genom en diarieutskrift för aktuell period samt 

genom att alla beslut finns tillgängliga i en pärm vid sammanträdet.  

Allmänna bestämmelser rörande miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden  

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,  

• att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden, att lämna en 

anmälan eller ett klagomål utan åtgärd.  

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 besluta 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),  

• att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de 

förutsättningar som anges i 26 respektive 27 §§ förvaltningslagen,  

• att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när överklagandet kommit in 

för sent enligt 24 § förvaltningslagen.  

• 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.  

   

Allmänna bestämmelser rörande plan- och bygglagens områden  

Delegeringen innefattar inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan, om inte annat 

uttryckligen anges i denna delegationsordning.   

Delegeringen ger inte heller rätt att avgöra ärende som är av stor vikt eller har principiell 

betydelse, med undantag för befogenheten för ordföranden att besluta i brådskande ärenden.   
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 Förkortningar   

 

Delegat  Förkortning  

Administratör ADMIN 

Bostadsanpassningshandläggare  BAP 

Bygglovshandläggare  BLOV  

Byggnadsinspektör  BISP  

Kommundirektör KDIR 

Miljöchef MC 

Miljöhandläggare, plan och bygg MILÖ 

Miljöinspektör eller liknande M-insp 

Plan- och byggchef PBC 

Planhandläggare PH 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande  

  

SBN ORDF 

Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande  

  

SBN VICE ORDF 

Stadsarkitekt  STARK  

 

  

 

   

   Allmänna ärenden  

  Ärendeslag  Lagrum  Delegat  Ersättare  

A001  Ärenden av brådskande art, där 

nämndens beslut inte kan inväntas och 

där inte delegeringsförbud enligt 

speciallagstiftning gäller  

KL 6 kap. 39 §  SBN ORDF 

  

SBN VICE 

ORDF 

A002  Nämndens representation och 

uppvaktningar  
  SBN ORDF SBN VICE 

ORDF 

A003  Förtroendevaldas deltagande i kurser 

och konferenser, nämndens ledamöter 

och ersättare  

  SBN ORDF SBN VICE 

ORDF 
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A004  Organisationsstruktur för nämndens 

verksamheter  
  KDIR   

A005  Avge yttrande till statlig myndighet i 

tillsynsärende och som inte är av 

principiell betydelse  

  MC/PBC   

A006  Avge yttranden på remisser som inte är 

av principiell betydelse  
  MC/PBC 

 
  

A007  Avge yttranden till domstolar eller 

andra myndigheter i ärenden inom sitt 

verksamhetsområde som inte regleras 

på annan plats i delegeringsordningen 

och som inte är av principiell betydelse  

  MC/PBC 

 
  

A008  Beslut om huruvida tjänsteman är jävig  

  

KL 6 kap. 24 §  MC/PBC   

A009  Beslut om huruvida miljöchef eller 

plan- och byggchef är jävig  
KL 6 kap. 24 §  SBN ORDF  SBN VICE 

ORDF 

A010  Befullmäktigande av ombud att föra 

nämndens talan inför domstol och 

andra myndigheter samt vid förrättning 

av skilda slag.  

  MC/PBC   

A011  Beslut om att utfärda fullmakter utöver 

delegeringspunkt A014  
  MC/PBC   

A012  Besluta om när ett ärende är 

färdigberett inför politisk behandling  
  MC/PBC 

  
  

A013 Besluta om utlämnande av 

registerutdrag enligt GDPR 

 MC/PBC  

A014 Besluta om rättning, radering eller 

blockering av personuppgifter i den 

utsträckning det inte utgör ren 

verkställighet (exempel på 

verkställighet är adressändringar, rena 

skrivfel eller andra vardagliga 

förändringar) 

 MC/PBC  

A015 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal där 

kommunstyrelsen är 

personuppgiftsansvarig  

 MC/PBC  

  

    

Offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen  

  Ärendeslag  Lagrum  Delegat  Ersättare  

A020  Beslut om sekretessmarkering  

  

OSL 5 kap. 5 §  MC/PBC   

A021  Beslut om avslag på begäran om 

utlämnande av allmän handling till 

enskild eller annan myndighet samt 

uppställande av förbehåll i samband 

med utlämnande till enskild  

OSL 6 kap. 7 §  MC/PBC 
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A022  Beslut om polisanmälan angående 

brott mot den egna verksamheten   
  MC/PBC   

A023  Beslut att lämna ut uppgifter ur 

personregister till statliga myndigheter 

i forskningssyfte  

SoL 12 kap. 6 §  MC/PBC   

A024  Prövning av att överklagande skett i 

rätt tid samt avvisning av  
överklagande, som kommit in för sent  

FL 24 §  MC/PBC   

A025  Rätta redan fattat beslut, som 

innehåller uppenbar oriktighet till 

följd av skrivfel, räknefel eller 

liknande förbiseende  

FL 26 §  Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
  

A026  Omprövning av beslut  

  

FL 27 §  Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
  

A027  Omprövning av beslut efter 

överklagan  

  

FL 28 §   Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
  

A028  Besluta om vem som ska vara 

arkivansvarig  
ArkivL 4 §  MC/PBC   

A029  Beslut om utlåning av arkivhandlingar   

  
  MC/PBC   

A030  Beslut om gallring av allmänna 

handlingar utöver vad som framgår av 

dokumenthanteringsplan  

ArkivL 10 §  MC/PBC   
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Ekonomi  

   

  Ärendeslag  Lagrum  Delegat  Ersättare  

A040  Utse beslutsattestanter  

  
  KDIR   

A041  Inkassering/indrivning samt ansökan 

om betalningsföreläggande och 

handräckning vid myndigheter och 

domstolar samt andra åtgärder för 

reglering av nämndens utestående 

fordringar  

  KDIR   

A042  Avskrivning av sådana fordringar som 

enligt gällande föreskrifter för 

kommunens kravverksamhet inte ska  
bli föremål för vidare 

indrivningsåtgärder  

     

A043  Överenskommelse om reglering av 

skador, då ersättningen inte 

överstiger fem prisbasbelopp  

     

A044  Försäljning av lös egendom       

A045  Besluta om att flytta budgeterade 

medel inom förvaltningen  
     

  

    

Upphandling/inköp  

   

  Ärendeslag  Lagrum  Delegat  Ersättare  

A060  Besluta om upphandling och inköp 

av varor, tjänster, entreprenader 

med mera enligt budget och 

gällande riktlinjer upp till högst 5 

prisbasbelopp  

 MC/PBC   

  

   Personal/löner  

  Ärendeslag  Lagrum  Delegat  Ersättare  

A070  Förhandling enligt 11-14, 19 §§ enligt  
lag 1976:580 om medbestämmande i 

arbetslivet  

  KDIR   

A071  Förhandling enligt 38 § enligt lag 

1976:580 om medbestämmande i  
arbetslivet  

  KDIR    
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A072  Företräda arbetsgivaren vid 

förhandlingar avseende arbetsrättsliga 

tvister samt övriga förhandlingar enligt 

10 § MBL  

  KDIR   

A073  Besluta i ärenden om återkrav av 

felaktigt utbetald lön   
  KDIR   

A074  Besluta i ärenden om lokal tvist  

  
  KDIR   

A075  Beslut om att åtgärda brister som 

kommit fram i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet  

  KDIR    

A076  Anställning av personal  
(tidsbegränsade anställningar upp till 

högst tre månader räknas som 

verkställighet)  

  KDIR   

A077  Anställnings- och lönevillkor för 

förvaltningens anställda  
  KDIR   

A078  Omplacering av personal inom 

förvaltningen  
  KDIR    

A079  Uppsägning på grund av arbetsbrist  

  
  KDIR    

A080  Uppsägning på grund av personliga 

skäl  
  KDIR   

A081  Avskedande  

  
  KDIR    

A082  Skriftlig varning, beslut om 

avstängning mm, med eller utan 

löneförmåner – förvaltningens 

anställda  

  KDIR    

A083  Tillstånd för personal att stadigvarande 

använda sin egen bil i tjänsten  
  KDIR   

A084  Tjänstledighet utan lön utöver lag och 

avtal, helt eller partiellt  
  KDIR   

A085  Tjänstledighet med lön utöver lag och 

avtal, helt eller partiellt  
  KDIR    

A086  Medgivande om helt eller delvis 

bibehållen lön under ledighet enligt lag 

eller avtal  

  KDIR    

A087  Bidrag till fritidsstudier  

  
  KDIR    
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Personal/löner  

   

  Ärendeslag  Lagrum  Delegat  Ersättare  

A088  Beslut om att begära läkarintyg från 

första sjukdagen  
  KDIR    

A089  Prövning av sjukintyg    KDIR   

A090  Beslut angående bisyssla för 

förvaltningens anställda  
  KDIR   
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Delegationsordning rörande plan- och byggverksamheten 

 

Förvaltningslagen (2017:900), FL 

Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, 

tillämpas den bestämmelsen istället (4 § FL). 

 

Lagrum Ärende/ärendegrupp Delegat(er) 

20 § andra stycket FL 

(Se dock 9 kap 22 § PBL och 6 

kap. 10 § PBF.) 

Beslut att förelägga den enskilde att avhjälpa en brist 

i en framställning, om bristen medför att 

framställningen inte kan läggas till grund för en 

prövning i sak 

ADM 

STARK 

BLOV 

BISP 

20 § andra stycket FL 

(Se dock 9 kap 22 § PBL och 6 

kap. 10 § PBF.) 

