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§ 245 Dnr 2022-000001 006 

Tid för justering/val av justerare 2022-12-14 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Enligt MBN (miljö- och byggnadsnämnden) § 203/2022 är 2:e vice 

ordförande Ulrik Lindqvist (S) ordinarie justerare jämte ordföranden under 

resterande del av mandatperioden 2019-2022.      

Tidplanen för MBN anger att tid för justering av sammanträdesprotokollet 

2022-12-14 är onsdagen den 21 december kl. 07:30, digital signering.  

Förslag till beslut 

Tid för justering av sammanträdesprotokollet 2022-12-14 föreslås bli 

onsdagen den 21 december kl. 07:30, digital signering.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ulrik 

Lindqvist (S) och Magnus Persson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tid för justering av 

sammanträdesprotokollet 2022-12-14 blir onsdagen den 21 december kl. 

07:30, digital signering. 

________________ 

 

Exp:  

Akten    
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§ 246 Dnr 2022-000002 006 

Godkännande av dagordning samt föranmälan av jäv 
2022-12-14 

 

Sammanfattning  

Följande punkter läggs till/ändras i dagordningen: 

1. Ett extraärende läggs till i dagordningen, § 266. 

2. Ett extraärende läggs till i dagordningen, § 267. 

3. Ett extraärende läggs till i dagordningen, § 268. 

4. Ordförande Hillevi Andersson (C) föranmäler jäv på § 253.            

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås godkänna dagordningen för 

nämndsammanträdet 2022-12-14.  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar att nämnden godkänner 

dagordningen med följande tillägg: 

1. Ett extraärende läggs till i dagordningen, § 266. 

2. Ett extraärende läggs till i dagordningen, § 267. 

3. Ett extraärende läggs till i dagordningen, § 268. 

4. Ordförande Hillevi Andersson (C) föranmäler jäv på § 253.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.       
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner dagordningen för 

nämndsammanträdet 2022-12-14 med följande tillägg: 

1. Ett extraärende läggs till i dagordningen, § 266. 

2. Ett extraärende läggs till i dagordningen, § 267. 

3. Ett extraärende läggs till i dagordningen, § 268. 

4. Ordförande Hillevi Andersson (C) föranmäler jäv på § 253. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 247 Dnr 2021-000262 041 

Budgetuppföljning till och med november 2022 - 
Resultat gentemot budget och prognos 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Redovisning av miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska resultat för 

november gentemot budget 2022.      

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Riktvärdet för årets gångna elva månader är 92 % och det är den vi jämför 

med gentemot budgeten. Intäkterna ligger totalt på 80 % och 

personalkostnaderna ligger på 85 % samt övriga kostnader på 68 %. 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag är 58 %.        

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera redovisningen till 

protokollet.      

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        

Underlag 

MBN 221214 Månadsuppföljning ekonomi 2022-11-30. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen och noterar den till 

protokollet.  

________________ 

Exp: Akten 

Ekonomichef Johan Sjögren johan.sjogren@ronneby.se   

mailto:johan.sjogren@ronneby.se
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§ 248 Dnr 2022-000141 20 

Behovsutredning för tillsynsarbetet 2023-2025 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun är en operativ prövnings-

och tillsynsmyndighet med ansvar för tillsyn och prövning inom plan- och 

bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken, tobakslagen, strålskyddslagen med 

flera lagstiftningar.  

 

Miljöbalken, MB, (SFS 1998:808) 

Miljötillsynsförordningen (2011:13)  

För den tillsyn som följer av miljöbalken skall nämnden enligt 

miljötillsynsförordningen (2011:13) upprätta en behovsutredning över 

tillsynsbehovet inom sitt ansvarsområde enligt miljöbalken och de 

föreskrifter och förordningar som är beslutade med stöd av miljöbalken.   

 

Plan- och bygglag, PBL, (2010:900) 

11 kap. 5 § 

En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att 

ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns 

anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i 

föreskrifter, domar eller andra beslut som harmeddelats med stöd av lagen 

eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. 

Ärenden ska enligt förvaltningslagen handläggas så enkelt, snabbt och 

kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. I PBL anges 

vidare att om nämnden funnit skäl att ingripa med tillsynsåtgärder så ska 

frågan handläggas skyndsamt. Ett initierat tillsynsärende är inte avslutat förrän 

nämnden formellt har skilt sig från ärendet genom beslut om avskrivning eller 

när ingripandebeslut vunnit laga kraft och i förekommande fall verkställts.  

 

Behovsutredningen ska avse en tidsperiod om tre år. Med hjälp av 

behovsutredningen och registerhållningen kan myndigheten göra 

avvägningar och prioriteringar som senare ska avspeglas i respektive 

tillsynsplaner. Prioriteringar som behöver göras utgår från de 

tillsynsplanerna som kommer tas fram inför 2023.  
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Miljö- och byggnadsförvaltningen, MBF, har för år 2023-2025 tagit fram en 

behovsutredning som visar tillsynsbehovet för MBF i Ronneby kommun. 

Förvaltningen har valt att även inkludera tillsynen enligt PBL, 

strålskyddslagen och vissa delar av tobakslagen med flera lagstiftningar i 

behovsutredningen.  

 

Utredningen ska inte ta hänsyn till faktiska resurser, utan visa vad som krävs 

för att klara av den tillsyn som ligger under myndighetens ansvar, även den 

som tidigare har prioriterats ner men som fortfarande är aktuell i form av 

aktiva handlingar. I dokumentet redovisas tillsynsbehovet som tid (timmar). 

Detta för att enkelt kunna relatera till hur många anställda det finns behov av 

på förvaltningen om vi skulle följa uppdraget fullt ut. Behovsutredningen är 

ett dokument för förvaltningen och nämnden tar beslut på att de tagit del av 

utredningen. Behovsutredningen ligger sedan till grund för rekryteringar om 

förvaltningschefen bedömer att det finns ekonomi för det      

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Bedömningen blir av utredningen att det skulle behövas 8 st heltidstjänster 

till på miljö- och byggnadsförvaltningen för att fullgöra det uppdrag miljö- 

och byggnadsnämnden har 2023-2025.      

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att anta redovisningen till 

protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Anna-Karin 

Wallgren (S).  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.       

Underlag 

Behovsutredning 2023-2025. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden antar redovisningen till protokollet. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 249 Dnr 2023-000001 209 

Internkontrollplan 2023 - Bruttolista 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram en bruttolista med 

identifierade risker. Bruttolistan tar i beaktande de kommunövergripande 

riskområdena som beslutades av kommunstyrelsen 2022-09-06 § 225. 

Bruttolistan innehåller utförd risk- och konsekvensanalys samt förslag till 

kontrollmoment, metod, frekvens och kontrollansvarig. 

Utifrån resultat av genomförd risk- och konsekvensanalys samt resultat av 

internkontroll 2022 (klart januari 2023), kommer miljö- och 

byggnadsförvaltningen att presentera, på nämndens sammanträde i februari 

2023, ett förslag på internkontrollplan för 2023.      

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att notera presentation av bruttolistan 

till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Kenth 

Zickbauer (S), Magnus Persson (M), Peter Bowin (V), Lars Sager (M), 

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Ulrik Lindqvist (S) samt ersättare Jennie 

Fredriksson (C).  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.      
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Underlag 

1. Bruttolista med identifierade risker 2023 

2. KS beslut § 225/2022 om fastställande av riskområden 2023 

3. Nytt reglemente för internkontroll, beslutad i KF 2022-09-29 § 164 

4. Nya tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll, beslutade 

i KS 2022-09-06 § 223 

5. Barnrätt 2023 - Gemensamt kommunövergripande kontrollmoment 

kopplat till det specifika fokusområdet ”Processer och rutiner med 

särskilt fokus på barnrättsbaserade beslutsunderlag”. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar presentationen av bruttolistan till 

protokollet. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 250 Dnr 2022-000145 4311 

Begäran om övertagande av tillsyn för Karlsnäs 
vattenskyddsområde, dnr ECOS 2022-2575 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) får en statlig tillsynsmyndighet 

överlåta åt en kommunal nämnd att utöva tillsynen, om kommunfullmäktige 

begär det. 

 

I sin ansökan om upprättande av vattenskyddsområde i Karlsnäs har 

Ronneby Miljö & Teknik AB angett att Miljö- och byggnadsnämnden i 

Ronneby kommun även bör ansvara för prövning och tillsyn inom detta 

vattenskyddsområde. Med detta avses prövning och tillsyn över anmälnings- 

och icke anmälningspliktiga verksamheter.  

 

I samband med detta har miljö- och byggnadsförvaltningen mottagit 

information om att Kommunfullmäktige i Ronneby kommun behöver 

inkomma med en ansökan om övertagande av tillsyn för Karlsnäs 

vattenskyddsområde till Länsstyrelsen i Blekinge. Denna ansökan ska 

bifogas till Ronneby Miljö & Tekniks ansökan om upprättande av 

vattenskyddsområde för Karlsnäs grundvattentäkt.   

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Miljö- och byggnadsnämnden har idag ansvar för prövning och tillsyn över 

anmälnings- och icke-anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter inom 

samtliga vattenskyddsområden i Ronneby kommun och därmed god kunskap 

och lång erfarenhet av tillsyn av den typen av verksamheter. Nämnden 

ansvarar också för tillsynen över de verksamheter som idag bedrivs inom det 

område där vattenskyddsområdet avses upprättas. Därför bedöms nämnden 

ha goda förutsättningar för att uppfylla kraven om tillsyn i enlighet med 

miljöbalken och miljötillsynsförordningen.  

 

Övertagande av tillsynsansvaret för anmälnings- och icke anmälningspliktiga 

miljöfarliga verksamheter inom nämnda vattenskyddsområde bedöms 

möjliggöra en mer effektiv och ändamålsenlig tillsyn för miljö- och 

byggnadsnämnden. Det innebär också en enklare hantering av olika 
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ärendetyper för verksamhetsutövare då man endast behöver vända sig till en 

myndighet.  

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra Ronneby 

kommuns ansökan hos Länsstyrelsen i Blekinge om övertagande av ansvar 

för prövning och tillsyn av anmälnings- och icke anmälningspliktiga 

miljöfarliga verksamheter enligt föreskrifterna för Karlsnäs 

vattenskyddsområde.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Lars 

Sager (M) och Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.     

Underlag 

1. Mailkorrespondens angående övertagande av tillsyn. 

2. Mall begäran om överlåtelse av tillsyn. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra Ronneby kommuns ansökan hos 

Länsstyrelsen i Blekinge om övertagande av ansvar för prövning och tillsyn 

av anmälnings- och icke anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 

föreskrifterna för Karlsnäs vattenskyddsområde. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige (för beslut) 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Olof Lindqvist (för kännedom) 

Akten    
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§ 251 Dnr 2022-000134 231 

Bråtabron X - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, Bygg-R 2022/457 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Sökande: X. 

Fastighetsägare: X. 

Ansökan avser: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt 

avstyckning. 

Orsak till MBN: Förhandsbesked, beslut av principiell betydelse. 

 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och sammanhållen 

bebyggelse. Befintlig fastighet om 1 354 182 m2 är taxerad som 

lantbruksenhet, obebyggd. 

 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom ett 

område om cirka 3 000 m2 av Bråtabron X. Avstyckning är tänkt att ske 

nordöst om Stora Skörjesjön. Sökt åtgärd ligger inom strandskyddat område.     

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd enligt 9 kap. 17 § PBL 

(plan- och bygglagen) begär det, ska byggnadsnämnden ge ett 

förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 

Vad som i första hand bör prövas i ett förhandsbesked är om 

byggnadsåtgärden är lämplig på den avsedda platsen.  

 

Grundlagren enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) kartläggning 

av platsen är morän. Platsen omfattas heller inte av riskområden för ras, 

skred eller erosionsrisk enligt Sveriges geologiska instituts (SGI) 

kartläggning. Grundläggningsförhållandena bedöms översiktligt som goda.  