Beslut att avvisa en framställning som är så 

ofullständig eller oklar att den inte kan tas upp till 

prövning  

STARK 

BLOV 

BISP 

 Beslut att avskriva ett ärende från vidare 

handläggning om en ansökan/framställning har 

återkallats eller frågan förfallit av annan anledning 

STARK 

BLOV 

BISP 

12 § första stycket FL Beslut att avslå en framställning om att avgöra ett 

ärende 

MC 

PBC 

14 § första stycket FL Beslut att begära att den som anlitar ombud ska 

medverka personligen vid handläggningen av ett 

ärende 

STARK 

BLOV 

BISP 

14 § andra stycket FL Beslut att ett ombud eller biträde som är olämpligt 

för sitt uppdrag inte längre får medverka i ärendet 

STARK 

BLOV 

BISP 

15 § första stycket FL 
Beslut att begära att ett ombud styrker sin behörighet 

genom en skriftlig eller muntlig fullmakt med det 

innehåll som framgår av 15 § första stycket FL 

STARK 

BLOV 

BISP 

15 § andra stycket FL Beslut att förelägga part eller ombud att styrka 

ombudets behörighet genom en fullmakt med det 

innehåll som framgår av 15 § första stycket FL 

STARK 

BLOV 

BISP 

21 § FL Beslut att begära att en handling bekräftas av 

avsändaren 

STARK 

BLOV 

BISP 

36–39 §§ FL Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten 

fattat enligt de förutsättningar som anges i 36–39 §§ 

FL 

STARK 

BLOV 

BISP 

45 § första stycket andra meningen 

FL 

Beslut att avvisa överklagande av beslut som 

kommit in för sent enligt vad som anges i 45 § första 

stycket andra meningen FL 

ADM 

MC 

PBC 

 

  

   Plan – och bygglagen  

Författning  Ärende  Delegat  

PBL 4 kap      
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PBL 4 kap 17 §  
MB 7 kap 1 8§  

Dispens från strandskyddsbestämmelser och som 

ankommer på kommunen att besluta om  
STARK 

MILÖ 

PBL 4 kap 33 och 34 §§  Beslut att detaljplan kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan enligt miljöbalken och där 

miljökonsekvensbeskrivning erfordras  

MILÖ 

PBL 5 kap.     

PBL 5 kap. 4 §  Beslut om överenskommelse med sökanden att 

planbesked får lämnas senare än inom fyra månader 

från begäran om sådant besked 

STARK 

PBC 

5 kap. 10 a § PBL  Begäran om planeringsbesked STARK 

PH 

PBL 8kap.   

8 kap. 15 § tredje stycket PBL Beslut att det ska planteras på tomten och att 

befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det 

behövs för att uppfylla kraven i 8 kap. 15 § första 

stycket PBL 

STARK 

PBL 9 kap.  Lov m.m.   

PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 

och 2  
Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter 

som anges i 9 kap. 30-32a §§ PBL i följande 

ärenden:  

 

  Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför 

område med detaljplan, inom ramen för de villkor 

som bestämts i bindande förhandsbesked  

STARK 

BLOV 

BISP 

  Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för 

handel, kontor, hantverk eller industri med högst 

500 m2 bruttoarea, lager högst 1500 m2 BRA  

STARK 

BLOV 

BISP 

  Nybyggnad eller tillbyggnad utanför detaljplan för 

handel, kontor, hantverk eller industri med högst  

300 m2 BRA  

STARK 

BLOV 

BISP 

  Nybyggnad inom detaljplan av en- eller 

tvåbostadshus.   
STARK 

BLOV 

BISP 

  Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus  STARK 

BLOV 

BISP 
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  Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad med 

en byggnadsarea sammanlagt ej överstigande 120 

m2   

STARK 

BLOV 

BISP 

  Ny- eller tillbyggnad av kiosk, avloppspumpstation  

eller därmed jämförliga byggnader med en 

byggnadsarea sammanlagt ej överstigande 50 m2 . 

STARK 

BLOV 

BISP 

PBL 9 kap. 2 § första stycket 3a)  Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis 

för väsentligen annat ändamål inom område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser  

STARK 

BLOV 

BISP 

PBL 9 kap. 2 § första stycket 3b)  Inredande av någon ytterligare bostad eller någon 

ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri  
STARK 

BLOV 

BISP 

PBL 9 kap. 2 § första stycket 3c) 

och 8 § första stycket 2c)  
Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial 

eller andra åtgärder som avsevärt påverkar 

byggnadens yttre utseende    

STARK 

BLOV 

BISP 

PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 

och 2  

  

Ändring av gällande bygglov inom ramen för 

tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven 

avvikelse från detaljplan eller 

områdesbestämmelser1  

STARK 

BLOV 

BISP 

PBL 9 kap. 8 § första stycket 1   

och 16 kap. 7 § samt PBF 6 kap.  

1-2 §§  

Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller 

materialgårdar (p. 2) fasta cisterner,(p. 4), murar och 

plank (p. 7) samt transformatorstation (p. 10)  

STARK 

BLOV 

BISP 

PBL 9 kap. 8 § första stycket 1 

och 16 kap. 7 § samt PBF 6 kap.  

3-4 §§  

Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller 

ljusanordningar  
STARK 

BLOV 

BISP 

PBL 9 kap. 10 §   Beslut om rivningslov inom ramen för de 

föreskrifter som anges i 9 kap. 34 § PBL, dock ej 

rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt har större 

värde eller rivning som kräver beslut enligt annan 

författning  

STARK 

BLOV 

BISP 

PBL 9 kap. 11-13 §§  Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 

kap 35 § PBL   
STARK 

BLOV 

BISP 

 

PBL 9 kap. 14 §  Bygglov för åtgärder som inte kräver lov  STARK 

BLOV 

                                                 
1 Det bör observeras att det i PBL inte finns några särskilda regler om ”ändring” av lov. Formellt sett ska alltså en ansökan 
om ändring av lov handläggas på samma sätt som en ansökan om nytt lov. Om det redan finns ett lov som 
byggnadsnämnden beviljat, bör det dock finnas möjligheter att delegera beslutanderätt som avser vissa ändringar i 
förhållande till det redan beviljade lovet.   
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BISP 

PBL 9 kap. 19 §  Beslut om villkorsbesked inom ramen för 

föreskrifterna i 9 kap 19 §  
STARK 

BLOV 

BISP 

9 kap. 22 § första stycket PBL 

6 kap. 10 § första stycket PBF 

Föreläggande om att avhjälpa brist i ansökan om lov, 

förhandsbesked eller anmälan 

ADM 

STARK 

BLOV 

BISP 

9 kap. 22 § andra stycket PBL 

6 kap. 10 § andra stycket PBF 

Avvisning av ansökan eller anmälan när 

föreläggande om komplettering inte åtlytts 

STARK 

BLOV 

BISP 

9 kap. 27 § första stycket PBL Beslut om förlängning av handläggningstiden i 

ärende om lov eller förhandsbesked 
PBCH 

 

9 kap. 33 § PBL 

9 kap. 32 a § PBL  
Beslut om tidsbegränsat bygglov för högst ett år 

(Genom lagen (2017:267) upphör 9 kap. 32 a § PBL 

att gälla den 1 maj 2023.) 

STARK 

BLOV 

BISP 

9 kap. 33 § andra stycket PBL 

9 kap. 33 a § andra stycket PBL 

Beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov för 

högst ett år 

(Förlängning av lov som meddelats med stöd av 9 

kap. 33 a § PBL får ges även efter den 1 maj 2023 

enligt övergångs-bestämmelse nr. 3 till lagen 

(2017:267) 

STARK 

BLOV 

BISP 

9 kap. 2 § 

1–2 st. och 

9 kap. 35 § 2 st. PBL 

 

Beslut om bygglov där den sökta åtgärden avviker 

från detaljplan eller områdesbestämmelser och 

berörda grannar inte haft någon erinran. 

(Beslut ska ske inom ramen för de föreskrifter som 

anges i 9 kap. 30 a och 31 b–d §§ PBL) 

BLOV 

BISP 

PBCH 

STARK 

9 kap. 42 a § andra stycket PBL Beslut om att ett beslut om bygglov, rivningslov eller 

marklov får verkställas tidigare än fyra veckor efter 

att beslutet kungjorts enligt 9 kap. 41 a § PBL om ett 

väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det 

STARK 

BLOV 

BISP 

PBL 10 kap. m.m.  Anmälan, genomförandet av åtgärder m.m.   

10 kap. 4 § PBL  Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att 

slutbesked lämnats  
BISP 

PBL 10 kap. 13 §  Beslut att utse ny kontrollansvarig om en 

kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag  
BISP 

PBL 10 kap. 22 § första stycket 1  Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § 

inte behövs något tekniskt samråd   

BISP 

BLOV 
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PBL 10 kap. 22 § första stycket 2  Beslut att förelägga byggherren att ge in de 

ytterligare handlingar som behövs för prövningen av 

frågan om startbesked om det enligt 10 kap. 14 §  

PBL inte behövs något tekniskt samråd  

BLOV 

BISP 

10 kap. 23 § PBL Beslut om startbesked BISP 

10 kap. 23 § PBL Beslut om startbesked vid anmälningsärenden och 

vid ärenden där tekniskt samråd inte erfordras 

BLOV 

BISP 

PBL 10 kap. 18 §  Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon 

kontrollplan  
BISP 

PBL 10 kap 29 §  Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 

rivningsåtgärderna eller för kontrollen  
BISP 

10 kap. 34 § PBL Beslut om slutbesked BISP 

10 kap. 34 § PBL Beslut om slutbesked vid anmälningsärenden och vid 

ärenden där tekniskt samråd inte erfordrats 

BLOV 

BISP 

10 kap. 36 § PBL Beslut om interimistiskt slutbesked BISP 

PBL 11 kap  

  

   

PBL 11 kap. 7 §   Avge skriftligt ingripandebesked inom ramen för 

föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL  
BISP 

PBL 11 kap. 9 §  Besluta att begära biträde av Polismyndigheten för 

tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL 

(Kan medföra ersättnings-skyldighet enligt 14 kap. 2 

§ PBL) 

PBC 

 

PBL 11 kap. 17 §  Besluta om lovföreläggande, dock utan vite BISP 

BLOV 

PBL 11 kap. 18 §  Besluta om föreläggande om underhållsutredning, 

dock utan vite 
STARK 

11 kap. 19 § PBL Beslut om åtgärdsföreläggande, dock utan vite PBCH 

STARK 

11 kap. 20 § PBL 

11 kap. 32 a § PBL 

Beslut om rättelseföreläggande, även föreläggande 

som förenas med förbud mot att åter utföra 

bygglovspliktig åtgärd, dock utan vite 

STARK 

BLOV 

BISP 
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11 kap. 21 § PBL Beslut om rivningsföreläggande, dock utan vite STARK 

BLOV 

BISP 

11 kap. 22 § PBL 

11 kap. 23 § PBL 

Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet, 

dock utan vite 

(Kan medföra ersättnings-skyldighet enligt 14 kap. 3 

§ PBL) 

STARK 

BLOV 

BISP 

11 kap. 24 § PBL Beslut om föreläggande om anordnande av stängsel 

kring industrianläggning som inte länge används, 

dock utan vite 

BISP 

11 kap. 33 § PBL 

11 kap. 37 § PBL 

12 kap. 6 § 2 PBL 

Beslut om förbud mot användning av hela eller delar 

av ett byggnadsverk, inkl. hissar och andra 

motordrivna anordningar, dock utan vite i andra fall 

än vad avser förbud som meddelas med stöd av att 

hela eller delar av byggnadsverket som avses med 

förbudet har brister som kan äventyra säkerheten för 

som uppehåller sig i eller i närheten av 

byggnadsverket (11 kap. 33 § 1 PBL).  