 

Enbostadshuset är avsett att placeras cirka 140 meter ifrån befintlig grusväg 

(huvudväg). Huvudvägen ligger intill två nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen 

bedömer inte kommer att påverkas av ökad trafik. Dessvärre ligger planerad 

åtgärd inom ett område med höga natur- och kulturvärden som även är inom 

ramen för ett stödärende. År 2016 beslutade Skogsstyrelsen att betala ut stöd 
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för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (X) till X. Syftet med stödet 

är att gynna äldre ekar och samtidigt framhäva diverse kulturlämningar i 

området. Målet med stödet är att bevara och utveckla områdets höga kultur- 

och naturvärden. Under 10 år efter att stödet betalats ut får inga åtgärder som 

väsentligt kan motverka eller påverka stödets syfte utföras. Under 10 

årsperioden kan stöd tas tillbaka om villkor har brutits eller om felaktiga 

uppgifter inlämnats vid sökande av stöd. Vid platsbesök hade flertalet stora 

träd huggits ner och fler var på väg att fällas. Vilka träd som var värda att 

bevara eller ej analyserades inte på platsbesöket. Om stödets syfte har brutits 

är svårbedömt, men utifrån Skogsstyrelsens yttrande fastställs att 

genomförande av sökt åtgärd kan innebära att stöd helt eller delvis kan 

komma att krävas tillbaka. 

 

På den östra delen av tilltänkt avstyckning finns även möjliga fornlämningar 

bestående av tre stenrösen. Dessa är ej utpekade som kända men kan vara 

lämpliga att undersöka vid eventuell ianspråktagande av marken. 

 

Vad gäller in- och utfartsvägar fastställs att fastigheten ligger i anslutning till 

en huvudväg. Med stöd av 2 kap. 5 § punkt 3 PBL ska det finnas möjlighet 

till anordning av bland annat trafik, avlopp och avfallshantering. Vid 

platsbesök på Bråtabron X bedömdes tillfartsväg till önskad placering av 

enbostadshus i dagsläget inte vara utformad efter dagens behov vilket 

resulterar i en bristande framkomlighet. Vid eventuellt ianspråktagande 

kommer förbättringsåtgärder av befintlig tillfartsväg krävas. 

Förbättringsåtgärder skulle möjliggöra bättre framkomlighet för bland annat 

boende, besökande samt renhållnings- och utryckningsfordon. 

 

Efter kontakt med sökande har det fastställts att befintlig väg förblir, men att 

ny väg ska anläggas enligt situationsplanen. Efter kontakt med sökande har 

det fastställts att ny väg inte kommer att anläggas. Den planerade vägen var 

tänkt att anläggas relativt rakt, utan hänsyn till landskapsbilden. Sökande 

beskriver att hen kommer att förbättra den befintliga tillfartsvägens 

framkomlighet vid eventuellt beviljande av förhandsbesked.  

 

Byggnadsverk ska enligt 2 kap. 6 § PBL utformas och placeras på den 

avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat 

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 

och intresset av en god helhetsverkan, 

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda 

klimat- och hygienförhållanden, 

5. möjligheterna att hantera avfall, 

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 
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Med tidigare nämnd bakgrund gällande områdets höga natur- och 

kulturvärden kommer inte 2 kap. 6 § PBL uppfyllas om sökt förhandsbesked 

beviljas. 

 

Fastigheten ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten 

och avlopp. På avsedd plats är det möjligt att anordna enskild 

avloppsanläggning som uppfyller miljöbalkens krav. Fastighetens närhet till 

Stora Skörjesjön gör att framtida enskild avloppsanläggning på avsedd plats 

eventuellt måste uppfylla hög skyddsnivå för både miljö- och hälsoskydd. I 

ansökt förhandsbesked upplyser miljö- och hälsoskyddsenheten sökande om 

att endast normal skyddsnivå är uppfylld i nuläget. 

 

Som tidigare beskrivits har befintlig väg bristande framkomlighet vilket 

försvårar möjligheterna att uppfylla 2 kap. 6 § punkt 5 och 6 PBL.  

 

Verksamhetsområde på Bråtabron X bedöms med ovan nämnd bakgrund inte 

vara lämplig för ianspråktagande för nybyggnation av enbostadshus, varför 

förslag till beslut är att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus och avstyckning. 

 
Underrättelse 

Länsstyrelsen Blekinge, se handling i underlag. 

Räddningstjänsten Östra Blekinge, se handling i underlag. 

Ronneby Miljö & Teknik AB, se handling i underlag. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten, se handling i underlag. 

Skogsstyrelsen, se handling i underlag. 

 

Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. 

Ägare till fastigheten Häjan X har lämnat svar med erinran, se 

sammanfattning från samtliga erinrande nedan. För fullständiga svar se 

underlag. 

Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över Skogsstyrelsens yttrande, 

senast 2022-12-08. Inget bemötande från sökanden har inkommit. 

  

Erinran från ägare till fastigheten Häjan X, X, X och X. 

Samtliga erinrande som inkommit påpekar att sökt åtgärd inte passar in i 

landskapsbilden. Samtliga erinrande påpekar även närheten till sjön som ett 

problem. En av de tre erinrande skriver att prisbilden på deras fastighet 

kommer att påverkas negativt. 

 

Bedömning av landskapsbilden har gjorts varmed miljö- och 

byggnadsförvaltningen inte tycker att landskapsbilden och dess natur- och 

kulturvärden tas hänsyn till vid nybyggnation av enbostadshus av enskilt 

intresse. Även närheten till sjön har tagits med i bedömning av 
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förhandsbesked. Vid eventuellt ianspråktagande av platsen krävs en 

strandskyddsdispens där vidare bedömning görs om åtgärden är lämplig på 

platsen med hänsyn till sjön. 

 

Planerad avstyckning är avsedd att göras cirka 1 kilometer från närmaste 

byggnad på fastighet Häjan X. Område mellan avstyckning och Häjan X 

består av skog och avgränsas av Hålabäcksvägen. 

 

För övrigt hade sökande inget att yttra sig om gällande ovan granneyttrande.      

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Att avslå förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

 

Avgift för förhandsbesked av ärendet uppgår, i enlighet med taxa antagen av 

kommunfullmäktige 2022-02-24, § 36 taxetabell A 18.1 till 11 976 kronor. 

 

Motivering av avgiften 

Ansökan om förhandsbesked på Bråtabron X inkom 2022-08-12. Ansökan 

ansågs vara komplett 2022-10-17. Enligt 9 kap. 27 § PBL ska 

byggnadsnämnden handlägga ärenden förhandsbesked skyndsamt. Nämnden 

ska meddela sitt beslut om förhandsbesked inom tio veckor från 

1. den dag ansökan kom in till nämnden, eller 

2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från 

sökanden på hans eller hennes initiativ. 

 

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 eller 

2 har förelagt sökanden enligt 22 § första stycket att avhjälpa en brist i 

ansökan, räknas tidsfristen i första stycket från den dag då bristen avhjälptes. 

 

Beslut om förhandsbesked ligger inom ramen för tio veckor och avgift ska 

därmed debiteras utan reducering. 

 

Taxetabell A 18.1 hänvisar till kapitel 4.6 var avgift tas ut för nedlagt arbete 

med tidsuppskattning för tillämplig ärendetyp varvid avgift endast utgår för 

bygglovsprövningen och ej för genomförandet. Avgift för förhandsbesked 

uppgår till 11 976 kronor enligt taxetabell A 11.2.  

 

Faktura för förhandbeskedsavgiften skickas separat.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Kenth 

Zickbauer (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 
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Yrkanden 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.     

Underlag 

Ansökan inkommen 2022-08-12. 

Berörda sakägare enligt PBL 9 kap. 25 § yttrande inkomna 2022-11-07. 

Bilddokument, översiktskarta och bilder tagna på platsbesök 2022-11-10. 

Kontakt med sökande 2022-11-24. 

Länsstyrelsen Blekinge yttrande inkommen 2022-10-26. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten yttrande inkommen 2022-11-11. 

Planritning inkommen 2022-08-12. 

Ronneby Miljö & Teknik AB yttrande inkommen 2022-10-19. 

Räddningstjänsten Östra Blekinge yttrande inkommen 2022-10-19. 

Situationsplan inkommen 2022-08-12. 

Översiktskarta inkommen 2022-08-12. 

Skogsstyrelsen yttrande, inkommet 2022-11-28. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Att avslå förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

 

Avgift för förhandsbesked av ärendet uppgår, i enlighet med taxa antagen av 

kommunfullmäktige 2022-02-24, § 36 taxetabell A 18.1 till 11 976 kronor. 

 

Motivering av avgiften 

Ansökan om förhandsbesked på Bråtabron X inkom 2022-08-12. Ansökan 

ansågs vara komplett 2022-10-17. Enligt 9 kap. 27 § PBL ska 

byggnadsnämnden handlägga ärenden förhandsbesked skyndsamt. Nämnden 

ska meddela sitt beslut om förhandsbesked inom tio veckor från 

1. den dag ansökan kom in till nämnden, eller 

2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från 

sökanden på hans eller hennes initiativ. 

 

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 eller 

2 har förelagt sökanden enligt 22 § första stycket att avhjälpa en brist i 

ansökan, räknas tidsfristen i första stycket från den dag då bristen avhjälptes. 

 

Beslut om förhandsbesked ligger inom ramen för tio veckor och avgift ska 

därmed debiteras utan reducering. 

 

Taxetabell A 18.1 hänvisar till kapitel 4.6 var avgift tas ut för nedlagt arbete 

med tidsuppskattning för tillämplig ärendetyp varvid avgift endast utgår för 

bygglovsprövningen och ej för genomförandet. Avgift för förhandsbesked 

uppgår till 11 976 kronor enligt taxetabell A 11.2.  

 

Faktura för förhandbeskedsavgiften skickas separat. 

________________ 

Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning (länsstyrelsen) till: 

X 

X 

X 

X 

 

För kännedom till: 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(111) 
2022-12-14  

 

  
 

 
Justeringsdatum 2022-12-21  Utdragsbestyrkande 

     

 

Hur man överklagar: 

 
Hos vem ska beslutet överklagas?  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos 

Länsstyrelsen i Blekinge län.  

 

Var lämnas överklagandet?  

Skrivelsen ska lämnas/skickas till  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Besöksadress: Karlshamnsvägen 4 

Postadress: 372 80 Ronneby 

 

Tid för överklagande  

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från 

den dag du fick del av beslutet.  

 

Hur man utformar sitt överklagande  

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. 

 

Skriv gärna varför du tycker att miljö- och byggnadsnämndens beslut är fel 

och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med 

handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  

 

Underteckna överklagandet  

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 

postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet 

underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.   
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§ 252 Dnr 2022-000144 231 

Droppemåla X - Nybyggnad av enbostadshus samt 
rivning, Bygg-R 2022/514 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Sökande: X. 

Fastighetsägare: X. X. 

Ansökan avser: Nybyggnad av enbostadshus samt rivning. 

Orsak till MBN: Planstridigt utgångsläge samt att markändring och 

nybyggnation inte följer bestämmelser enligt gällande detaljplan där 

genomförandetid pågår. 

 

Fastigheten ligger inom detaljplan 426 som fick laga kraft 2018-06-23. 

Genomförandetiden för planen är 15 år. Planbestämmelserna innebär bland 

annat: 

 B: bostadsändamål. 

 e1: största byggnadsarea (BYA) är 25 % av fastighetsarean, dock högst 

250 m2. 

 e2: minsta fastighetsstorlek är 800 m2. 

 n: mark får ej ändras mer än ± 50 cm. 

 

Sökt åtgärd omfattar marklov för schaktning och fyllning, rivning av 

befintligt bostadshus samt nybyggnad av ett enbostadshus med en 

byggnadsarea (BYA) på 209 m2.   

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Enligt 9 kap. 10 § PBL (plan- och bygglagen) krävs det rivningslov för att 

riva en byggnad inom ett område med detaljplan, om kommunen inte 

bestämt något annat i planen. 

 

Rivningslov ska ges, enligt 9 kap. 34 § PBL, för en åtgärd som avser en 

byggnad eller byggnadsdel som inte 

1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, 

eller 

2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(111) 
2022-12-14  

 

  
 

 
Justeringsdatum 2022-12-21  Utdragsbestyrkande 

     

 

Enbostadshus som avses att rivas omfattas ej av rivningsförbud i detaljplan. 

Huset anses inte heller vara av särskilt värde enligt 8 kap. 13 § PBL. 

Rivningslovet bedöms därför vara förenligt med 9 kap. 34 § PBL, varför 

bifall av rivningslov föreslås. 

 

Enligt 9 kap. 11 § PBL krävs det marklov för schaktning eller fyllning som 

inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt, om 

inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen. 

 

Marklov ska ges för en åtgärd enligt 9 kap. 35 § PBL som 

1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser, 

2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för 

bebyggelse, 

3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som 

anges i 13 § 1, 

4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, 

och 

5. uppfyller de krav som 

a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§, om lovet avser 

en åtgärd inom ett område med detaljplan, eller 

b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9-12 §§ i de delar som inte har prövats i 

områdesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför ett område 

med detaljplan. 

 

Marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från 

detaljplanen eller områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med 

syftet med planen eller bestämmelserna. Lag (2011:335). 

 

Marklovet omfattar ändring av mark med upp till + 2 meter. Högsta tillåten 

ändring av mark är ± 0,5 meter, varför sökt åtgärd inte är förenlig med 9 kap. 

35 § punkt 1 PBL. 

 

Kommunicering om avvikelse har gjorts med sökande. Sökande menar att 

markåtgärden behöver göras för att möjliggöra placering av nytt bostadshus. 

Fastigheten är kuperad med höjdskillnader upp mot 4-5 meter. Placering av 

nytt bostadshus har gjorts på bästa sätt utifrån flera aspekter, menar sökande, 

och säger att utfyllnaden endast utgör 100 m2 av fastighetsarean.  

 

Sökande anser att markåtgärd kan beviljas utifrån undantag i 9 kap. 31 b § 

PBL, var han menar att åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig 

för att området ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Sökande 

refererar till planhandlingarnas syfte för detaljplan 426. Syftet är att i 

enlighet med plan- och bygglagen upprätta en detaljplan över del av 

Droppemåla 1:87 m.fl. Norra för att uppdatera omoderna planbestämmelser 
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och ge möjlighet att bygga nya bostadshus och ge möjlighet till markköp. 

För marklov prövas inte 9 kap. 30 § PBL och därmed inte heller 9 kap. 31 § 

PBL. 

 

I planbeskrivningen står det att markbestämmelsen ± 0,5 meter kan undantas 

vid utfyllnad av mark för grundläggning av huvudbyggnad. Dock får 

utfyllnad inte vara mer än vad som krävs för grundkonstruktion och max 3 

meter ut från grund. För Droppemåla X är utfyllnaden mer än 3 meter ut från 

grund. Avvikelsen i gällande ärende kan inte anses som liten då avvikelsen 

inte är förenlig med detaljplanens syfte. 

 

Under prövning av gällande åtgärd har det framkommit att sökande på 

Droppemåla X tidigare har sökt om marklov på fastigheten. Tidigare 

ansökan gällde marklov för schaktning och utfyllnad på fastigheten. 

Ansökan omfattade markändringar upp till + 2 meter. Syftet med tidigare 

ansökan var att jämna ut yta på fastigheten för att i senare skede bygga hus 

och garage. Den sökta åtgärden bedömdes planstridig eftersom 

bestämmelserna säger att mark endast får ändras med ± 0,5 meter. I tidigare 

ärende framkom det genom grannehörande att sökande redan påbörjat 

markarbetet på fastigheten sedan tidigare. De åtgärder som genomförts på 

tomten ansågs vara mycket omfattande och kunde inte bedömas vara en liten 

avvikelse. 

 

Det har även i gällande ärende inkommit erinrande som säger att marken 

redan är ianspråktagen och att inskickad situationsplan inte stämmer överens 

med dagsläget. Miljö- och byggnadsnämnden åkte därför ut på plats för att få 

en rättvis bild av ianspråktagandet. Ny situationsplan krävdes in efter 

fastställande av redan påbörjade markåtgärder, där rättvis bild ges av hur 

stora ändringar som gjorts på fastigheten. För en förtydligande bild av 

markåtgärder har även foton inhämtats mellan åren 2018-2022, se underlag. 

 

Efter telefonkontakt med granne på Droppemåla X har det framkommit att 

grannen fått problem med fukt i sitt garage, byggt i suterräng, sedan 

markändringar gjorts på Droppemåla X. Grannen påpekade att han varit 

tvungen att sänka sin mark vid nybyggnation av garage, varför garage är 

byggt i suterräng. Det kan efter samtal fastställas att markändringar medfört 

olägenheter för omgivningen. 

 

Med bakgrund av ovanstående bedöms ansökt åtgärd inte vara förenlig med 

detaljplanen och inte heller utgöra en mindre avvikelse. Marklov uppfyller 

inte 9 kap. 35 § PBL, varför avslag för marklov föreslås. 

 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 9 kap. 2 § krävs det bygglov 

för nybyggnad.  
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Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan enligt 9 kap. 

30 § PBL, om 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en 

tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser 

eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra 

meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 

börjar löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 

5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 

7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

 

Enligt 9 kap. 31 b § PBL får bygglov ges, trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 

och 31 a § 2 för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 

områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 

områdesbestämmelsernas syfte och 

1. avvikelsen är liten, eller 

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området 

ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag 

(2014:900). 

 

Efter platsbesök på Droppemåla X kan det fastställas att stora markåtgärder 

redan är påbörjade vilket innebär att fastighetens utgångsläge är planstridigt 

vid prövning av åtgärder som kräver bygglov, se 9 kap. 30 § första stycket 1 

a) PBL. 

 

För att avgöra om ändring av marknivån på Droppemåla X kan anses ta 

hänsyn till landskapsbilden har marknivå på grannfastigheterna Droppemåla 

X och X tagits fram. Båda grannfastigheterna är kuperade med 

höjdnivåskillnader upp mot 3-6 meter. På Droppemåla X är högsta nivån 

cirka + 12 meter och den lägsta nivån är cirka + 9,5 meter. På Droppemåla X 

är högsta nivån cirka + 15 meter och den lägsta nivån är cirka + 9 meter. 

 

Grannfastigheternas huvudbyggnader är placerade i framkant av 

fastigheterna. Placering av huvudbyggnaderna bedöms vara gjorda med 

hänsyn till befintliga marknivåer då de är placerade på de flackaste delarna 

av fastigheterna. Vid placering av enbostadshus på Droppemåla X tas inte 

befintliga marknivåer hänsyn till. Enbostadshuset är tänkt att placeras på en 

marknivå om drygt + 13 meter där befintlig marknivå är cirka + 11 meter 

varför ändringen strider mot planbestämmelserna. Detaljplanens syfte är att 
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till största möjliga mån med en avvikande markändring på ± 0,5 meter 

bibehålla befintliga marknivåer. Ingrepp som görs på Droppemåla X bedöms 

vara större än vad som är lämpligt för nybyggnad av enbostadshus.  

 

Sökt åtgärd kan med ovan nämnda punkter inte anses vara förenlig med 2 

kap. 6 § punkt 1 PBL. 

 

Gällande avvikelse för garagets nockhöjd har sökande motiverat att garaget 

inte är en fristående del utan är en integrerad del av huvudbyggnaden som 

även omfattar sovrum och tvättstuga med mera. Sökande menar därför att 

garagedelen kan anses som en del av huvudbyggnaden och därmed tillåtas ha 

en nockhöjd på max 7,5 meter. Han tillägger även att denna del av 

byggnaden är placerad längst in på tomten mot skogen. Miljö- och 

byggnadsförvaltningen gör bedömningen att garagedel anses vara en del av 

huset, varför nockhöjd bedöms vara tillåten. 

 

Utgångsläget i gällande ärende bedöms vara planstridigt, varför 

bygglovsansökan för nybyggnad inte anses vara förenlig med 9 kap. 30 § 

punkt 1 a) PBL. Med ovan nämnd bakgrund och en gällande detaljplan med 

en genomförandetid på 15 år föreslås avslag för bygglov. 

 

Underrättelse 

Ronneby Miljö & Teknik AB har getts möjlighet för yttrande som 

remissinstans med en svarstid till 2022-10-29. Ingen erinran inkommen. 

 

Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. 

Ägare till fastigheten Droppemåla X har lämnat svar med erinran, se urklipp 

från erinrande nedan. För fullständiga svar se underlag. 

 

Erinran från ägare till fastigheten Droppemåla X, X. 

Undertecknad har erinran mot bygglov enligt ansökningshandlingarna med 

följande motivering: ”… Höjderna på situationsplanen ”före åtgärd” 

stämmer inte. När mitt garage uppfördes… tvungen att bygga garaget i 

suterräng och istället schakta bort material…”. 

 

Tidigare situationsplan kollades över och ny situationsplan krävdes in för en 

mer rättvis bild. Ny situationsplan visar befintliga höjder som fastställer att 

markåtgärder redan är utförda. Att markåtgärder redan är utförda har tagits 

med i bedömningen. 
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Erinrande hänvisar till sitt tidigare bygglov för garage var han beskriver att 

han inte fick höja marken, utan endast sänka marken. Alla åtgärder är olika, 

där en bedömning måste göras i det enskilda fallet, var miljö- och 

byggnadsnämnden ser negativt på markåtgärder på Droppemåla X.  

 

Telefonkontakt har även genomförts med X var han beskriver att han fått 

fukt i sitt garage sedan sökande på Droppemåla X har utfört sina olovliga 

markåtgärder.  

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Att avslå marklov för markhöjning i efterhand. 

 

Att avslå bygglov för nybyggnad av enbostadshus. 

 

Att bifalla rivningslov för rivning av befintligt enbostadshus.  

För att få startbesked krävs en fastställd rivningsplan. 

 

En bygglovspliktig åtgärd eller anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas 

förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett skriftligt startbesked som 

stöds enligt 10 kap. 23 § PBL.  

 

Avgift för bygglov av ärendet uppgår, i enlighet med taxa antagen av 

kommunfullmäktige 2022-02-24, § 36 taxetabell A 10.2 och A 18.1 till 

10 978 kronor för rivningslov och 22 455 kronor för avslag av bygglov och 

marklov. 

 

Motivering av avgiften 

Miljö- och byggnadsnämnden får enligt 12 kap. 8 § PBL ta ut avgifter för 

beslut om lov och andra kostnadskrävande åtgärder. 

Kommunfullmäktiges taxa 2022-02-24, 36 §, trädde i kraft den 2 mars 2022 

och reviderad genom beslut av KF 2022-06-22, § 133 som trädde i kraft 30 

juni 2022. Avgiften för prövning av rivningslovet uppgår, i enlighet med 

taxa antagen av kommunfullmäktige 2022-02-24, § 36 taxetabell A 10.2 till 

10 978 kronor, varvid avgiften för bygglovsprövningen uppgår till 8 483 

kronor och avgiften för genomförandet till 2 495 kronor. 

 

Om en ansökan avslås tas avgift ut i enlighet med taxetabell 18.1 vilken 

hänvisar till kapitel 4.6 i kommunfullmäktiges taxa. Avgift tas för nedlagt 

arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp, varvid 

avgift endast utgår för bygglovsprövningen och ej för genomförandet. 

Bygglovsprövning för bygglov av nybyggnad uppgår, i enlighet med 
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taxetabell A 1.2 till 17 465 kronor. Bygglovsprövning för marklov uppgår, i 

enlighet med taxetabell A 9.1 till 4 990 kronor. 

 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Ulrik Lindqvist (S), Lars Sager (M), Mattias 

Ronnestad (SD), Magnus Persson (M) och ersättarna Willy Persson (KD) 

och Leif Hansson (M). 

Yrkanden 

Ledamot Ulrik Lindqvist (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.   

Ordförande Hillevi Andersson (C) tillstyrker yrkandet.       

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.      

Underlag 

Ansökan inkommen 2022-09-11.  

Berörda sakägare enligt PBL 9 kap. 25 § yttrande inkomna 2022-11-22. 

Beslut från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2022-02-16, § 45. 

Fasadritningar inkomna 2022-09-11. 

Kommunicering inkommen 2022-09-21. 

Nybyggnadskarta inkommen 2022-11-03. 

Planritning inkommen 2022-09-11. 

Sektionsritningar inkomna 2022-09-11. 

Situationsplan inkommen 2022-09-11. 

Telefonkontakt med granne, tjänsteanteckning 2022-11-09. 

Telefonkontakt med sökande, tjänsteanteckning 2022-10-10. 

Yttrande Ronneby Miljö & Teknik AB inkommen 2022-10-19. 

Bilddokument, karta och bilder upprättad 2022-11-28. 

--- 

Tjänsteskrivelse. 

Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-11-23. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Att avslå marklov för markhöjning i efterhand. 

 

Att avslå bygglov för nybyggnad av enbostadshus. 

 

Att bifalla rivningslov för rivning av befintligt enbostadshus.  

För att få startbesked krävs en fastställd rivningsplan. 

 

En bygglovspliktig åtgärd eller anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas 

förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett skriftligt startbesked som 

stöds enligt 10 kap. 23 § PBL.  