 

BISP 

PBL 11 kap. 34 §  Beslut om byte av funktionskontrollant  BISP 

PBL 11 kap. 35 §  Beslut om att entlediga och utse ny kontrollansvarig BISP 

11 kap. 37 § tredje stycket PBL Beslut om ansökan om utdömande av vite  

 

PBL 11 kap. 39 §  Besluta om ansökan om handräckn2ing för tillträde 

eller för genomförande av en åtgärd som avses med 

ett föreläggande som meddelats med stöd av 11 kap. 

19–25 §§ PBL 

PBC 

 

11 kap. 30 § PBL 

11 kap. 31 § PBL 

11 kap. 32 § PBL 

11 kap. 37 § PBL 

12 kap. 6 § 2 PBL 

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd. 

 

PBC 

 

PBL 12 kap.     

12 kap. 8 § PBL 

12 kap. 9 § PBL 

12 kap. 11 § PBL  

Uttag av avgift i enlighet med kommunens taxa för 

ärenden enligt PBL, även uttag av avgift i förskott 
ADM 

BLOV 

BISP 

PBCH 

STARK 

PBL 13 kap.   
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13 kap. 16 § första och andra 

styckena PBL   

Beslut om att avvisa för sent inkommet överklagande ADM 

PBCH 

 

Plan- och byggförordningen 

m.m.  
   

PBF 3 kap. 21 §  

  

Bestämma – i kontrollplan eller genom särskilt 

beslut – att krav på omfattande ändringar av andra 

delar än den direkt berörda av en byggnad inte 

behöver utföras förrän vid en viss senare tidpunkt  

BISP 

PBF 8 kap. 6 §   Beslut om föreläggande för den som äger eller 

annars ansvarar för hiss eller annan motordriven 

anordning i byggnadsverk att se till att anordningen 

kontrolleras (särskild besiktning) 

BISP 

6 kap. 9 § PBF Begäran om att en ansökan om lov, förhandsbesked 

eller anmälan och andra sådana handlingar som 

avses i 9 kap. 21 § PBL ska vara utförda så att de är 

lämpliga för arkivering 

ADM 

STARK 

BLOV 

BISP 

4 § Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om 

funktionskontroll av 

ventilationssystem och 

certifieringar av sakkunniga 

funktionskontrollanter, BFS 

2011:16 med ändringar t.o.m. 

BFS 2017:10, OVK 3, omtryck 

BFS 2017:10 

Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt för 

funktionskontroll av ventilationssystem 
BISP 

BBR 1:21 Boverkets byggregler, 

BFS 2011:6, omtryck 2014:3  
Beslut att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna i Boverkets byggregler om det finns 

särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli 

tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon 

avsevärd olägenhet från annan synpunkt 

BISP 

BFS 2015:6, EKS 10, 3 § 

Boverkets föreskrifter 2011:10, 

omtryck 2015:6, om tillämpning 

av europeiska 

konstruktionsstandarder 

(eurokoder) 

 Beslut att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 

byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt 

tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd 

olägenhet från annan synpunkt 

BISP 

3 kap. 16 § Boverkets föreskrifter 

och allmänna råd (BFS 2011:12, 

med ändringar t.o.m. BFS 2018:2 

- H 18, omtryck BFS 2018:2) om 

hissar och vissa andra 

motordrivna anordningar 

Beslut om längre besiktningsintervall BISP 
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3 kap. 17 §§ Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd 

(BFS 2011:12, med ändringar 

t.o.m. BFS 2018:2 - H 18, 

omtryck BFS 2018:2) om hissar 

och vissa andra motordrivna 

anordningar 

Beslut om anstånd med kontroll BISP 

Lagen om bostads-

anpassningsbidrag (BAB) 

(1992:1574)  

   

BAB 1 kap 1-18 §§  Besluta om bostadsanpassningsbidrag understigande 

tre (3) prisbasbelopp  
BAB 

BAB 1 kap 12,14 §§  Besluta om utbetalning av återställningsbidrag 

understigande tre (3) prisbasbelopp  
BAB 

Lagen om lägenhetsregister  

(2006:378)  
   

10,11 §§  Fastställande av belägenhetsadress och 

lägenhetsnummer  
ADM 

Fastighetsbildningslagen  

(1970:988)  
  

FBL 4 kap. 25§  Företräda nämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan 

om förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan 

fastighetsbildning sker   

PBC 

Stark 

FBL 5 kap. 3 § tredje stycket  Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs 

för att mark och vatten ska kunna användas på ett 

ändamålsenligt sätt  

PBC 

STARK 

FBL 14 kap. 1 a § första stycket 

4-7  
Besluta att ansöka om fastighetsbestämning   PBC 

STARK 

FBL 15 kap. 11 §  Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller 

gränsutmärkning  
PBC 

STARK 

Anläggningslagen  

(1973:1149)  
   

AnlL 21 §  Företräda nämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan 

om förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan 

gemensamhetsanläggning inrättas   

PBC 

STARK 

AnlL 18 § första stycket 3  Rätt att påkalla förrättning  PBC 

STARK 

AnlL 30 §  Godkännande av beslut eller åtgärd  PBC 

STARK 

Ledningsrättslagen  

(1973:1144)  
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LL 19 §  Företräda nämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan 

om förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan 

upplåtelse av ledningsrätt sker   

PBC 

STARK 

LL 28 §  Godkännande av beslut eller åtgärd  

 

PBC 

STARK 

Lagen (1998:814)och 

förordningen (1998:929) 

med särskilda 

bestämmelser om 

gaturenhållning och 

skyltning  

   

4 § första stycket FGS Avge yttrande till länsstyrelsen STARK 

Lag (2014:320) om 

färdigställandeskydd.  
  

  

 

LFS 3 §   Prövning av behov och beslut i frågan om 

färdigställandeskydd behövs eller inte för vissa 

åtgärder som anges i lagen  

  

BLOV 

BISP 
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Delegationsordning rörande miljöverksamhetens område 

   

M  Miljöbalkens område      

M.1  
Allmänna hänsynsregler m.m.,  

2 kap. MB      

M.1.1  
Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de 

allmänna hänsynsreglerna  
2 kap. 2-9 §§, 26 kap.   

MB  M-insp 

M.2.  
Miljökonsekvensbeskrivningar och annat 

beslutsunderlag, 6 kap. MB      

M.2.1  
Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i 

samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning  6 kap. 4 § MB  M-insp 

M.2.2  
Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av utökat 

samråd om betydande miljö- påverkan  6 kap. 5 § MB  MC 

M.2.3  

Avge yttrande över miljökonsekvens- beskrivning som 

inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller 

ärende  

6 kap. 8 § MB, 12  

§ FMKB  
M-insp 

  

  
M.3  

  
Skydd av områden, 7 kap. MB  

    

M.3.1  Besluta i ärenden om tillstånd enligt före- skrifter i 

vattenskyddsföreskrifter som kommunen har meddelat 

eller om dispens från sådana vattenskyddsföreskrifter, 

om det finns särskilda skäl för det  

7 kap. 22 § första 

respektive andra 

styckena MB  

M-insp 

M.3.2  Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) från 

vattenskyddsföreskrifter som länsstyrelsen har meddelat 

i den mån länsstyrelsen överlåtit sådan beslutanderätt på 

nämnden 

7 kap. 22 § tredje 

stycket första  
meningen MB  

M-insp 

M.3.3  Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom 

vattenskyddsområde som länsstyrelsen över- låtit på 

kommunen  

7 kap. 22 § tredje 

stycket andra  
meningen MB  

M-insp 

 
M.3.4  Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- 

eller växtart över vilka kommunen har tillsyn enligt 7 

kap. miljöbalken  

2 kap. 9 § MTF  M-insp 
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M.4  

  
Miljöfarlig verksamhet och hälso- skydd, 9 kap. 

MB  

    

M.4.1  Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och 

miljödomstol i den s.k. kompletterings- remissen vid 

prövning av ansökan om miljö- farlig verksamhet  

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

M-insp 

M.4.2  Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende 

angående mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet  
3,22 § och 26  
§ FMH  

MC 

M.4.3  Besluta i ärende om tillstånd att inrätta av- 

loppsanordning med ansluten vattentoalett.  
13 § första stycket  
1 FMH  

M-insp 

M.4.4  Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till 

befintlig avloppsanordning  
13 § första stycket  
2 FMH  

M-insp 

M.4.5  Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan 

avloppsanordning än sådan till vilken vattentoalett är 

ansluten inom de delar av kommunen där tillstånd krävs 

enligt kommunens lokala föreskrifter  

13 § fjärde stycket 

FMH, lokala hälso- 

skyddsföreskrifter; 

Lokala vatten- 

skyddsföreskrifter  

M-insp  

M.4.6  Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska 

gälla även om det överklagas  
19 kap. 5 § punkt och  
22 kap. 28 § MB  

M-insp 

M.4.7  Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan 

avloppsanordning än som kräver till- stånd  
13 § andra stycket  
FMB  

M-insp 

M.4.8  Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana 

avloppsanordningar som avses i 13 § FMH  
14 § FMH  M-insp 

M.4.9  Besluta i ärende om tillstånd till värmepumpsanläggning 

för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 

grundvatten där tillstånd krävs enligt kommunens lokala 

föreskrifter  

17 § första stycket 

andra meningen FMH, 

lokala  
hälsoskyddsföreskrifter  

M-insp 

M.4.10  Besluta i ärende om anmälan för att inrätta en 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 

ytvatten eller grundvatten  

17 § första stycket 

första meningen FMH  
M-insp 
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M.4.13  Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning inom område med 

detaljplan eller, om kommunen så föreskrivit, annat 

tätbebyggt område  

37 § FMH, lokala 

hälsoskyddsföreskrifter  
M-insp 

M.4.14  Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera 

viss verksamhet enligt 38 § FMH  
38 § FMH  M-insp  

M.4.15  Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom 

område med detaljplan eller områdesbestämmelser där 

tillstånd krävs enligt kommunens lokala föreskrifter  

39 § FMH, lokala 

hälsoskyddsföreskrifter  
M-insp 

M.4.16  Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att inrätta 

annan toalett än vattentoalett där tillstånd eller anmälan  
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter  