 

Avgift för bygglov av ärendet uppgår, i enlighet med taxa antagen av 

kommunfullmäktige 2022-02-24, § 36 taxetabell A 10.2 och A 18.1 till 

10 978 kronor för rivningslov och 22 455 kronor för avslag av bygglov och 

marklov. 

 

Motivering av avgiften 

Miljö- och byggnadsnämnden får enligt 12 kap. 8 § PBL ta ut avgifter för 

beslut om lov och andra kostnadskrävande åtgärder. 

Kommunfullmäktiges taxa 2022-02-24, 36 §, trädde i kraft den 2 mars 2022 

och reviderad genom beslut av KF 2022-06-22, § 133 som trädde i kraft 30 

juni 2022. Avgiften för prövning av rivningslovet uppgår, i enlighet med 

taxa antagen av kommunfullmäktige 2022-02-24, § 36 taxetabell A 10.2 till 

10 978 kronor, varvid avgiften för bygglovsprövningen uppgår till 8 483 

kronor och avgiften för genomförandet till 2 495 kronor. 

 

Om en ansökan avslås tas avgift ut i enlighet med taxetabell 18.1 vilken 

hänvisar till kapitel 4.6 i kommunfullmäktiges taxa. Avgift tas för nedlagt 

arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp, varvid 

avgift endast utgår för bygglovsprövningen och ej för genomförandet. 

Bygglovsprövning för bygglov av nybyggnad uppgår, i enlighet med 

taxetabell A 1.2 till 17 465 kronor. Bygglovsprövning för marklov uppgår, i 

enlighet med taxetabell A 9.1 till 4 990 kronor. 

 

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

________________ 
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Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning (länsstyrelsen) till: 

X 

X 

X 

 

För kännedom till: 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 

 

 

 

 

Hur man överklagar: 

 
Hos vem ska beslutet överklagas?  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos 

Länsstyrelsen i Blekinge län.  

 

Var lämnas överklagandet?  

Skrivelsen ska lämnas/skickas till  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Besöksadress: Karlshamnsvägen 4 

Postadress: 372 80 Ronneby 

 

Tid för överklagande  

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från 

den dag du fick del av beslutet.  

 

Hur man utformar sitt överklagande  

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. 

 

Skriv gärna varför du tycker att miljö- och byggnadsnämndens beslut är fel 

och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med 

handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  

 

Underteckna överklagandet  

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 

postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet 

underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.     
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§ 253 Dnr 2022-000148 231 

Flakaryd X - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, Bygg-R 2022/602 

Ordförande Hillevi Andersson (C) anmäler jäv. Jennie Fredriksson går in 

som tjänstgörande i hennes ställe. Ordförande under paragrafen är 1:e vice 

ordförande Magnus Persson (M). 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Sökande: X. 

Fastighetsägare: X. 

Ansökan avser: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.  

Orsak till MBN: Förhandsbesked, beslut av principiell betydelse.  
 
Förutsättningar 

Den del av fastigheten som berörs av ansökan är belägen utanför 

detaljplanelagt område men gränsar till flera detaljplaner, Detaljplan för del 

av Björstorp 1:10 m.fl. som fick laga kraft 1989-05-17, Byggnadsplan för 

fritidsområde inom del av Garnanäs som fick laga kraft 1964-06-12 samt 

Byggnadsplan för fritidsområde över del av Garnanäs 1:4 som fick laga kraft 

1976-09-29. 

  

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus inom en 

tomtavgränsning om ca 1250 m² av fastigheten Flakaryd X. Aktuellt område 

avses avstyckas. Enligt ansökan planerar man för enskilt anläggande av 

vatten och avlopp.    

 

Fastigheten om 174 923 m² är taxerad som en lantbruksenhet, obebyggd. 

2016 beviljades förhandsbesked för två enbostadshus samt avstyckningar 

från fastigheten. Ansökt avstyckning är tänkt att ske norr om den fastighet 

som blev Flakaryd X.  

 
Underrättelse 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 25 § underrätta dem som avses i 5 kap. 

11 § första stycket 2 och 3 och ge dom tillfälle att yttra sig över en ansökan 

som avser en åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av en 

detaljplan, inte är reglerad av områdesbestämmelser och inte heller är en 

sådan åtgärd som avses i 31 a § 1.  
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Berörda fastighetsägare och myndigheter har beretts möjlighet att komma in 

med synpunkter på ansökan. Yttranden har inkommit från tre instanser. 

Yttranden finns i underlagen. 

 

Yttrande har även inkommit från fastighetsägaren till Garnanäs X och 

Garnanäs X som anser att placeringen av den tänkta tomtens placering är 

olämplig. Yttranden finns i underlagen.   

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd enligt 9 kap. 17 § PBL 

begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden 

kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 

Vad som i första hand bör prövas i ett förhandsbesked är om en 

byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på platsen, det vill säga närmast 

en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden. 

 

I översiktsplanen Ronneby 2035 utpekas inte fastigheten särskilt. Däremot 

omtalas området då det har kopplingar till friluftslivet i Järnavik.  

 

Grundlagren enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) kartläggning 

av platsen är berg. Platsen omfattas heller inte av Sveriges geologiska 

instituts kartläggning av riskområden för ras, skred eller erosionsrisk. 

Grundläggningsförhållandena bedöms översiktligt som goda. 

 

Fastigheten ligger inom område som omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 4 

§ miljöbalk (1998:808). Riksintresset enligt den bestämmelsen innebär att 

fritidsbebyggelse får komma till stånd endast som kompletteringar till 

befintlig bebyggelse och om detta kan ske på ett sätt som inte påtagligt 

skadar områdets natur- eller kulturvärden. Planerad bebyggelse avser inte 

fritidsbebyggelse och marken bedöms därför från allmän synpunkt vara 

lämplig att bebygga med ett enbostadshus.  

 

Strax väster om ansökt område finns en nyckelbiotop bestående av en stor 

gammal ek och den hotade art som indikerats i området är korallticka. 

Avstånden till den tänkta fastigheten är sådant att det inte bedöms påverkas.  

 

Möjlighet till tillfart till den tänkta fastigheten finns genom förlängning av 

den befintliga vägen till Flakaryd X och X. Detta möjliggör att sophämtning 

kan ske, men även möjlighet till uttryckning. Sökanden uppger att WC-

avlopp planeras med förbränningstoalett eller genom enskilt avlopp. För 

torra avloppslösningar krävs ingen anmälan i Ronneby kommun. Av 
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remissyttrande från Ronneby kommuns miljöenhet bedöms det finnas 

förutsättningar att ansluta enskilt avlopp. 

 

Sammantaget görs bedömningen att det är översiktligt klarlagt att det finns 

grundläggande förutsättningar för byggnation på platsen och att tänkt 

tomtavgränsning ter sig lämplig som en naturlig följd till de tidigare 

avstyckade tomterna samt dess hänsynstagande till markförhållandena.   

 

Avgift 

Kommunfullmäktiges (KF) taxa 2022-02-24, 36 § trädde i kraft den 2 mars 

2022 och reviderades genom beslut av KF 2022-06-22, 133 § som trädde i 

kraft 30 juni 2022.  

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inkom den 

2022-10-21. Avgiften för prövning av ärendet uppgår, i enlighet med taxa 

antagen av kommunfullmäktige 2022-02-24, § 36 taxetabell A 11.2 till 11 

976 kronor.   

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

 

Avgiften för förhandsbeskedet är 11 976 kronor.   

Yrkanden 

Ordförande Magnus Persson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Magnus Persson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.       
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Underlag 

Ansökan inkommen 2022-10-21. 

Situationsplan inkommen 2022-10-21. 

Yttrande från Ronneby Miljö & Teknik AB inkommen 2022-10-27. 

Yttrande från Räddningstjänsten Östra Blekinge inkommen 2022-11-03. 

Yttrande från Miljö- och hälsoskyddsenheten Ronneby kommun inkommen 

2022-10-26. 

Yttrande från fastighetsägare till Garnanäs X och Garnanäs X inkommen 

2022-11-14. 

Bemötande från sökanden inkommen 2022-11-28. 

--- 

Tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

 

Avgiften för förhandsbeskedet är 11 976 kronor 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. För att påbörja 

åtgärden krävs även bygglov och startbesked.   

 

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som 

görs inom två år från dagen då beslutet om förhandsked fick laga kraft. 

________________ 

 

Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning (länsstyrelsen) till: 

X 

X 

 

För kännedom till: 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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Hur man överklagar: 

 
Hos vem ska beslutet överklagas?  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos 

Länsstyrelsen i Blekinge län.  

 

Var lämnas överklagandet?  

Skrivelsen ska lämnas/skickas till  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Besöksadress: Karlshamnsvägen 4 

Postadress: 372 80 Ronneby 

 

Tid för överklagande  

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från 

den dag du fick del av beslutet.  

 

Hur man utformar sitt överklagande  

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. 

 

Skriv gärna varför du tycker att miljö- och byggnadsnämndens beslut är fel 

och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med 

handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  

 

Underteckna överklagandet  

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 

postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet 

underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.   
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§ 254 Dnr 2022-000153 234 

Bökevik X - Nybyggnad av fritidshus samt installation 
av eldstad, Bygg-R 2022/639 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Sökande: X och X. 

Fastighetsägare: X och X. 

Ansökan avser: Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av 

eldstad. 

Orsak till MBN: Överyta mot gällande detaljplan med 100 %.     

 
Förutsättningar 

Fastigheten ligger inom DP (detaljplan) 310 som fick laga kraft 1964-05-04. 

Planbestämmelserna innebär bland annat att: 

 Område får endast användas för bostadsändamål (fritidsstugor). 

 Hus får endast uppföras fristående.  

 Tomtplats ska vara minst 800 m². 

 Avstånd mellan bostadshus ska vara minst 20 meter om inte särskilda 

skäl föreligger. I sådana fall ska avståndet vara minst 12 meter. 

 Den sammanlagda arean för bebyggelse på fastigheten får inte 

överstiga 60 m².  

 Bostadshus (fritidsstugor) får inte har större byggnadsarea, BYA, än 

50 m². 

 Byggnadshöjden får inte överstiga 3,5 m. 

 Taklutningen får vara max 30°. 

 

För gällande fastighet finns även bestämmelse om att punktprickad mark inte 

får bebyggas.  

 

Ansökan omfattar nybyggnad av fritidshus med en BYA om 100 m² och 124 

m² bruttoarea samt installation av eldstad. Byggnaden placeras minst 10 m 

från fastighetsgränsen mot Bökevik X. Byggnaden avses att uppföras med en 

byggnadshöjd om 3,5 m och med en taklutning om 30°. Byggnaden kläs med 

stående träpanel som behandlas med järnvitriol. Taket kläs med svart 

bandtäkt plåt.  

 

Åtgärden är planstridig mot gällande detaljplan sett till överytan.  
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Underrättelse 
Berörda sakägare enligt 9 kap. 25§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 

har underrättats då ansökt åtgärd strider mot detaljplanen sett till överytan. 

Ingen erinran har inkommit. 

 

Ronnby Miljö & Teknik AB menar på att bl.a. kabelvisning erfordras innan 

byggnation. Yttrandet finns i underlagen.    

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Enligt PBL, 9 kap. 2 § krävs det bygglov nybyggnad. 

 

Bygglov ska enligt 9 kap. 30 § PBL ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om 

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 

fastighetsbildningslagen (1970:988), 

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 

börjar löpa, och 

   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 

5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-

11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första 

stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte 

uppfyller kraven i första stycket 1. 

 

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller 

motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett 

byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag 

(2018:636). 

 

Enligt 9 kap. 31 b § får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 

bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 

områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 

områdesbestämmelsernas syfte och 

   1. avvikelsen är liten, eller 
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   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

 

Sökanden anför i sak följande: 

Ansökan innebär endast en avvikelse från gällande detaljplan d.v.s. 

överytan. Ansökt byggnad kommer att uppta 4,9 % av fastighetsytan. 

Överytan kommer inte att avvika sett till närliggande bebyggelse där 

byggnadsnämnden meddelat bygglov på större byggnationer samt fler 

avvikelser från detaljplanen. Den nya detaljplanen för området kommer att 

tillåta betydligt generösare exploateringsgrad än nu gällande plan samt att 

strandskyddet kommer att återinträda.  

 

Yttrandet föranleder inte till någon ändrad ståndpunkt i ärendet och miljö- 

och byggnadsförvaltningen vidhåller att även om lov tidigare har getts med 

flera avvikelser kan överytan om 100 % inte ses som en liten avvikelse enligt 

PBL 9 kap. 31 § b. 

 

Sammantaget ses överytan om 100 % mot gällande detaljplan inte som en 

liten avvikelse och bygglov ska därmed avslås. 

   

Avgift 

Avgiften för avslag för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad, 

enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (KF) 2022-02-24 § 36 och 

reviderades genom beslut av KF 2022-06-22, § 133 ska tas ut för nedlagt 

arbete enligt tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp, varvid avgiften 

endast utgår för bygglovsprövningen och ej för genomförandet. Det 

innefattar att avgift ska utgå för bygglovsprövningen vilket enligt tabell A 

1.5 uppgår till 14 970 kronor.  

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation 

av eldstad.  

 

Avgiften är 14 970 kronor.  

Faktura för avgiften skickas separat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ulrik 

Lindqvist (S), Kenth Zickbauer (S), Lars Sager (M), Magnus Persson (M) 

och Anna-Karin Wallgren (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar enligt följande: 

Förslag till beslut; 

Att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt 

installation av eldstad. 

Avgiften uppgår till 32 435 kr. Faktura för avgiften skickas separat.   

 

Nämndens motivering; 

Som framgår av den areasammanställning som utgör beslutsunderlag i 

ärendet har det inom större delen av planområdet och inom aktuellt kvarter 

skett systematiska avvikelser från den detaljplanebestämmelse som anger att 

den sammanlagda byggnadsarean inte får överstiga 60 kvm liksom 

bestämmelsen som anger att ett bostadshus area inte får överstiga 50 kvm.  

Avvikelser har beviljats i sådan utsträckning att det får anses uppenbart att 

planen inte längre fyller sitt syfte när det kommer till att begränsa storleken 

av byggnader inom planområdet och i aktuellt kvarter (se MÖD P 12113-

21). Att bevilja bygglov för ansökt åtgärd innebär därför inte heller någon 

risk för att beslutet skulle få några prejudicerande effekter. Till följd av de 

omfattande avvikelser som föreligger inom planområdet och i aktuellt 

kvartersområde framstår det till och med som svårt att anpassa nya 

byggnader till omgivningen utan att därmed också avvika från detaljplanens 

bestämmelser om byggnadsarea (se 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL).  

Med hänsyn till detta bedömer miljö- och byggnadsnämnden att avvikelsen 

kan betraktas som en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL. 

Inte heller i övrigt finner nämnden att det föreligger några hinder mot att 

bevilja bygglov. Bygglov ska därför beviljas för den sökta åtgärden.  

 

Avgift 

Avgiften för att bevilja bygglov för enbostadshus som avviker från detaljplan 

uppgår, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (KF) 2022-02-24 § 36, 

reviderad genom beslut av KF 2022-06-22, § 133, taxetabell A 1.2 till 

32 435 kr, varvid avgiften för bygglovsprövningen uppgår till 17 465 kr och 

genomförandet med ett belopp om 14 970 kr. 

 

Kontrollansvarig 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.  

Som kontrollansvarig godtas sökandens förslag:  

X. 
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Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. En byggnadsinspektör på miljö- och 

byggnadsförvaltningen kommer att kalla er till tekniskt samråd. Detta sker 

skyndsamt efter att lov har getts. Vid samråd prövas förutsättningarna för ett 

startbesked.  

 

Startbesked ska erhållas innan åtgärden får påbörjas. Härutöver gäller 

enligt 9 kap. 42 a § PBL att bygglovet inte får verkställas (påbörjas) förrän 

efter fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes 

Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter fyra veckor men innan 

bygglovsbeslutet vunnit laga kraft görs det på egen risk 

 

Slutbesked ska erhållas innan åtgärden får tas i bruk. 

 

 

Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare tillstyrker 

yrkandet.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.      

Underlag 

Ansökan inkommen 2022-11-13. 

Nybyggnadskarta inkommen 2022-11-14. 

Situationsplan inkommen 2022-11-13. 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2022-11-13. 

Yttrande från Ronneby Miljö & Teknik AB inkommen 2022-11-14. 

Sökandens bemötande på avvikelserna inkommen 2022-11-20.  

Samlat kartunderlag.  

Bökevik X, Areasammanställning Bökevik. 

--- 

Tjänsteskrivelse. 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(111) 
2022-12-14  

 

  
 

 
Justeringsdatum 2022-12-21  Utdragsbestyrkande 

     

 

Miljö- och byggnadsnämndens motivering; 

Som framgår av den areasammanställning som utgör beslutsunderlag i 

ärendet har det inom större delen av planområdet och inom aktuellt kvarter 

skett systematiska avvikelser från den detaljplanebestämmelse som anger att 

den sammanlagda byggnadsarean inte får överstiga 60 kvm liksom 

bestämmelsen som anger att ett bostadshus area inte får överstiga 50 kvm.  

 

Avvikelser har beviljas i sådan utsträckning att det får anses uppenbart att 

planen inte längre fyller sitt syfte när det kommer till att begränsa storleken 

av byggnader inom planområdet och i aktuellt kvarter (se MÖD P 12113-

21). Att bevilja bygglov för ansökt åtgärd innebär därför inte heller någon 

risk för att beslutet skulle få några prejudicerande effekter. Till följd av att de 

omfattande avvikelser som föreligger inom planområdet och i aktuellt 

kvartersområde framstår det till och med som svårt att anpassa nya 

byggnader till omgivningen utan att därmed också avvika från detaljplanens 

bestämmelser om byggnadsarea (se 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL).  

 

Med hänsyn till detta bedömer miljö- och byggnadsnämnden att avvikelsen 

kan betraktas som en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL. 

Inte heller i övrigt finner nämnden att det föreligger några hinder mot att 

bevilja bygglov. Bygglov ska därför beviljas för den sökta åtgärden.  

 

Avgift 

Avgiften för att bevilja bygglov för enbostadshus som avviker från detaljplan 

uppgår, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (KF) 2022-02-24 § 36, 

reviderad genom beslut av KF 2022-06-22, § 133, taxetabell A 1.2 till 

32 435 kr, varvid avgiften för bygglovsprövningen uppgår till 17 465 kr och 

genomförandet med ett belopp om 14 970 kr. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad 

av fritidshus samt installation av eldstad. 

 

Avgiften uppgår till 32 435 kr. Faktura för avgiften skickas separat.   

 

Kontrollansvarig 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.  

Som kontrollansvarig godtas sökandens förslag:  

X. 

 

Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. En byggnadsinspektör på miljö- och 

byggnadsförvaltningen kommer att kalla er till tekniskt samråd. Detta sker 

skyndsamt efter att lov har getts. Vid samråd prövas förutsättningarna för ett 

startbesked.  

 

Startbesked ska erhållas innan åtgärden får påbörjas. Härutöver gäller 

enligt 9 kap. 42 a § PBL att bygglovet inte får verkställas (påbörjas) förrän 

efter fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes 

Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter fyra veckor men innan 

bygglovsbeslutet vunnit laga kraft görs det på egen risk 

 

Slutbesked ska erhållas innan åtgärden får tas i bruk. 

 

________________ 

Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning (länsstyrelsen) till: 

X 

X 

 

För kännedom till: 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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Hur man överklagar: 

 
Hos vem ska beslutet överklagas?  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos 

Länsstyrelsen i Blekinge län.  

 

Var lämnas överklagandet?  

Skrivelsen ska lämnas/skickas till  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Besöksadress: Karlshamnsvägen 4 

Postadress: 372 80 Ronneby 

 

Tid för överklagande  

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från 

den dag du fick del av beslutet.  

 

Hur man utformar sitt överklagande  

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. 

 

Skriv gärna varför du tycker att miljö- och byggnadsnämndens beslut är fel 

och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med 

handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  

 

Underteckna överklagandet  

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 

postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet 

underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.   
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§ 255 Dnr 2022-000154 234 

Bökevik X - Nybyggnad av fritidshus samt installation 
av eldstad, Bygg-R 2022/642 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Sökande: X och X. 

Fastighetsägare: X och X. 

Ansökan avser: Bygglov för nybyggnad av fritidshus. 

Orsak till MBN: Överyta mot gällande detaljplan med 92,6 %.     

 
Förutsättningar 

Fastigheten ligger inom DP (detaljplan) 310 som fick laga kraft 1964-05-04. 

Planbestämmelserna innebär bland annat att: 

 Område får endast användas för bostadsändamål (fritidsstugor). 

 Hus får endast uppföras fristående.  

 Tomtplats ska vara minst 800 m². 

 Avstånd mellan bostadshus ska vara minst 20 meter om inte särskilda 

skäl föreligger. I sådana fall ska avståndet vara minst 12 meter. 

 Den sammanlagda arean för bebyggelse på fastigheten får inte 

överstiga 60 m².  

 Bostadshus (fritidsstugor) får inte har större byggnadsarea, BYA, än 

50 m². 

 Byggnadshöjden får inte överstiga 3,5 m. 

 Taklutningen får vara max 30°. 

 

För gällande fastighet finns även bestämmelse om att punktprickad mark inte 

får bebyggas.  

 

Ansökan omfattar nybyggnad av fritidshus med en BYA om 96,3 m² och 112 

m² bruttoarea. Byggnaden placeras minst 10 m från nordvästra 

fastighetsgränsen mot Bökevik X och minst 8,66 m från fastighetsgränsen 

mot Bökevik X. Byggnaden avses att uppföras med en byggnadshöjd om 3,5 

m och med en taklutning om 30°. Byggnaden kläs med stående träpanel som 

färgas brun. Taket kläs med svarta betongpannor och på takfallen mot öst, 

väst och söder placeras även solcellspaneler.  

 

Åtgärden är planstridig mot gällande detaljplan sett till överytan.  
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Underrättelse 
Berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 

har underrättats då ansökt åtgärd strider mot detaljplanen sett till överytan. 

Ingen erinran har inkommit. 

 

Ronnby Miljö & Teknik AB menar på att bl.a. kabelvisning erfordras innan 

byggnation. Yttrandet finns i sin helhet i underlaget.  

 

Sökanden har 2022-11-25 inkommit med ett yttrande där man anför att 

ansökan endast avviker mot gällande detaljplan sett till överytan. Flertalet 

bygglov har under senare tid beviljats med större överyta än för ansökt 

åtgärd men även för fler avvikelser. Yttrandet finns i sin helhet i underlaget.   

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Enligt PBL, 9 kap. 2 § krävs det bygglov nybyggnad. 

 

Bygglov ska enligt 9 kap. 30 § PBL ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om 

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 

fastighetsbildningslagen (1970:988), 

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 

börjar löpa, och 

   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 

5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-

11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första 

stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte 

uppfyller kraven i första stycket 1. 

 

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller 

motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett 

byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag 

(2018:636). 

 

Enligt 9 kap. 31 b § får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 

bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
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områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 

områdesbestämmelsernas syfte och 

   1. avvikelsen är liten, eller 

   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

 

Total byggnation på fastigheten efter ansökt åtgärd uppgår till 96,3 m² vilket 

ger en överyta om 92,6 % då gällande detaljplan medger att en 

huvudbyggnad får uppta max 50 m². Avvikelsen kan inte ses som en liten 

avvikelse och bygglov bör därmed avslås. 

 

Avgift 

Avgiften för avslag för nybyggnad av fritidshus, enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige (KF) 2022-02-24 § 36 och reviderades genom beslut av 

KF 2022-06-22, § 133 ska tas ut för nedlagt arbete enligt tidsuppskattningen 

för tillämplig ärendetyp, varvid avgiften endast utgår för 

bygglovsprövningen och ej för genomförandet. Det innefattar att avgift ska 

utgå för bygglovsprövningen vilket enligt tabell A 1.5 uppgår till 14 970 

kronor.  

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.  

Avgiften är 14 970 kronor.  

Faktura för avgiften skickas separat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ulrik 

Lindqvist (S), Kenth Zickbauer (S), Lars Sager (M), Magnus Persson (M) 

och Anna-Karin Wallgren (S).  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar enligt följande: 

Förslag till beslut; 

Att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt 

installation av eldstad. 

Avgiften uppgår till 26 946 kr. Faktura för avgiften skickas separat.   