40 § första stycket  
3 FMH, lokala 

hälsoskyddsföreskrifter  

M-insp 

M.4.17  Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att sprida 

naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller 

intill område med detaljplan där tillstånd eller anmälan 

krävs enligt kommunens lokala föreskrifter  

9 kap. 12 § MB, 40  
§ första stycket 2 

FMH, lokala 

hälsoskyddsföreskrifter  

M-insp 

M.4.18  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  

9 kap. 12 § MB, 40  
§ första stycket 5 

FMH, lokala 

hälsoskyddsföreskrifter  

M-insp 

M.4.19  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 

före- ligger  

Lokala  
hälsoskyddsföreskrifter  

MC 

 Besluta i till 

synsärende gällande badvatten  

SFS 2008:218 

HVMFS 2012:14  

 

M-insp 

  

M.5  

  

Verksamheter som orsakar miljö- skador, 

10 kap. MB  

    

M.5.1  Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av 

föroreningsskada  
  M-insp 

M.5.2  Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av 

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

MC 

M.5.3  Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med 

anledning av en förorenings- skada, när åtgärden kan 

medföra ökad risk för spridning eller exponering av 

föroreningarna  

28 § FMH  M-insp 
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M.6  

  

Vattenverksamhet, 11 kap. MB  

    

M.6.1  Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av 

vattenverksamhet eller till läns- styrelse eller mark- och 

miljödomstol i ärende om tillstånd för markavvattning  

11 kap. 9a-b och 13  
§§ MB, 21 § FVV  

MC 

  

M.7  

  

Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap.  
MB  

    

M.7.1  Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för samråd 

enligt 12 kap. 6 § MB  
12 kap. 6 § MB  M-insp 

  

M.8  

  

Kemiska produkter och biotekniska 

organismer, 14 kap. MB  

    

M.8.1  Besluta avge yttrande i ärende om dispens från förbud 

att sprida kemiska och biologi- ska bekämpningsmedel 

över skogsmark  

14 kap. 9 § tredje stycket  
MB  

MC 

M.8.2  Besluta i ärende om tillstånd för yrkes- mässig 

spridning av bekämpningsmedel inom ett 

vattenskyddsområde eller i tomt- mark för  
flerfamiljshus, på gårdar till för- skolor och skolor eller  
allmänna lekplatser samt vid planerings- och 

anläggningsarbeten.  

2 kap. 40 § SFS 2014:425  M-insp 

M.8.3  Besluta i ärende om anmälan om spridning av 

bekämpningsmedel på banvall, idrotts- anläggning, 

och områden större än 1000 m2 där allmänheten får 

färdas fritt med undan- tag för åkermark.  

2 kap. 41 § SFS 2014:425  M-insp 

M.8.4  Besluta i ärende om undantag från informationsplikten 

för den som avser att sprida bekämpningsmedel på 

områden där allmänheten får färdas fritt  

2 kap. 45 § SFS 2014:425  MC 

M.8.6  Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om 

anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser 

och ozonnedbrytande ämnen  

Förordningen (2007:846) 

om fluorerade 

växthusgaser och ozon- 

nedbrytande ämnen  

M-insp 

M.8.7  Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna 

PCB-produkter i byggnader och anläggningar  
18 § förordningen  
(2007:19) om PCB m.  

M-insp 

M.8.8  Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och 

biotekniska organismer i övrigt där nämnden ansvarar 

för tillsynen  

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

M-insp 
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M.9  

  

Avfall och producentansvar, 15 kap. MB  

    

M.9.1  Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv 

kompostera eller på annat sätt åter- vinna eller 

bortskaffa avfall  

15 kap. 18 § tredje och 

fjärde styckena MB  
M-insp 

M.9.2  Besluta i ärende om dispens/tillstånd för kompostering 

i grupp- och flerbostads- bebyggelse, förskolor, skolor 

etc.  

  M-insp 

M.9.3  Besluta om ärende om anmälan om kom- postering 

eller annan återvinning/annat bortskaffande om annat 

avfall än träd- gårdsavfall  

45 § AF  M-insp 

  

M.10  

  

Tillsyn, 26 kap. MB  

    

M.10.1  Besluta om att lämna ärendet utan åtgärd, om 

förelägganden eller förbud utan vite i ärenden som 

nämnden ansvarar för  

26 kap. 9 § MB  M-insp 

M.10.4  Besluta att ålägga tidigare ägare eller  
nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares 

eller nyttjanderättshavares namn och adress  

26 kap. 13 § MB  M-insp 

M.10.5  Besluta att sända föreläggande eller förbud, som 

meddelats mot någon i egenskap av ägare m.m. till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

inskrivningsregistret  

26 kap. 15 § MB  M-insp 

M.10.6  Besluta att begära att den som bedriver verksamhet 

som kan befaras medföra olägenhet för människors 

hälsa eller påverka miljön ska lämna förslag till 

kontrollprogram eller förbättrande åtgärder  

26 kap. 19 § tredje stycket 

MB  
M-insp 

M.10.7  Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller 

vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som 

behövs för tillsynen  

26 kap. 21 § MB  M-insp 

M.10.8  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  

26 kap. 22 § MB  M-insp 

M.10.9  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 5000 

kronor  

26 kap. 22 § första stycket 

MB  
M-insp 
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M.10.10  Besluta om att förena beslut om under- sökning med 

förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till 

dess undersökningen är slutförd  

26 kap. 22 § tredje stycket 

MB  
M-insp 

M.10.11  Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedelbart 

även om det överklagas  
26 kap. 26 § MB  M-insp 

  

M.11  

  

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

MB  

    

M.11.1  Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva eller 

ändra bestämmelser och vill- kor i ett tillståndsbeslut  
24 kap. 8 § MB  M-insp 

  

M.12  

  

Avgifter, 27 kap. MB  

    

M.12.1  Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn  
enligt kommunens taxa om av- gifter inom miljöbalkens 

tillämpningsområde  

27 kap. 1 § MB, 

Kommunens taxa  
M-insp 

M.12.2  Besluta om nedsättning av avgift eller efter- skänkande 

av avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i 

kommunens taxa  

Kommunens taxa  MC 

M.12.3  Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även 

om det överklagas  
9 kap. 5 § FAPT  M-insp 

M.12.4  Besluta om indexjustering  Kommunens taxa  MC 

  

M.13  

  

Tillträde m.m., 28 kap. MB  

    

M.13.1  Besluta att begära polishjälp för att få till- träde till 

fastigheter, byggnader, andra an- läggningar samt 

transportmedel för att myndighetens uppgifter ska kunna 

utföras  

28 kap. 1 och 8 §§ MB  M-insp 

  

M.14  

  

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB  

    

M.14.1  Besluta om miljösanktionsavgift upp till 5000 

kr  
30 kap. 3 § MB  M-insp 

  Miljösanktionsavgift som beslutats på delegation ska 

särskilt redovisas för nämnden.  
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L  

  

Livsmedelsområdet m.m.  

    

  

L.1  

  

Livsmedelslagen  

    

L.1.1  Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite 

som behövs för efterlevnaden av livsmedelslagen, de 

föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EG-

bestämmelser som kompletteras av lagen samt de 

beslut  
som meddelats med stöd EG-bestämmelserna  

22 § LivsL  M-insp 

L.1.2  Besluta att ta hand om en vara samt – om 

förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra 

varan på ägarens bekostnad.  

24 § första och 

andra styckena 

LivsL, 34 § LivsF  

M-insp 

L.1.3  Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något 

annat, på ägarens bekostnad låta förstöra vara eller 

varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter 

meddelade med stöd av 6 § 6 LL  

24 § tredje stycket  
LivsL, 34 § LivsF  

M-insp 

L.1.4  Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för 

utövande av livsmedelskontrollen eller verkställighet 

av beslut, om förutsättningar för sådan begäran 

föreligger  

27 § LivsL  M-insp 

L.1.5  Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas  

  

33 § LivsL  M-insp 

  

L.2  

  

Livsmedelsförordningen  

    

L.2.1  Besluta om skyldighet för den som är syssel- satt med 

livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning 

om det behövs av livsmedelshygieniska skäl  

8 § LivsF  M-insp 

L.2.2  Besluta om återkallande eller tillfälligt upp- hävande 

av godkännande av livsmedelsanläggning  
24 § LivsF  M-insp 

  
L.3  

  
Förordningen (2006:1166) om avgifter för 

offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter  

    

L.3.1  Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av 

livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift  
3-6 §§ FAOKL,  

  

Art. 27 EG  
882/2004, Kommunens 

taxa  

 M-insp 
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L.3.2  Besluta om avgift för godkännande och registrering  13-14 §§ FAOKL, Art.  

27 EG  
882/2004, Kommunens 

taxa  

M-insp 

L.3.3  Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften   10 § FAOKL,  
Kommunens taxa  

M-insp  

L.3.4  Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som 

föranleds av bristande efterlevnad av regelverket  
11 § FAOKL, art.  
28 EG 882/2004  

M-insp 

L.3.5  Besluta om avgift för kontrollmyndighetens 

bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och 

vilthanteringsanläggningar  

18 § FAOKL,  
Kommunens taxa  

M-insp 

  
L.4  

  
Lagen (2006:805) om foder och animaliska 

biprodukter  

    

L.4.1  Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite 

som behövs för efterlevnaden av lagen, de föreskrifter  
som meddelats med stöd av lagen, de 

EGbestämmelser som kompletteras av lagen samt de 

beslut som meddelats med stöd EG-bestämmelserna  

23 § LFAB  
12 § FFAB  

M-insp 

L.4.2  Besluta att ta hand om en vara samt – om 

förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra 

varan på ägarens bekostnad.  

25 § LFAB  M-insp  

L.4.3  Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för 

utövande av kontrollen eller verkställighet av beslut, 

om förutsättningar för sådan begäran föreligger  

27 § LFAB  M-insp 

L.4.4  Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas  
33 § LFAB  M-insp  

  
L.5  

  
Förordning (2006:1165) om avgifter för 

offentlig kontroll av foder och animaliska 

biprodukter  

    

L.5.1  
Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering

15 
av 

företagare som befattar sig med animaliska 

biprodukter samt beslut om årlig kontrollavgift  

3-6 §§ FAOKF  

  
Art. 27 EG  
882/2004,  

Kommunens taxa  

M-insp 

L.5.2  Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften  11 § FAOKF,  
Kommunens taxa  

M-insp  

L.5.3  Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som 

föranleds av bristande efterlevnad av regelverket  
12 § FAOKF, art.  
28 EG 882/2004  

 M-insp 
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L.6  

  
Kontrollförordningen (EG) 882/2004 om 

offentlig kontroll  

    

L.6.1  Besluta i ärende om registrering av 

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

M-insp 

L.6.2  Besluta i ärende om godkännande av 

livsmedelsanläggning  
Art. 31.2 c, EG  
882/2004  

  
Art. 4 EG 853/2004  

  
23 § LF, 8 §  
LIVSFS 2009:5  

M-insp  

L.6.3  Beslut om villkorat godkännande av  
livsmedelsanläggning samt om förlängning av så- dant 

godkännande  

Art. 31.2 d, EG- 
882/2004  

  
23 § LF  

M-insp 

L.6.4  Besluta om att omhänderta en sändning av livsmedel 

till dess kontrollmyndigheten er- hållit resultat av 

offentlig kontroll vid miss- tanke om bristande 

efterlevnad m.m.  