 

Nämndens motivering; 

Som framgår av den areasammanställning som utgör beslutsunderlag i 

ärendet har det inom större delen av planområdet och inom aktuellt kvarter 

skett systematiska avvikelser från den detaljplanebestämmelse som anger att 
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den sammanlagda byggnadsarean inte får överstiga 60 kvm liksom 

bestämmelsen som anger att ett bostadshus area inte får överstiga 50 kvm.  

Avvikelser har beviljas i sådan utsträckning att det får anses uppenbart att 

planen inte längre fyller sitt syfte när det kommer till att begränsa storleken 

av byggnader inom planområdet och i aktuellt kvarter (se MÖD P 12113-

21). Att bevilja bygglov för ansökt åtgärd innebär därför inte heller någon 

risk för att beslutet skulle få några prejudicerande effekter. Till följd av att de 

omfattande avvikelser som föreligger inom planområdet och i aktuellt 

kvartersområde framstår det till och med som svårt att anpassa nya 

byggnader till omgivningen utan att därmed också avvika från detaljplanens 

bestämmelser om byggnadsarea (se 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL).  

 

Med hänsyn till detta bedömer miljö- och byggnadsnämnden att avvikelsen 

kan betraktas som en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL. 

Inte heller i övrigt finner nämnden att det föreligger några hinder mot att 

bevilja bygglov. Bygglov ska därför beviljas för den sökta åtgärden.  

 

Avgift 

Avgiften för att bevilja bygglov för enbostadshus som avviker från detaljplan 

och där den totala ytan understiger 120 kvm, uppgår enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige (KF) 2022-02-24 § 36, reviderad genom beslut av KF 

2022-06-22, § 133, taxetabell A 1.5, till 26 946 kr, varvid avgiften för 

bygglovsprövningen uppgår till 14 970 kr och genomförandet med ett belopp 

om 11 976 kr. 

 

Kontrollansvarig 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.  

Som kontrollansvarig godtas sökandens förslag:  

X. 

 
Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. En byggnadsinspektör på miljö- och 

byggnadsförvaltningen kommer att kalla er till tekniskt samråd. Detta sker 

skyndsamt efter att lov har getts. Vid samråd prövas förutsättningarna för ett 

startbesked.  

 

Startbesked ska erhållas innan åtgärden får påbörjas. Härutöver gäller 

enligt 9 kap. 42 a § PBL att bygglovet inte får verkställas (påbörjas) förrän 

efter fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes 

Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter fyra veckor men innan 

bygglovsbeslutet vunnit laga kraft görs det på egen risk 

Slutbesked ska erhållas innan åtgärden får tas i bruk. 

 

Underlag kompletteras med ”samlat kartunderlag”. 
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Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare tillstyrker 

yrkandet.    

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        

Underlag 

Ansökan inkommen 2022-11-15. 

Nybyggnadskarta inkommen 2022-11-15. 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkomna 2022-11-15. 

Yttrande från Ronneby Miljö & Teknik AB inkommen 2022-11-23. 

Sökandens bemötande på avvikelserna inkommen 2022-11-25.  

Samlat kartunderlag. 

Bökevik X, Areasammanställning Bökevik. 

--- 

Tjänsteskrivelse. 

 

  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(111) 
2022-12-14  

 

  
 

 
Justeringsdatum 2022-12-21  Utdragsbestyrkande 

     

 

Miljö- och byggnadsnämnden motivering till beslutet: 

Som framgår av den areasammanställning som utgör beslutsunderlag i 

ärendet har det inom större delen av planområdet och inom aktuellt kvarter 

skett systematiska avvikelser från den detaljplanebestämmelse som anger att 

den sammanlagda byggnadsarean inte får överstiga 60 kvm liksom 

bestämmelsen som anger att ett bostadshus area inte får överstiga 50 kvm.  

 

Avvikelser har beviljas i sådan utsträckning att det får anses uppenbart att 

planen inte längre fyller sitt syfte när det kommer till att begränsa storleken 

av byggnader inom planområdet och i aktuellt kvarter (se MÖD P 12113-

21). Att bevilja bygglov för ansökt åtgärd innebär därför inte heller någon 

risk för att beslutet skulle få några prejudicerande effekter. Till följd av att de 

omfattande avvikelser som föreligger inom planområdet och i aktuellt 

kvartersområde framstår det till och med som svårt att anpassa nya 

byggnader till omgivningen utan att därmed också avvika från detaljplanens 

bestämmelser om byggnadsarea (se 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL).  

 

Med hänsyn till detta bedömer miljö- och byggnadsnämnden att avvikelsen 

kan betraktas som en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL. 

Inte heller i övrigt finner nämnden att det föreligger några hinder mot att 

bevilja bygglov. Bygglov ska därför beviljas för den sökta åtgärden.  

 

Avgift 

Avgiften för att bevilja bygglov för enbostadshus som avviker från detaljplan 

och där den totala ytan understiger 120 kvm, uppgår enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige (KF) 2022-02-24 § 36, reviderad genom beslut av KF 

2022-06-22, § 133, taxetabell A 1.5, till 26 946 kr, varvid avgiften för 

bygglovsprövningen uppgår till 14 970 kr och genomförandet med ett belopp 

om 11 976 kr. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad 

av fritidshus samt installation av eldstad. 

 

Avgiften uppgår till 26 946 kr. Faktura för avgiften skickas separat. 

Kontrollansvarig 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.  

Som kontrollansvarig godtas sökandens förslag:  

X. 

 
Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. En byggnadsinspektör på miljö- och 

byggnadsförvaltningen kommer att kalla er till tekniskt samråd. Detta sker 

skyndsamt efter att lov har getts. Vid samråd prövas förutsättningarna för ett 

startbesked.  

 

Startbesked ska erhållas innan åtgärden får påbörjas. Härutöver gäller 

enligt 9 kap. 42 a § PBL att bygglovet inte får verkställas (påbörjas) förrän 

efter fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes 

Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter fyra veckor men innan 

bygglovsbeslutet vunnit laga kraft görs det på egen risk 

 

Slutbesked ska erhållas innan åtgärden får tas i bruk. 

 

Underlag kompletteras med ”samlat kartunderlag”. 

________________ 

 

Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning (länsstyrelsen) till: 

X 

X 

 

För kännedom till: 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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Hur man överklagar: 

 
Hos vem ska beslutet överklagas?  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos 

Länsstyrelsen i Blekinge län.  

 

Var lämnas överklagandet?  

Skrivelsen ska lämnas/skickas till  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Besöksadress: Karlshamnsvägen 4 

Postadress: 372 80 Ronneby 

 

Tid för överklagande  

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från 

den dag du fick del av beslutet.  

 

Hur man utformar sitt överklagande  

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. 

 

Skriv gärna varför du tycker att miljö- och byggnadsnämndens beslut är fel 

och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med 

handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  

 

Underteckna överklagandet  

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 

postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet 

underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.   
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§ 256 Dnr 2022-000155 239 

Droppemåla X - Fasadändring av enbostadshus, Bygg-
R 2022/584 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Sökande: X. 

X. 

X. 

Fastighetsägare: X. 

X. 

X. 

Ansökan avser: Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, byte av 

taktäckningsmaterial samt solcellsanläggning. 

Orsak till MBN: Beslut av principiell betydelse. 

 
Förutsättningar 

Ursprungsbyggnaden inom Droppemåla X byggdes år 1897 och 2013 

beviljades det bygglov för en tillbyggnad. Fastigheten ligger i direkt 

anslutning till Karöbryggan och omfattas av detaljplan 250, Detaljplan för 

Droppemåla 1:18 m.fl., som fick laga kraft 1995-02-23. Gällande detaljplan 

medger att fastigheten endast får användas för bostadsändamål där 

fastigheterna endast får ha en fristående huvudbyggnad men att boningsrum 

får inredas i ett gårdshus. Fastigheten får bebyggas med max 200 m² 

byggnadsarea, BYA. Mark som punktprickats får inte bebyggas och mark 

som korsprickats får endast bebyggas med gårdshus.   

 

Byggnaden och området för Ekenäs och Karön ingår i det regionala 

kulturminnesvårdsprogrammet och Karön omnämns även för riksintresset 

gällande kulturmiljövården. Motiveringen till riksintresset är: 

Kommunikationsmiljö genom Ronnebyån som sammanbindande länk mellan 

staden, Brunnsparken och Karön. Brunnsmiljön med anor från tidigt 1700-

tal, med bebyggelse, kringmiljöer och utflyktsmål. Miljön återspeglar 

sammantaget kurortsverksamhetens utveckling, med betoning på hur de 

borgerliga livsstilsidealen sammanföll med tidens hälso- och 

sjukvårdsideologier. Från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal ansågs 

kurortskulturens storhetstid ha varit bland den främsta inom svensk 

brunnsepok. Karön består av sommarhusbebyggelse i Schweizerstil med 

individuellt utformade asymmetrisk arkitektur. Sommarhusbebyggelsen är 
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uppförd i flertalet huskroppar med verandor, balkonger och utförliga 

snickerier. 

 

I kulturminnesvårdsprogrammet för Blekinge län som Länsstyrelsen i 

Blekinge tagit fram står att området för Ekenäs och Karön är en enhetlig och 

välbevarad sommarvillabebyggelse i schweizerstil som är sammanhängande 

med Ronneby Brunns glansperiod där bebyggelsen på båda sidor av 

Karösundet samverkar till en helhet.   

 

Byggnaden anses, då det ingår i det regionala kulturminnesprogrammet, ingå 

i ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. Den omfattas därmed av det förbud mot förvanskning som 

föreskrivs i bestämmelsen. 

 
Underrättelse 

Inga sakägare enligt 9 kap. 25-26§§ PBL har bedömts vara berörda.     

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 9 kap. 2 § krävs det bygglov 

   1. nybyggnad, 

   2. tillbyggnad, och 

   3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att 

      a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen 

annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt 

senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda 

användningen kommit till stånd, 

      b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare 

lokal för handel, hantverk eller industri, eller 

      c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller 

byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.  

 

Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom 

ett område med detaljplan, om 

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 

fastighetsbildningslagen (1 970:988), 

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 

börjar 
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löpa, och 

   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap.6 § första stycket 1 och 5, 

   6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §,2 § första stycket,3,6,7,9-ll 

§§, 12 § första stycket, 13,17 och 18 §§. 

 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första 

stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte 

Uppfyller kraven i första stycket l.  

 

Ansökan avser fasadändring genom byte av taktäckningsmaterial på 

ursprungsdelen på huvudbyggnaden samt placering av svarta solcellspaneler 

på byggnadens södra takfall samt västra takfallet på den tillbyggnad som 

gjordes 2013. Miljö- och byggnadsnämnden ser mycket positivt på det ökade 

intresset av privata solcellsanläggningar inom kommunen. Inom vissa 

områden bör det dock finnas en försiktighet med denna typ av tillskott som 

får stor påverkan på bebyggelsemiljön då de utgör väsentliga och icke 

anpassade förändringar. Det är viktigt att ta ställning i varje enskilt fall då 

förutsättningarna kan variera.  

 

Varje enskilt hus är en del av en helhet och åtgärder på en fastighet påverkar 

inte bara den enskilda fastigheten utan även hela miljön. Inför bedömningen 

har representanter från miljö- och byggnadsförvaltningen besökt området 

och konstaterat att taket på huvudbyggnaden inte upplevs från vägen men är 

väl synligt från Karön och Karösundet.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att ändringen från takpannor till 

plåttak på ursprungsbyggnaden väl kommer att harmonisera med 

tillbyggnaden och dess plåttak, men även med omgivningen i stort varför 

ändringen kan godkännas. 

 

Sökanden har i ansökan angivit svarta solcellsplaner, men menar även att 

man kan tänka sig att ändra till röda om det krävs. Miljö- och 

byggnadsförvaltningen bedömer att svarta solcellspaneler inte är en varsam 

ändring enligt 8 kap. 17 § PBL, som tar hänsyn till byggnadens 

karaktärsdrag och tar hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden och därmed inte 

uppfyller förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § i PBL.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer, för att inte påtagligt skada 

intresset för kulturmiljövården, att röda solcellspaneler som har anpassats i 

val av färg för att bättre smälta in i området inte är att se som en 

förvanskning av byggnaden eller bebyggelseområdet enligt 8 kap. 13 § PBL. 
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Sammantaget gör miljö- och byggnadsförvaltningen bedömningen att 

bygglov kan beviljas för ändringen av taktäckningsmaterial på 

ursprungsbyggnaden samt för röda solcellspaneler. 