Art. 18 EG 882/2004  M-insp 

 L.6.5  Beslut om omhändertagande av livsmedel från 

tredjeländer som inte överensstämmer med 

bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen samt 

beslut om att  

  
a) Förordna att livsmedlet destrueras, blir 

föremål för särskild behandling i enlighet 

med art. 20 eller återsänds utanför 

gemenskapen i enlighet med art. 21 eller 

vidtagande av andra lämpliga åtgärder  

  
b) Beträffande livsmedel som redan släppts ut 

på marknaden, förordna om att livsmedlet 

återkallas eller dras tillbaka från marknaden 

innan någon av de åtgärder som anges i 

punkt a) vidtas  

Art. 19.1 i EG 882/2004   

 

 

 

 

MC 

 

 

 

 

 

M-insp 

L.6.6  Besluta om att omhänderta sändning av livs- medel 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  

Art. 19.2 i EG 882/2004  M-insp 
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L.6.7  Besluta om sanering eller andra åtgärder som anses 

vara nödvändiga för att se till att livs- medel är säkra 

eller att livsmedelslagstiftningen följs  

Art. 54.2 a) EG 

882/2004  
M-insp 

L.6.8  Besluta om att begränsa eller förbjuda ut- 

släppande av livsmedel på marknaden och import 

och export av livsmedel  

Art. 54.2 b) EG 

882/2004  
M-insp 

L.6.9  Besluta att beordra att livsmedel återkallas, dras 

tillbaka från marknaden och/eller destrueras  
Art 54.2c) EG 882/2004  M-insp  

 

 
L.6.10  Besluta om tillstånd till att livsmedel används för 

andra ändamål än de som de ursprungligen var 

avsedda för  

Art. 54.2. d) EG 

882/2004  
M-insp 

L.6.11  Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller stänga 

hela eller delar av det berörda företa- get under en 

lämplig tidsperiod  

Art. 54.2.e) EG 

882/2004  
M-insp  

L.6.12  Besluta om att tillfälligt återkalla en 

livsmedelsanläggnings godkännande  
Art. 54.2 f) EG 

882/2004  
M-insp  

L.6.13  Besluta om permanent upphävande av god- 

kännande av livsmedelsanläggning när verk- 

samheten upphört  

Art. 31 EG  
882/2004; art. 4 EG  
853/2004  

M-insp  

L.6.14  Besluta om åtgärder som avses i art. 19 för 

sändningar från tredje länder  
Art. 54.2 g) EG 

882/2004  
MC 

L.6.15  Besluta om andra åtgärder som den behöriga 

myndigheten anser vara motiverade  
Art. 54.2 h) EG 

882/2004  
M-insp 

  
L.7  

  
Livsmedelsverkets föreskrifter om 

dricksvatten (LIVSFS 2005:10)  

    

L.7.1  Besluta om fastställande av egenkontrollprogram 

och beslut om fastställande av  
provtagningspunkter samt frekvens av normal 

respektive utvidgad kontroll  

11 § SLVFS  
2001:30, omtryck  

LIVFS 2011:3  

M-insp  
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 Ärenden gällande alkohollagen  

  Ärendeslag  Lagrum  Delegat  Ersättare  

Serveringstillstånd  

E001  Beslut om tillfälligt 

serveringstillstånd för 

trafikservering  

AL 8 kap. 1 §  Alkoholhandläggare   

E002  Beslut om tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten  
AL 8 kap. 2 §  Alkoholhandläggare 

 
  

E003  Beslut om tillfälligt 

serveringstillstånd till slutna 

sällskap  

AL 8 kap. 2 §  Alkoholhandläggare 

 
  

E004  Beslut om tillfälligt 

serveringstillstånd för 

provsmakning (avser 

partihandlare)  

AL 8 kap. 6 § 

2 p.  
Alkoholhandläggare    

E005  Beslut om tillfälligt 

serveringstillstånd för 

provsmakning (avser 

gårdsproducent)  

AL 8 kap. 7 §  Alkoholhandläggare    

E006  Beslut om pausservering av 

starköl, vin och annan jäst 

alkoholdryck  

AL 8 

kap.15§§  
Alkoholhandläggare    

E007  Beslut gällande ett 

serveringstillstånds fortsatta 

giltighet för dödsbo eller förvaltare  

AL 9 kap. 12 

§  
Alkoholhandläggare   

E008  Beslut om att begränsa tillståndets 

giltighet till viss tid  
AL 8 kap. 2 §  Alkoholhandläggare    

E009  Beslut om utvidgade  
serveringstillstånd i avseende på 

serveringslokaler  

AL 8 kap. 14 

§ 1 st  
Alkoholhandläggare    

E010  Beslut om tillstånd för gemensamt 

serveringsutrymme  
AL 8 kap. 14 

§ 2 st  
Alkoholhandläggare    

Tillsyn     

E016  Beslut om utlämnande av uppgift 

till annan tillsynsmyndighet  
AL 9 kap. 8 §  Alkoholhandläggare   

E017  Beslut om begäran av 

handräckning av polis med 

särskilda befogenheter enligt 

polislagen  

AL 9 kap. 9 §  Alkoholhandläggare    

E018  Beslut om utlämnande av uppgifter 

gällande försäljning av teknisk sprit 

och alkoholhaltiga preparat  

AL 9 kap. 10 §  Alkoholhandläggare   
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Ärenden gällande administrativa sanktioner  

  

  Ärendeslag  Lagrum  Delegat  Ersättare  

E020  Beslut om att meddela en 

tillståndshavare en erinran  
AL 9 kap. 17 §  Alkoholhandläggare   

E022  Beslut om återkallelse av  
serveringstillstånd då tillståndet inte 

längre utnyttjas eller på 

tillståndshavarens egen begäran  

AL 9 kap. 18 § 

1p.  

  

Alkoholhandläggare  

  

  

  

    

  

Ärenden enligt Tobakslagen   

  Ärendeslag  Lagrum  Delegat  Ersättare  

E031  Beslut om att omhänderta en 

tobaksvara  
Tobakslagen 21 

§  
MC   

E032  Beslut om att genomföra kontrollköp  Tobakslagen 

22a §  
MC    

E033  Beslut om att lämna ut uppgifter av 

betydelse för tillsyn av detaljhandel 

med tobaksvaror till polismyndigheten  

Tobakslagen 

23a §  
MC    

E034  Beslut om begäran av handräckning av 

polis med särskilda befogenheter 

enligt polislagen  

Tobakslagen 

23b §  
MC    

Ärenden gällande lagen om handel med vissa receptfria läkemedel   

E040  Beslut om att genomföra kontrollköp i 

detaljhandel med vissa receptfria 

läkemedel  

Lag om handel 

med vissas 

receptfria 

läkemedel 21a §  

MC   

 

  

Ö  

  

Vissa övriga ärenden  

    

Ö.1  

  

Avge yttrande till polismyndigheten om tillfällig 

försäljning, spridning av flygblad, propaganda och 

reklam, störande nattarbete offentliga tillställningar  

Ordningslag 

(1993:1617) Lokala 

ordningsföreskrifter 

Länsstyrelsen  

  M-insp  

  Ö.2 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande 

bidrag för åtgärder och andra åtgärder i bostäder  
  M-insp 

Ö.3 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd 

för att inrätta hem för vård och boende som drivs 

av en enskild eller sammanslutning  

  M-insp  
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Ö.4  Avge yttrande till polismyndighet i ärende om 

allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, 

bullrande verksamheter och liknande verksamheter  

  M-insp  

Ö.5  Avge yttrande till polismyndighet i ärende om 

tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse  
  M-insp 

Ö.10  Besluta att begära upplysningar eller handlingar 

som behövs för sådan tillsyn enligt strålskydds- 

lagen som nämnden ansvarar för  

31 § SSL  
16 §§ SSF  

M-insp  

Ö.11 Besluta i ärende om solarier inom nämndens 

ansvarsområde  

  
- med anledning av anmälan av verksamhet i 

vilken solarium upplåts till allmänheten  

  
- i övrigt  

32 § SSL  

  
16 § SSF  

  
8 och 13 §§ SSMFS  
2008:36  

M-insp 

Ö.12  Besluta att förena föreläggande och förbud enligt 

strålskyddslagen med vite om högst 10 000 

kronor  

34 § SSL  M-insp 

Ö.13  Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt 

strålskyddslagstiftningen  
16 a § SSF, 

Kommunens taxa  
M-insp  
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Förkortningar  
  

I denna delegationsordning används följande förkortningar:   

  

AF      Avfallsförordningen (2011:927)  

AnlL     Anläggningslagen (1973:1149)  

AL      Alkohollagen (2010:1622)  

BAB     Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)  

BBR     Boverkets byggrelger (BFS 2011:6)  

DF      Delgivningsförordningen (2011:154)   

DL      Delgivningslagen (2010:1932)  

EG 853/2004  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 

april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livs- medel 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 genom- 

förandet 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 djur- 

hälsa och djurskydd  
  

 

FAM   

  

  Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador  

FAOKF  

  

 Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder 

och animaliska biprodukter  

FAOKL  

  

 Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livs- 

medel  

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

miljöbalken  

FBL      Fastighetsbildningslagen (1790:988)  

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

FGS      Förordningen om gaturenhållning och skyltning (1998:929)  

FL    

  

  Förvaltningslagen (1986:223)  

FMH   

  

  Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

FMKB  

  

  Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar  

FMSA   

  

  Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter  

FOS     Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  

  



 Datum  Dnr  Sida  

Mörbylånga kommun  2018-12-13                  2018/001259 33(33)  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

FVV     Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.  