 

Avgift 

Miljö- och byggnadsnämnden får enligt 12 kap. 8 § PBL ta ut avgifter för 

beslut om lov och andra kostnadskrävande åtgärder. 

 

Kommunfullmäktiges taxa 2022-02-24, 36 §, trädde i kraft den 2 mars 2022 

och reviderad genom beslut av KF 2022-06-22, § 133 som trädde i kraft 30 

juni 2022. Ansökan om bygglov för utvändig ändring inkom den 10 oktober 

2022.  

 

Avgiften för prövning av ärendet uppgår, i enlighet med taxa antagen av 

kommunfullmäktige 2022-02-24, § 36 taxetabell A 1.19 till 12 475 kronor, 

varvid avgiften för bygglovsprövningen uppgår till 8 982 kronor och 

avgiften för genomförandet till 3 493 kronor.  

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Att bevilja bygglov för ändringen av taktäckningsmaterial på 

ursprungsbyggnaden samt för röda solcellspaneler.  

 

Att lämna startbesked för åtgärden.  

Med detta startbesked godkänner miljö- och byggnadsnämnden att den 

beslutade åtgärden får påbörjas.  

För slutbesked ska ifylld och signerad kontrollplan lämnas in till 

byggnadsnämnden.  

 

Avgiften för bygglovet är 12 475 kronor.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        
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Underlag 

Ansökan inkommen 2022-07-14. 

Fotomontage inkommen 2022-10-11. 

Kulörredovisning inkommen 2022-10-18.   

Förslag till kontrollplan inkommen 2022-10-25. 

Produktspecifikation på de röda solcellspanelerna inkommen 2022-11-23. 

Yttrande från sökanden inkommen 2022-11-23. 

Samlat kartunderlag. 

--- 

Tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändringen av 

taktäckningsmaterial på ursprungsbyggnaden samt för röda solcellspaneler.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar startbesked för åtgärden.  

Med detta startbesked godkänner miljö- och byggnadsnämnden att den 

beslutade åtgärden får påbörjas.  

För slutbesked ska ifylld och signerad kontrollplan lämnas in till 

byggnadsnämnden.  

 

Avgiften för bygglovet är 12 475 kronor.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Upplysningar 

Ett beslut om bygglov får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att beslutet 

har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar även om det inte har fått laga 

kraft (enligt 9 kap. 42 a § PBL). Gäller även om startbesked har lämnats 

för åtgärden. 

 

Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör ett startbesked för lovpliktiga åtgärder att 

gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 

 

Enligt 9 kap. 43 § PBL, upphör ett bygglov att gälla om den åtgärd som lovet 

avser inte har  

 påbörjats inom två år och  

 avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked 

förrän byggnadsnämnden har gett ett skriftligt slutbesked, om nämnden 

inte beslutar annat enligt 10 kap. 4 § PBL. 

________________ 
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Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning (länsstyrelsen) till: 

X 

X 

X 

 

För kännedom till: 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 

 

 

 

Hur man överklagar: 

 
Hos vem ska beslutet överklagas?  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos 

Länsstyrelsen i Blekinge län.  

 

Var lämnas överklagandet?  

Skrivelsen ska lämnas/skickas till  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Besöksadress: Karlshamnsvägen 4 

Postadress: 372 80 Ronneby 

 

Tid för överklagande  

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från 

den dag du fick del av beslutet.  

 

Hur man utformar sitt överklagande  

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. 

 

Skriv gärna varför du tycker att miljö- och byggnadsnämndens beslut är fel 

och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med 

handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  

 

Underteckna överklagandet  

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 

postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet 

underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.   
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§ 257 Dnr 2022-000159 234 

Bökevik X - Nybyggnad av fritidshus samt installation 
av eldstad, Bygg-R 2022/664 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Sökande: X.  

Fastighetsägare: X.  

Ansökan avser: Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.  

Orsak till MBN: Överyta mot gällande detaljplan med 108 % och placering 

på prickmark.    
 
Förutsättningar 

Fastigheten ligger inom DP (detaljplan) 310 som fick laga kraft 1964-05-04. 

Planbestämmelserna innebär bland annat att: 

 Område får endast användas för bostadsändamål (fritidsstugor). 

 Hus får endast uppföras fristående.  

 Tomtplats ska vara minst 800 m². 

 Avstånd mellan bostadshus ska vara minst 20 meter om inte särskilda 

skäl föreligger. I sådana fall ska avståndet vara minst 12 meter. 

 Den sammanlagda arean för bebyggelse på fastigheten får inte 

överstiga 60 m².  

 Bostadshus (fritidsstugor) får inte har större byggnadsarea, BYA, än 

50 m². 

 Byggnadshöjden får inte överstiga 3,5 meter. 

 Taklutningen får vara max 30°. 

 

För gällande fastighet finns även bestämmelse om att punktprickad mark inte 

får bebyggas. Fastighetens prickmark sträcker sig längs med fastighetens 

östra och södra fastighetsgräns. Prickmarken längs med södra 

fastighetsgränsen är cirka 8 meter bred och prickmarken längs med östra 

fastighetsgränsen är cirka 10 meter bred. 

 

Ansökan omfattar nybyggnad av fritidshus i en våning med en BYA på 104 

m² och BOA (bostadsarea) på 90 m2 samt installation av eldstad. Fastigheten 

har en fastighetsarea på 1 047 m2. Bökevik X är en avstyckning från den 

angränsande fastigheten Bökevik X. Därför finns ingen tillfartsväg till 

fastigheten idag. Ett servitut för tillfart är överenskommet med markägaren.  
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Byggnaden placeras cirka 6 meter från norra fastighetsgränsen mot Bökevik 

X och cirka 11 meter från fastighetsgränsen mot Bökevik X. Placering av 

fritidshus inkräktar på cirka 5,5 meter av prickmarken öster om fastigheten.   

 

Byggnaden avses att uppföras med en byggnadshöjd om 3,2 meter och med 

en taklutning om 27,5°. Byggnaden kläs med liggande träpanel som 

behandlas med järnvitriol och taket kläs med svarta betongpannor. 

Fritidshuset avser att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.   

 

Åtgärden är planstridig mot gällande detaljplan sett till överytan och 

placering på prickmark. 

 
Underrättelse 

Ronneby Miljö & Teknik AB, se underlag. 

Berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § PBL, se underlag. 

 

Berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § PBL har getts möjlighet att yttra sig över 

ansökan. Ägaren till fastigheten Bökevik X och Bökevik X har lämnat 

erinran, se utdrag från erinran nedan. För fullständig erinran se underlag. 

 

Yttrande med erinran från ägare till fastigheten Bökevik X, X 

”Hej, jag vore tacksam för möjlighet att se hur tillfartsvägen till fastigheten 

planeras och att få framföra eventuella synpunkter på det i tid för att de ska 

kunna beaktas.” 

 

Möjligheten till att uppföra en tillfartsväg till fastigheten bedöms vara 

möjlig, men hur man löser detta har inte prövats djupare på grund av 

planstridigheten gällande fritidshusets överyta och dess placering på 

prickmark.  

 

Yttrande med erinran från ägare till fastigheten Bökevik X, X 

”Om bygglov medges enligt handlingar för rubricerat ärende kommer min 

sjöutsikt helt att försvinna samt att kvalitén på dom familjesociala ytorna på 

min tomt, mot söder, kommer att försämras avsevärt. Värdet på mitt hus 

kommer avsevärt att minska. Jag yrkar på att bygglov inte medges. […]” 

 

Att fritidshusets nytillkomna byggnadsarea blir på 104 m2 och på så sätt 

strider mot detaljplanens bestämmelse om att huvudbyggnad får uppta max 

50 m2 har tagits med i bedömningen av att föreslå ett avslag.    
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Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov nybyggnad. 

 

Bygglov ska enligt 9 kap. 30 § PBL ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om 

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 

fastighetsbildningslagen (1970:988), 

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 

börjar löpa, och 

   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 

5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-

11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första 

stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte 

uppfyller kraven i första stycket 1. 

 

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller 

motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett 

byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag 

(2018:636). 

 

Enligt 9 kap. 31 b § får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 

bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 

områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 

områdesbestämmelsernas syfte och 

   1. avvikelsen är liten, eller 

   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

 

Enligt 2 kap. 9 § PBL ska inte planläggning av mark och vattenområden 

samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och 

ljusanordningar enligt denna lag ske så att den avsedda användningen eller 

byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan 

påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 

människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
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Planstridigheten gällande fritidshusets överyta och placering på prickmark 

kan riskera att medföra en betydande olägenhet för grannfastigheter.  

 

Total byggnadsarea på fastigheten efter ansökt åtgärd uppgår till 104 m² 

vilket ger en överyta om 108 % då gällande detaljplan medger att en 

huvudbyggnad får uppta max 50 m². Placering av fritidshus inkräktar även 

på prickmark. Sammantaget bedöms avvikelserna inte vara en liten avvikelse 

enligt 9 kap. 31 § b PBL och bygglov ska därmed avslås.  

 

Avgift 

Avgiften för avslag för nybyggnad av fritidshus, enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige (KF) 2022-02-24 § 36 och reviderades genom beslut av 

KF 2022-06-22, § 133 ska tas ut för nedlagt arbete enligt tidsuppskattningen 

för tillämplig ärendetyp, varvid avgiften endast utgår för 

bygglovsprövningen och ej för genomförandet. Det innefattar att avgift ska 

utgå för bygglovsprövningen vilket enligt tabell A 1.5 uppgår till 14 970 

kronor.     

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation 

av eldstad.  

 

Avgiften är 14 970 kronor.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ulrik 

Lindqvist (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Magnus Persson (M), Kent 

Zickbauer (S), Lars Sager (M) och ersättare Leif Hansson (M).  

Yrkanden 

Ledamot Ulrik Lindqvist (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.       
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Underlag 

Handlingar som ingår i beslutet: 

Ansökan inkommen 2022-11-23. 

Situationsplan inkommen 2022-11-23. 

Planritning inkommen 2022-11-23. 

Sektionsritning inkommen 2022-11-23. 

Fasadritning inkommen 2022-11-23. 

Prestandadeklaration inkommen 2022-11-24. 

Ronneby Miljö & Teknik AB yttrande inkommen 2022-11-28 

Berörda sakägare enligt PBL 9 kap. 25 § yttrande med erinran inkomna 

2022-12-03 och 2022-12-08. 

Översiktskartor och bild-dokument. 

--- 

Tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 

fritidshus samt installation av eldstad.  

 

Avgiften är 14 970 kronor.  

Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

________________ 

 

Exp: 

Med delgivningskvitto och besvärshänvisning (Länsstyrelsen) till: 

X 

X 

X 

X 

 

För kännedom 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 

X 
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Hur man överklagar: 

 
Hos vem ska beslutet överklagas?  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos 

Länsstyrelsen i Blekinge län.  

 

Var lämnas överklagandet?  

Skrivelsen ska lämnas/skickas till  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Besöksadress: Karlshamnsvägen 4 

Postadress: 372 80 Ronneby 

 

Tid för överklagande  

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från 

den dag du fick del av beslutet.  

 

Hur man utformar sitt överklagande  

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. 

 

Skriv gärna varför du tycker att miljö- och byggnadsnämndens beslut är fel 

och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med 

handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  

 

Underteckna överklagandet  

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 

postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet 

underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.   
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§ 258 Dnr 2022-000015 009 

Inbjudningar till kurser, utbildningar, seminarier etc. för 
MBN 2022-12-14 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Inför december månads nämndsammanträde har följande två inbjudningar 

till nämnden inkommit: 

1. Specialkurs om viten december 2022. 

2. Erbjudande om utbildning för nämndsledamöter - från advokat Katja 

Hedberg.   

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera inbjudningarna till 

protokollet utan vidare åtgärd.   

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.      

Underlag 

Specialkurs om viten december 2022. 

Erbjudande om utbildning för nämndsledamöter - från advokat Katja 

Hedberg. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar inbjudningarna till protokollet utan 

vidare åtgärd. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 259 Dnr 2022-000004 200 

Information från MBF till MBN 2022-12-14 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

1. Förvaltningschef Patrik Eriksson informerar om PCB-sanering av fönster 

i stadshuset.  

Provtagningar har gjorts på flera olika ställen i Stadshuset. 

Naturvårdsverket samt Arbets- och miljömedicin i Linköping gör 

bedömningen att det inte är farligt att vistas i huset.  

Åtgärdsplan har krävts in av teknik- fritid- och kulturförvaltningen.  