H 14  

HVMFS2012:14  

  Hissar och andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12)  

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om 

badvatten 

KL    

  

  Kommunallag (1991:900)  

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

LFS      Lagen om färdigställandeskydd (2014:320)  

LIVSFS    2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) 

om livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5  

LivsL     Livsmedelslagen (2006:804)  

LGS     Lagen om gaturenhållning och skyltning (1998:814)  

LL      Ledningsrättslagen (1973:1144)  

LLR     Lagen om lägenhetsregister (2006:378)  

LMF     Livsmedelsförordningen (2006:813)  

MB      Miljöbalken (1998:808)  

MPF   

  

  Miljöprövningsförordningen (2013:251)  

MTF   

  

  Miljötillsynsförordningen (2011:13)  

NFS 2003:24  

 

NFS 2017:5 

Naturvårdsverkets föreskrifter 2017:5 om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor 

OSL     Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  

OVK 2    Funktionskontroll av ventilation mm (BFS 2011:16)  

PBF      Plan- och byggförordningen (2011:338)  

PBL  

SFS 2008:218  

   

Plan- och bygglagen (2010:900)  

Badvattenförordning (2008:218) 

SFS 2014:425   Förordning om bekämpningsmedel  

SLV-DK     Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten  

SNFS 1997:2  Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 om spridning av 

kemiska bekämpningsmedel  

SSF      Strålskyddsförordningen (1988:293)   

SSL      Strålskyddslagen (1988:220)  

SSMFS 2008:36   Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier,   

TF  

     

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)  

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(35) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-04-18  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr 13-2019-00008 

Återkallelse av serveringstillstånd - serveringsstället 
Eksgården Krog & Rum 

Sammanfattning av ärendet 

CJ Kök & Invest AB, 559006-5636, beviljades den 5 maj 2016 ett 

stadigvarande serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker på 

serveringsstället Eksgården Krog & Rum Gårdby 149, 386 92 Färjestaden.  

Serveringsstället har restaurangnummer 0840549821. Serveringens 

omfattning har varit året runt under normal serveringstid mellan 11.00 - 

01.00. Serveringstillståndet har omfattat samtliga dryckeskategorier. 

Christofer Johansson som äger bolaget har den 11 mars 2019, meddelat 

kommunen att verksamheten på Eksgården Kök & Rum är nedlagd. 

Christofer Johansson är sedan årsskiftet 2018/2019, ny ägare till Hotell 

Borgholm. 

Enligt alkohollagen AL (2010:1622), 9 kap. 18 § 1:a punkten, ska en 

kommun återkalla ett serveringstillstånd om detta inte längre utnyttjas i 

verksamheten och det är heller inte möjligt att inneha - eller beviljas - ett 

serveringstillstånd om inte en serveringslokal disponeras.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 mars 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Serveringstillståndet 01-2015-00077, utfärdat för CJ Kök & Invest AB, 

559006-5636 med adressen Forsgatan 48, 465 30 Nossebro och gällande 

för verksamhet på serveringsstället Eksgården Krog & Rum, Gårdby 

149, 386 92 Färjestaden, återkallas med stöd av 9 kap. 18 § 1:a punkten 

AL. 

_____ 

Expedieras till: 

Christofer Johansson, Forsgatan 48, 465 30 Nossebro 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Alkoholhandläggaren     



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(35) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-04-18  
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§ 66 Dnr 10-2019-00020 

Återkallelse av serveringstillstånd - serveringsstället 
Eketorps borg 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Kalmar läns museum, 832400-4087, med säte i Kalmar har sedan 

juni månad år 2009 haft ett serveringstillstånd för viss serveringsverksamhet 

på Eketorps borg i Mörbylånga kommun. Kalmar läns museum har drivit 

verksamhet på borgen sedan 2002, ursprungligen via ett koncessionsavtal 

med Riksantikvarieämbetet. Under senare tid har ansvaret för borgens 

förvaltning övergått till Statens fastighetsverk.  

Ett första serveringstillstånd för stadigvarande servering till slutet sällskap 

beviljades dock redan år 2008 men museet ville inför 2009, utöka den 

publika delen av verksamheten. Med tanke på verksamhetens art förenades 

detta första tillstånd med ett villkor om framtagande av en särskild alkohol-

policy för att ytterligare markera vikten av en ansvarsfull alkoholservering. 

Nuvarande serveringstillstånd är stadigvarande och var avsett att användas 

årligen under perioden 2 maj till den 30 september samt omfattar 

dryckeskategorierna starköl och vin. 

Kalmar läns museum har nu beslutat att avveckla driften av Eketorps borg 

från och med den 1 april 2019 och förvaltningen konstaterar därför att det 

befintliga serveringstillståndet därmed inte längre kan utnyttjas. Enligt 9 kap. 

18 § 1:a punkten Alkohollagen (2010:1622) AL, följer som en konsekvens 

av detta att serveringstillståndet ska återkallas. Förvaltningen vill i 

sammanhanget erinra om den skyldighet en tillståndshavare har enligt 9 kap. 

11 § andra stycket AL, att själv anmäla till kommunen då en verksamhet 

läggs ned. En sådan anmälan har inte inkommit till förvaltningen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 mars 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Serveringstillståndet 09/48 - 705, utfärdat för Stiftelsen Kalmar läns 

museum 832400-4087 med adressen Skeppsbrogatan 51, 392 31 Kalmar 

och gällande för verksamhet på serveringsstället Eketorps borg, 386 63 

Degerhamn, återkallas med stöd av 9 kap. 18 § 1:a punkten AL.   

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Expedieras till: 

Kalmar läns museum, Skeppsbrogatan 51, 392 31 Kalmar 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Alexandra Engelholm, 391 86 Kalmar 

Alkoholhandläggaren 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sida 
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§ 67 Dnr 2016/000396 

Färjestaden 1:153 m.fl - Planprogram. Information om 
miljöbedömning och godkännande av planprogram 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 21 april 2016 § 63 att uppdra till 

förvaltningen att revidera Planprogram för Färjestaden 1:153 m fl för att 

anpassa programmet till nya krav och rekommendationer.  

Planprogrammets syfte är att omvandla Färjestaden till en välkomnande 

entré till Öland som upplevs som en sommar- och hamnstad med ett 

myllrande folkliv.  

Ylva Hammarstedt informerar om ärendet.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att den 26 april 2019 mellan 

klockan 9.00-11.00 göra en gemensam syn på plats inför beslut.    

_____ 
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§ 68 Dnr 2019/000294 

Kastlösa S:1, del av - Ansökan om planbesked 
angående ändring av befintlig detaljplan 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit avseende ändring av detaljplan med 

syfte att reglera mark för allmänt ändamål till kvartersmark. 

En överenskommelse träffades mellan sökanden som är fastighetsägare av 

fastigheten Kastlösa 58:1 och delägarna av den samfällda marken S:1 om 

köp av den del av den samfällda marken som gränsar till Kastlösa 58:1. 

Köpet är nu genomfört. 

I gällande detaljplan antagen den 22 mars 1990 "Detaljplan för ett område 

söder om Kastlösa kyrka" är den samfällda marken allmän platsmark 

"parkområde". Det innebär att den inte kan nyttjas för privat ändamål även 

om marken byter ägare. Ytan för den allmänna platsmarken är cirka 1500 

kvm.  

För att marken skall kunna läggas samman med Kastlösa 58:1 och nyttjas till 

privat ändamål krävs en planändring.   

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen den 18 mars 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad 4 april 2019.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt planbesked. Ansökan skall prövas genom plan med 

standardförfarande. 

2. Uppdra till plan- och byggverksamheten att teckna planavtal med 

sökanden.       

_____ 

 

Expedieras till: 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 69 Dnr 2019/000201 

Ventlinge 9:3 - Ansökan om planbesked angående 
upprättande av ny detaljplan för bostadsändamål 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked har inkommit med förfrågan om att upprätta en ny 

detaljplan för bostadsändamål i form av enbostadshus på fastigheten 

Ventlinge 9:3. Syftet är att möjliggöra byggande av 15 - 20 enbostadshus på 

egna fastigheter som en utvidgning söderut av bebyggelsen i Grönhögen.  

Ansökan har inte stöd i kommunens översiktsplan antagen 2015.     

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen den 26 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad 4 april 2019.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt planbesked. Ansökan skall prövas genom plan med 

utökat planförfarande. 

2. Uppdra till plan- och byggverksamheten att teckna planavtal med 

sökanden.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Entreprenad AB Stele, Martin Johansson, martin@stele.se 

Brandsta Brand AB, Urban Ljungar, urban.ljungar@gmail.com 

Kommunstyrelsen 

 

Ajournering  

Klockan 12.05-12.10    

mailto:martin@stele.se
mailto:urban.ljungar@gmail.com
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§ 70  

Val av tillfällig ordförande för mötet 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt § 12 i Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden kan nämnden 

tillfälligt utse en annan ledamot till att vara ordförande om varken 

ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en 

del av ett sammanträde.  

Förslag på mötet 

Ordföranden har förhinder att närvara vid behandling av kommande ärenden 

och föreslår därför att nämnden väljer Johan Sigvardsson (C) som tillfällig 

ordförande för mötet efter denna paragraf.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Johan Sigvardsson (C) väljs som tillfällig ordförande för mötet från och 

med § 71.   

_____ 
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§ 71 Dnr 2018/000388 

Årsvik 4:31 - Ändring av detaljplan, Sandviks camping. 
Antagande 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 3 april 2018 från Per-Olof Persson, 

Köpingbadens Camping AB att ändra befintlig detaljplan (M 99). 

Gällande detaljplan antogs den 19 december 2007 och vann laga kraft den 

18 januari 2008. Planen har en genomförandetid på tio år. 

Genomförandetiden har gått ut. 

Syftet med aktuell planändring är att ändra gällande bestämmelse om att 

området inte får indelas i mer än en fastighet. Den planerade stugbyn i söder 

kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp och avgränsas till en 

egen fastighet. Exploateringsgraden utökas så att förråd om 15 m² kan 

byggas vid de planerade campingstugorna i södra området. Ändringen 

bedöms inte påverka tidigare syfte eller användning av marken negativt. 

I samband med planändringen kommer en del av detaljplanen att upphävas 

eftersom gällande detaljplan verkar inom befintlig kraftledning, vilket 

påverkar detaljplanens utbredningsområde. 

En checklista för miljöbedömning, upprättad den 22 november 2018 bifogas 

planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens 

genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte 

behöver upprättas. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2018, § 70, att ställa sig 

positiv till att pröva ansökan om ändring av detaljplan genom ett tillägg till 

befintlig detaljplan för området. Eftersom tillägg till detaljplaner inte längre 

är möjligt beslutade miljö- och byggnadsnämnden den 22 november 2018 att 

detaljplanens planförfarande ändras från ändring genom tillägg till 

standardförfarande enligt 5 kap 7§ Plan- och bygglagen (PBL). 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 november 2018, § 184, 

godkänna de 22 november 2018 upprättande handlingarna för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från den 3 december 2018 till den 

31 december 2018. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 28 februari 2019, § 33, godkänna den 

28 februari 2019 daterade samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter 
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som sin egen och att 28 februari 2019 daterade handlingar revideras enligt 

samrådsredogörelsen och därefter skickas på granskning. 

Planförslaget har varit på granskning 4 mars-22 mars 2019.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 april 2019. 

Granskningsutlåtande, daterad 18 april 2019. 

Plankarta, daterad 18 april 2019. 

Planbeskrivning, daterad 18 april 2019. 

Beslut miljöbedömning, daterat 28 februari 2019.   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter daterat den 18 april 

2019 godkänns som sin egen. 

2. Det 18 april 2019 daterade planförslaget antas i enlighet med Plan- och 

bygglagen (PBL) 5 kap 27 §.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

P&E Persson AB, Box 53, 391 20 Kalmar 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 72 Dnr 2019/000128 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X som ligger vid 

korsningen X. Ansökan avser byggnation av ett enbostadshus med 

byggnadsarea ca 200 kvm, i en våning med inredd vind alternativt två 

våningar. Fastigheten utgörs i dagsläget av en lantbruksenhet som används 

som hästhage. Fastigheten avses styckas av till en bostadsfastighet med 

storlek ca 2900 kvm. 

Ansökan anger kommunal anslutning till vatten och avlopp. 

Förutsättningar 

Översiktsplan 

Fastigheten ligger inom område som i gällande översiktsplan är föreslaget 

för en utökning av befintligt vattenskyddsområde för Tveta vattentäkt. Strax 

sydost om fastigheten finns ett område föreslaget för nya bostäder, X östra 

(80-100 bostäder). 

Natur och arkitektur 

Fastigheten utgörs av en hästhage som avgränsas av stenmurar med buskage, 

utom mot vägen i öster. Fastigheten angränsar i sydväst till befintlig 

bostadsbebyggelse i form av två mindre hus och ett större som alla återfinns 

på samma fastighet. Längre söderut samt öster om vägen finns större 

detaljplanelagda villa- och fritidshusområden. Närmast anslutande 

bebyggelse består av hus i enplan alternativt en våning med inredd vind.  

Inga rödlistade eller fridlysta arter finns inrapporterade för fastigheten i 

artportalen.  

Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten. 

Infrastruktur 

Den inkomna ansökan anger kommunal anslutning till vatten och avlopp. 

Infart avses ordnas X som är en enskild väg utan aktiv vägförening. Vägen 

sköts av kommunen. 
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Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

enligt 4 kap. miljöbalken, vilka gäller för Öland som helhet 

Biotopskydd 

Stenmurar i jordbrukslandskap omfattas av biotopskydd enligt 7 kap 

miljöbalken. För eventuella ingrepp krävs dispens från Länsstyrelsen. 

Jordbruksmark och djurhållning 

Fastigheten utgörs av en lantbruksenhet som används som hästhage. 

Fastigheten ligger i anslutning till bostadsområde i X och inga gårdar med 

djurhållning och gödselhantering finns i närheten. De två hästar som betar i 

hagen ägs av grannfastigheten i söder.  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering - 

VA/Fjärrvärme, Samhällsbyggnad - Gator och Service, Länsstyrelsen i 

Kalmar län, E.ON och Skanova. 

Samhällsbyggnad - Gator och Service har inget att erinra. Taxefinansiering - 

VA/Fjärrvärme har inget att erinra. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter ur kulturmiljöhänseende. E.ON 

informerar om att de har en lågspänningsluftledning för gatljus samt en 

högspänningskabel i fastighetsgränsen mot X. Kablarnas exakta läge måste 

säkerställas innan markarbete påbörjas. E.ON informerar vidare om gällande 

föreskrifter samt att exploatören bekostar grävarbete om markkabeln behöver 

läggas i rör på grund av anläggande av ny utfart. Se E.ONs hela yttrande för 

fullständig information.  

Skanova har inga synpunkter. 

En granne yttrade sig om att denne ville behålla sin verksamhet på den egna 

fastigheten.  

Överväganden 

Ansökan innebär en naturlig fortsättning på befintlig bebyggelsestruktur i 

sydväst och den tilltänkta bebyggelsen anpassar sig till den ursprungliga 

skiftesstrukturen. Ansökan anger en byggnadsarea på ca 200 kvm, något som 

innebär att en stor del av den tilltänkta bostadsfastigheten tas i anspråk för 

bebyggelse i nord-sydlig riktning. Den tänkta storleken på bostadshuset 

återspeglas dock i övrig närliggande bostadsbebyggelse. Våningsantalet 

begränsas till en våning med inredd vind, detta för att harmoniera med övrig 

närliggande bebyggelse. 
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Översiktsplanen anger att området är föreslaget för en utökning av befintligt 

vattenskyddsområde för Tveta vattentäkt. Fastigheten ligger inte inom 

vattenskyddsområde i dagsläget, men kan i samband med framtida utökning 

hamna inom vattenskyddsområde. I samband med att ny avgränsning för 

vattenskyddsområdet tas fram kommer också särskilda skyddsföreskrifter 

upprättas i syfte att skydda grundvattnet från föroreningar, vilket kan 

innebära vissa restriktioner inom området. Det innebär dock inget hinder för 

byggnation av bostadshus. 

Fastigheten ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

Stenmurarna längs skiftesgränserna ska bevaras. Eventuella ingrepp kräver 

dispens från Länsstyrelsen. 

Betande djur i närheten till bostadsbebyggelse får accepteras i området.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 april 2019. 

Ansökan, inkommen den 15 februari 2019. 

Ansökan komplett den 20 februari 2019.  

Yttrande Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme inkommit den 10 april 2018. 

Samhällsbyggnad - Gator och Service, muntligt, inkommit den 10 april 

2019. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 14 mars 2019. 

Yttrande Skanova inkommit den 9 april 2019. 

Yttrande E.ON, inkommit den 1 april 2019. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, synpunkter.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ 

samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Byggnads läge, skala, material och färgsättning ska överensstämma med 

omgivande befintlig bebyggelse. Den totala byggnadshöjden ska hållas 

nere, våningsantalet begränsas till en våning med inredd vind. 

3. Befintliga stenmurar ska bevaras. 

4. Fastigheten ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

5. E.ONs yttrande ska beaktas.    
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_____ 

 

Information: 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 

inom 2 år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom denna 

tid upphör tillståndet att gälla. 

Beslutet medför ej rätten att påbörja den sökta åtgärden. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos Länsstyrelsen. 

Expedieras till: 

X 

X   

X 

För kännedom: 

X 

X 

X 

X  

X 

X 

X 

X 

X 

Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme 

Samhällsbyggnad - Gator och Service   
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§ 73 Dnr 2019/000030 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X.  

Ansökan avser byggnation av ett enbostadshus på en befintlig 

bostadsfastighet som avses styckas av. Den nya fastighetsarean anges till ca 

5000 kvm. Ansökan anger en byggnadsarea på 160 kvm, en bostadsarea på 

180 kvm och bruttoarea 220 kvm.  

Sökanden avser att angöra till fastigheten via en liten grusväg som leder in 

från korsningen X i öster. 

Enbostadshuset avses utformas med en våning utan inredd vind med 

lutningsvinkel 17-35 grader. 

Ansökan anger anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 

Förutsättningar 

Översiktsplan 

Området är inte utpekat i översiktsplanen.  

Natur och arkitektur 

Fastigheten ligger i anslutning till befintlig bebyggelse i X och omgärdas av 

skog. Fastigheten utgörs av befintlig bostadstomt vars östra del avses styckas 

av. Aktuell del av fastigheten består av en öppen gräsyta som i öster 

avgränsas av ett öppet dike. Växtligheten på platsen indikerar att marken är 

fuktig. 

Området består främst av äldre sommarhus byggda runt 1900-talets början. 

På fastigheten X finns i dagsläget ett stort vitkalkat hus från 1900-talets 

början, ett mindre rött trähus samt en träbod. I söder ansluter en enplansvilla 

från andra halvan av 1900-talet. I öster ansluter en mindre fastighet, X, med 

ett rött sommarhus i enplan från 1900-talets andra hälft. Längs med 

fastigheten X löper en smal remsa tillhörande X där sökanden avser att 

ansluta till den nya tilltänkta bebyggelsen. Längs med denna väg återfinns tre 

sommarhus i trä. I området finns felaktigt inmätta fastighetsgränser.  
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Inga rödlistade eller fridlysta arter finns inrapporterade för fastigheten i 

artportalen.  

Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten. 

Infrastruktur 

Fastigheten angränsar kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Kommunalt vatten och avlopp finns framdraget till det befintliga 

bostadshuset på fastigheten.  

Fastigheten ligger längs X väg i väster. För att ta sig till den aktuella delen 

av fastigheten avses en mindre väg användas, som leder in från korsningen X 

i öster.  

Sökanden anger muntligt att de avser att flytta sina sopkärl till korsningen X 

vid sophämtning. 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

enligt 4 kap. miljöbalken, vilka gäller för Öland som helhet. Området 

omfattas inte av några övriga riksintressen. 

Biotopskydd 

Fastigheten omfattas inte av några biotopskydd. 

Jordbruksmark och djurhållning 

Ingen jordbruksmark tas i anspråk. Det finns inga större lantbruk med 

djurhållning i närheten.  

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering - 

VA/Fjärrvärme, Länsstyrelsen i Kalmar län, E.ON och Skanova. 

Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme informerar om att kommunala VA-nät 

finns i området men att fastigheten inte ligger inom kommunalt verksamhets-

område för VA. Förbindelsepunktens läge fastställs i samråd med 

fastighetsägare. 

Länsstyrelsen har i ett första yttrande sagt sig vara förhindrade att yttra sig 

som överprövande myndighet men inkom senare med ett yttrande ur 

kulturmiljöhänseende. Länsstyrelsen har inga synpunkter ur 

kulturmiljöhänseende.  

E.ON informerar om att det har ett befintligt lokalnät av 

lågspänningsledningar både i mark och luft. Kablarnas exakta lägen måste 

säkerställas innan markarbete påbörjas. E.ON informerar också om 

säkerhetsföreskrifter samt att kommande byggnationen inte orsakar att 
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E.ONs anläggningar inte uppfyller starkströmsföreskrifterna. Se E.ONs 

yttrande för fullständig information. 

Skanova har inga synpunkter. 

Ett grannyttrande har inkommit med synpunkten att byggnation med fördel 

inte sker på sommaren.  

Överväganden 

Ansökan bedöms fungera väl med befintlig bebyggelsestruktur och tilltänkt 

avstyckning bedöms ge en bra storlek på ny fastighet såväl som 

stamfastigheten. Den sökta byggnationen anger en våning utan inredd vind. 

Detta fungerar väl med omgivande bebyggelse, bland annat då bostadshuset 

inte konkurrerar med den ursprungliga fastighetens större bostadshus. Enligt 

sökanden stämmer inte angivna fastighetsgränser. Exakta fastighetsgränser 

kan lämpligen utredas i samband med den nya fastighetsbildningen. 

Sökanden anger en mindre grusväg som anslutning och har träffat ett 

servitutsavtal med markägaren. Det kan vara lämpligt att istället bilda en 

vägsamfällighet. 

Fastigheten ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 april 2019. 

Ansökan, inkommen den 21 januari 2019. 

Yttrande Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme den 12 mars 2019. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 6 mars 2019. 

Yttrande nr 2 Länsstyrelsen inkommit den 8 mars 2019. 

Yttrande E.ON, inkommit den 6 mars 2019. 

Yttrande Skanova inkommit den 3 mars 2019. 

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, synpunkter.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ 

samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 
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2. Byggnads läge ska överensstämma med anslutande befintlig 

bostadsbebyggelse samt följa lokal bebyggelsetradition avseende 

material och materialbehandling. Våningsantalet begränsas till en våning 

utan inredd vind. 

3. Taxefinansiering - VA/Fjärrvärmes yttrande ska beaktas. 

4. E.ONs yttrande ska beaktas. 

5. Fastigheten ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp.      

_____ 

 

Information: 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 

inom 2 år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom denna 

tid upphör tillståndet att gälla. 

Beslutet medför ej rätten att påbörja den sökta åtgärden. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos Länsstyrelsen. 

Expedieras till: 

X 

X 

För kännedom: 

X 

X 

X 

X 

X 

X  
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§ 74 Dnr 2019/000032 

X - Ansökan om förhandsbesked. 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X, strax norr om 

korsningen X. 

Ansökan avser avstyckning av en fastighet á ca 3000 kvm samt byggnation 

av enbostadshus. Ansökan anger en byggnadsarea på 109,5 kvm och 

våningsantal á en våning med inredd vind. Enbostadshuset avses utformas 

med sadeltak och en lutningsvinkel på tak á 45°. 

Ansökan anger anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 

Förutsättningar 

Översiktsplan 

Området är utpekat i översiktsplanen då det ligger inom vattenskyddsområde 

Strandskogen. Södra delen av den tilltänkta fastigheten ligger inom primärt 

vattenskyddsområde och den norra delen inom tertiärt vattenskyddsområde.  

Angränsande i väster finns utpekat naturområde n9 Kustnära 

lövskogsområden -Brofästet till Stora Rör. 

Öster om X finns ett område utpekat för ny bebyggelse, X (ca 15 bostäder). 

Natur och arkitektur 

Söder om den tilltänkta fastigheten ligger en mindre bostadsfastighet med ett 

par äldre röda trähus i enplan. Österut, på andra sidan vägen, ligger ett 

mindre vattenverk beläget i en grå byggnad. Fastigheten är instängslad. 

Den tilltänkta fastigheten består idag av tallskog med inslag av hassel. Här 

finns även någon björk och någon ek. Området är kuperat med den högsta 

delen av fastigheten mot vägen. Cirka 30 meter väster om vägen sluttar 

fastigheten markant mot väster.  

Inga rödlistade eller fridlysta arter finns inrapporterade för den tilltänkta 

fastigheten i artportalen.  

En stenmur löper längs fastigheten västra gräns, mot vägen. Inga 

fornlämningar finns registrerade på fastigheten. 
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Infrastruktur 

Ledningar för kommunalt vatten och avlopp finns i anslutning till den 

tilltänkta fastigheten. Aktuell del av fastigheten ligger i anslutning till 

kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.  

Fastigheten ligger längs X som är en mindre, lågtrafikerad väg. Öster om 

vägen har arbetet med en ny detaljplan för ca 15-20 bostäder påbörjats (X) 

och en bullerberäkning har tagits fram. Beräkningen visar att det behövs ett 

avstånd av ca 15 meter mellan fasad och vägmitt för att inte riskera att 

överskrida gällande riktvärden för buller. Beräkningen har tagit höjd för ev. 

framtida trafikökning i samband med planens genomförande. 

Bullerberäkningen bifogas. 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust, 

enligt 4 kap. miljöbalken, vilka gäller för Öland som helhet. Området 

omfattas inte av några övriga riksintressen. 

Vattenskyddsområde 

Norra delen av fastigheten ligger inom primär skyddszon och södra delen 

ligger inom tertiär skyddszon för Strandskogens vattentäkt. Inom 

vattenskyddsområdet gäller särskilda föreskrifter (MBLAFS 2016:9), som 

antogs av Kommunfullmäktige 2016-06-21. Enligt föreskrifterna är 

nybyggnation förbjuden inom primär skyddszon. För anläggning av 

hårdgjorda ytor krävs anmälan till tillsynsmyndigheten. Uppställning av 

lastbilar och arbetsmaskiner kräver tillstånd. 

Inom den tertiära skyddszonen är nybyggnation inte förbjuden men det krävs 

tillstånd av tillsynsmyndigheten för att utföra uppfyllnad, schakt- och 

anläggningsarbeten om det sker på en yta större än 200 m2 eller till ett djup 

större än 1 m. För att anlägga ny gata eller plats för parkering krävs anmälan 

till tillsynsmyndigheten.  

Tvätt av motorfordon är förbjudet inom hela vattenskyddsområdet. Det är 

förbjudet att utan tillstånd av tillsynsmyndigheten anlägga brunn för enskild 

grundvattentäkt. 

Ansökan om tillstånd som krävs enligt föreskrifterna görs hos 

tillsynsmyndigheten, som får bevilja tillstånd om den sökande visar att 

verksamheten eller åtgärden kommer att kunna utföras och drivas utan risk 

för att grundvattnet skadas. Ett tillstånd kan förenas med villkor. När 

anmälan krävs enligt föreskrifterna ska den göras till tillsynsmyndigheten, 

om inte annat anges, som kan förena sina beslut med krav på 

försiktighetsmått. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan verksamheten 

startar eller åtgärden vidtas. 
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Tillsynsmyndighet är Samhällsbyggnadsnämnden. 

Gällande föreskrifter för Strandskogen - Röhälla vattenskyddsområde 

bifogas. 

Synpunkter 

Ansökan har remitterats till berörda grannar, Taxefinansiering - 

VA/Fjärrvärme, Länsstyrelsen i Kalmar län, Lökenäs samfällighetsförening, 

E.ON och Skanova. 

E.ON informerar om att de har markförlagda mellanspänningskablar längs 

fastighetsgräns mot vägen samt restriktioner kopplade till detta. Se E.ONs 

yttrande för fullständig information. E.ON har vid ytterligare kontakt 

informerat om att de luftkablar som syns över fastigheten i kommunens karta 

tillhörde E.ONs nät men att de inte längre finns kvar. 

Skanova har inget att erinra. 

Länsstyrelsen har i ett första yttrande sagt sig vara förhindrade att yttra sig 

som överprövande myndighet men inkom senare med ett yttrande ur 

kulturmiljöhänseende. Länsstyrelsen har inga synpunkter ur 

kulturmiljöhänseende. 

Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme har inget att erinra. 

Lökenäs samfällighetsförening har inte yttrat sig.  

Överväganden 

Den tilltänkta fastigheten ligger delvis innanför gränsen för primärt 

vattenskyddsområde. Denna del av den tilltänkta fastigheten får inte 

bebyggas. Byggnads lokalisering ska anpassas så att angivet avstånd till 

primärt vattenskyddsområde hålls. Bedömningen är att den tilltänkta 

fastigheten är tillräckligt stor för att den norra delen som ligger inom tertiärt 

vattenskyddsområde kan utnyttjas för den tilltänka bebyggelsen. 

Fastighetens södra del kan användas som naturtomt.  

Sökt åtgärd ansluter till befintlig bebyggelse kring korsningen X och X. 

Genom att ansluta till den befintliga bebyggelsen i korsningen väster om 

vägen bedöms den befintliga strukturen med natur väster om vägen och 

bebyggelse öster om vägen påverkas i begränsad omfattning.  

Fastigheten ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

Avståndet mellan vägmitt och fasad ska vara minst 15 meter, för att inte 

riskera överskridande av gällande riktvärden för buller. 

Stenmuren mot vägen har ett natur- och kulturvärde. Stenmuren bör bevaras, 

med undantag för öppning för infart till tomten.    
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 april 2019. 

Ansökan, inkommen den 21 januari 2019. 

Yttrande Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme den 12 mars 2019. 

Yttrande Länsstyrelsen inkommit den 6 mars 2019. 

Yttrande nr 2, Länsstyrelsen inkommit den 8 mars 2019. 

Yttrande E ON, inkommit den 25 februari 2019. 

Yttrande Skanova, inkommit den 11 mars 2019. 

Grannyttrande X, inga synpunkter.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus och 

garage då förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2, 

4, 5, 9 §§ samt Miljöbalken (MB) 3 kap 4§. 

2. Byggnation ska följa lokal bebyggelsetradition avseende material och 

materialbehandling. Våningsantalet begränsas till en våning med inredd 

vind. 

3. Byggnad ska placeras inom tertiärt vattenskyddsområde. Den del av 

fastigheten som ingår i primärt vattenskyddsområde får inte bebyggas. 

4. Avståndet från vägmitt till fasad ska vara minst 15 meter. 

5. E.ONs yttrande ska beaktas. 

6. Fastigheten ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp.    

_____ 
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Information: 

Beslutet kan överklagas. Se bifogad anvisning. 

För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan kommer 

att sändas separat. 

Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 

inom 2 år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom denna 

tid upphör tillståndet att gälla. 

Beslutet medför ej rätten att påbörja den sökta åtgärden. 

Anmälningsplikt råder enligt kulturmiljölagen 2 kap 10 § om fornlämning 

påträffas. Ansökan och anmälan söks hos Länsstyrelsen. 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

X  
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