 

2. Information avseende enhetschefer på miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Denna punkt behandlas i en egen paragraf, § 267. 

 

3. Studiebesök på Parkdalaskolan kl. 08:30-09:30.      

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera informationen till 

protokollet.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Anna-Karin 

Wallgren (S).  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: Akten   
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§ 260 Dnr 2022-000005 200 

Information om pågående ärenden vid MBN 2022-12-14 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Ordförande Hillevi Andersson (C) informerar kortfattat om vad som hänt i 

tillsynsärendet på Fridhem 1.      

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera informationen till 

protokollet.   

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

 

Exp:  

Akten   
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§ 261 Dnr 2022-000009 002 

Ordförandebeslut MBN 2022-12-14 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Enligt kommunallagen (2017:725) § 39 så får en nämnd uppdra åt 

ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 

inte kan avvaktas. 

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning antagen 2020-12-16, § 

377, senast reviderad 2022-11-16, medger följande delegation: 

”Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas 

delegeras till ordföranden att besluta på nämndens vägnar. Om ordföranden 

har förhinder beslutar vice ordföranden och vid dennes förhinder andre vice 

ordföranden. Ordförandebeslut ska anmälas vid nämndens nästkommande 

sammanträde.” 

Inga ordförandebeslut har anmälts till dagens sammanträde.  

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås notera till protokollet att inga 

ordförandebeslut anmälts till dagens sammanträde.  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden noterar till protokollet att inga 

ordförandebeslut anmälts till dagens sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Akten   
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§ 262 Dnr 2022-000006 002 

Delegationsbeslut byggenheten 2022-12-14 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från underlaget: 

Delegationsbeslut för november 2022: 

D 2022-000876 

Dnr  MBN 2022-000530 

TORNERYD X 

Rivningslov inkl. startbesked beviljas för rivning av ekonomibyggnader, 

2022-11-07. Dagar: 25/21. Avgift: 10 978 kronor (Tabell A 10.2).  

Delegation: 5.7, 5.16, 5.37.  

Delegat: Märta Björk 

D 2022-000937 

Dnr  MBN 2021-000586 

HEDVIG X 

Slutbesked beviljas för bygglov för utvändig ändring av skola (inbyggnad av 

förråd under skärmtak), 2022-11-01. 

Delegation: 5.19.  

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000938 

Dnr  MBN 2018-000325 

TRASTEN X 

Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 

2022-11-01. 

Delegation: 5.19.  

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000940 

Dnr  MBN 2022-000493 

BREDÅKRA X 

Slutbesked beviljas för anmälan om installation/ändring av eldstad/rökkanal i 

enbostadshus, 2022-11-02. 

Delegation: 5.19.  

Delegat: Marcus Sabel 
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D 2022-000941 

Dnr  MBN 2021-000307 

SMEMÅLA X 

Slutbesked, interimistiskt, för bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 

carport/förråd samt installation av eldstad, 2022-11-02. 

Delegation: 5.19.  

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000942 

Dnr  MBN 2022-000618 

IDA X 

Startbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad/rökkanal i 

enbostadshus, 2022-11-03. Dagar 2/1. Avgift 3 493 kr (A 8.9). 

Delegation: 5.16 och 5.37.  

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000943 

Dnr  MBN 2022-000131 

KARÖN X 

Avskrivning för bygglov för ombyggnad och utvändig ändring av fritidshus, 

2022-11-03. Dagar: 0/239. Avgift: 0 kronor. 

Delegation: A.2 och 5.37.  

Delegat: Klara Andersson 

D 2022-000944 

Dnr  MBN 2021-000487 

LERÅKRA X 

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt 

installation av eldstad, 2022-11-03. 

Delegation: 5.19.  

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000945 

Dnr  MBN 2021-000466 

RONNEBY X 

Avskrivning för bygglov för nybyggnad av idrottsplats samt mur och plank, 

2022-11-04.  

Delegation: A.2.  

Delegat: Marcus Sabel 

D 2022-000946 

Dnr  MBN 2021-000477 

JÄRNAVIK X 

Avskrivning för anmälan installation/ändring vatten och avlopp, 2022-11-04. 

Delegation: A.2.  

Delegat: Marcus Sabel 
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D 2022-000947 

Dnr  MBN 2022-000579 

VALHALL X 

Startbesked beviljas för anmälan installation/ändring eldstad/rökkanal, 

2022-11-07. Dagar: 2/1. Avgift: 3 493 kronor (Tabell 8, 9).  

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000948 

Dnr  MBN 2022-000505 

KOMPASSEN X 

Slutbesked beviljas för anmälan installation eldstad/rökkanal, 2022-11-07. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000949 

Dnr  MBN 2022-000197 

HOBY X 

Slutbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad/rökkanal i 

enbostadshus, 2022-11-07. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Lucas Edvardsson 

D 2022-000950 

Dnr  MBN 2022-000452 

KALLEBERGA X 

Slutbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad i enbostadshus, 

2022-11-07. 

Delegation: 5.19.  

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000951 

Dnr  MBN 2022-000282 

MILLEGARNE X 

Slutbesked beviljas för anmälan ändring eldstad, 2022-11-07. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000952 

Dnr MBN 2022-000485 

NORRA BYGGET X 

Slutbesked beviljas för anmälan om installation/ändring av eldstad/rökkanal i 

enbostadshus, 2022-11-07. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 
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D 2022-000953 

Dnr  MBN 2022-000609 

SVENSTORP X 

Bygglov beviljas för nybyggnad av panncentral och pelletssilo samt rivning 

av skjul, 2022-11-07. Dagar: 0/13.  

Avgift: 7 984 kronor, timdebitering x 8 (Tabell A 4.4).  

Delegation: 5.7 och 5.37.  

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-000954 

Dnr  MBN 2022-000345 

KORVETTEN X 

Slutbesked beviljas för anmälan ändring eldstad enbostadshus, 2022-11-07. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000955 

Dnr MBN 2020-000566 

PER X 

Avvisning, ej komplett, för anmälan installation/ändring eldstad/rökkanal 

flerbostadshus, 2022-11-07. 

Avgift: 1 996 kronor (Tabell 19.1).  

Delegation: A2. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000956 

Dnr  MBN 2022-000612 

JUVELEN X 

Startbesked beviljas för anmälan om installation/ändring av eldstad/rökkanal 

i enbostadshus, 2022-11-07. Dagar: 0/0. Avgift: 3 493 kronor (Tabell 8.9).  

Delegation: 5.16 och 5.37.  

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000957 

Dnr  MBN 2022-000613 

BJÖRKERYD X 

Startbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad/rökkanal i 

enbostadshus, 2022-11-07. Dagar: 0/10. Avgift: 3 493 kronor (Tabell 8.9).  

Delegation: 5.16 och 5.37.  

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000958 

Dnr  MBN 2022-000424 

BÅGEN X 

Rättidsprövning rätt tid för bygglov för nybyggnad av garage, 2022-11-08. 

Delegation A.14. 

Delegat: Elin Hellström 
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D 2022-000959 

Dnr MBN 2022-000611 

PÅFÅGELN X 

Bygglov beviljas för utvändig ändring av flerbostadshus, 2022-11-08. 

Dagar: 0/13. Avgift: 7 485 kronor (Tabell A 2.57).  

Delegation: 5.7, 5.16, 5.37.  

Delegat: Märta Björk 

D 2022-000960 

Dnr  MBN 2022-000573 

BRODDAMÅLA X 

Startbesked beviljas för rivningsanmälan för rivning av enbostadshus, 

2022-11-09. Dagar: 2/20. Avgift: 4 491 kronor (Tabell A 8.1).  

Delegation: 5.16 och 5.37. Byggnadsarea: 102 m².  

Delegat: Klara Andersson 

D 2022-000961 

Dnr MBN 2022-000623 

HJORTSBERGA X 

Startbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad i enbostadshus, 

2022-11-09. Dagar: 0/6. Avgift: 3493 kronor (Tabell A. 8.09).  

Delegation: 5.16.  

Delegat: Lucas Edvardsson 

D 2022-000963 

Dnr  MBN 2021-000156 

KUGGEBODA X 

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt 

installation av eldstad och rökkanal, 2022-11-10. 

Delegation: 5.19.  

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000964 

Dnr  MBN 2022-000577 

LERÅKRA X 

Startbesked beviljas för anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad, 

2022-11-10. Dagar 13/1. Avgift: 6 487kr (A8.21). 

Delegation 5.16 och 5.37.  

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000966 

Dnr MBN 2022-000536 

LISTERBY X 

Startbesked i efterhand beviljas för anmälan installation/ändring eldstad 

enbostadshus, 2022-11-11. Dagar: 6/1. Avgift: 1 896 kronor (Tabell A.8.09).  

Delegation: 5.16.  

Delegat: Lucas Edvardsson 
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D 2022-000967 

Dnr  MBN 2022-000625 

SVARTHÖVDARYD X 

Startbesked beviljas för anmälan om installation/ändring av eldstad, 

2022-11-11. Dagar 0/7. Avgift 3 493 kronor. 

Delegation: 5.16 och 5.37.  

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000968 

Dnr  MBN 2021-000553 

PETUNIAN X 

Slutbesked interimistiskt för bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 

2022-11-11. 

Delegation: 5.19.  

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000969 

Dnr MBN 2022-000572 

JORDÖ X 

Bygglov inkl. startbesked beviljas för tillbyggnad av fritidshus (uterum) samt 

nybyggnad av bastu, 2022-11-11. Dagar: 19/3. Avgift: 23 054 kronor (Tabell 

A 1.15 och A 8.21). Bruttoarea: 11,1 kvm (7+4,1). 

Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37.  

Delegat: Märta Björk 

D 2022-000970 

Dnr  MBN 2021-000239 

BÖKEVIK X 

Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 2022-11-14. 

Delegation 5.19.  

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000971 

Dnr MBN 2021-000055 

GÖHOLM X 

Slutbesked beviljas för bygglov för anläggande av parkeringsplats, 

2022-11-14. 

Delegation 5.19. 

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-000972 

Dnr  MBN 2022-000264 

BROTTAREN X 

Avskrivning för anmälan om ändrad planlösning i flerbostadshus, 

2022-11-15. Dagar: 8/174. Avgift: 0 kronor (Tabell 19.1).  

Delegation: A.2 och 5.37.  

Delegat: Märta Björk 
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D 2022-000973 

Dnr  MBN 2021-000325 

HJORTSBERGA X 

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 

2022-11-15. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000974 

Dnr  MBN 2021-000345 

ELSA X 

Slutbesked beviljas för bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, 

inglasning av balkong, 2022-11-16. 

Delegation 5.19. 

Delegat: Märta Björk 

D 2022-000975 

Dnr  MBN 2022-000231 

YXNARUM X 

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt 

komplementbyggnad, 2022-11-16. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Lucas Edvardsson 

D 2022-000976 

Dnr  MBN 2022-000616 

SÖMMAREN X 

Bygglov beviljas för fasadändring av affär, 2022-11-16. Dagar: 3/0.  

Avgift: 7 485 kronor (Tabell A 2.57).  

Delegation: 5.7, 5.16 och 5.37.  

Delegat: Märta Björk 

D 2022-000977 

Dnr  MBN 2021-000531 

BÖKEVIK X 

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av fritidshus med eldstad och 

rökkanal, 2022-11-16. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000978 

Dnr  MBN 2022-000273 

BJÖRKEN X 

Rättidsprövning rätt tid för bygglov för uppförande av plank, 2022-11-16. 

Delegation A.14. 

Delegat: Elin Hellström 
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D 2022-000979 

Dnr  MBN 2022-000302 

DRAGSNÄS X 

Startbesked, delstartbesked, för bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 

2022-11-16. 

Delegation: 5.16.  

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000980 

Dnr  MBN 2022-000624 

MILLEGARNE X  

Startbesked beviljas för anmälan nybyggnad komplementbyggnad, 

2022-11-16. Dagar: 1/2. Avgift: 6 487 kronor (Tabell A 8.21).  

Delegation: 5.16 och 5.37. Bruttoarea: 17 kvm. 

Delegat: Klara Andersson 

D 2022-000981 

Dnr  MBN 2022-000597 

DRAGSNÄS 1X 

Avskrivning av tillsynsärende för tillsyn av oanmäld installation 

eldstad/rökkanal, 2022-11-16. 

Delegation: 5.22.  

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000983 

Dnr  MBN 2021-000058 

YXNARUM X 

Slutbesked beviljas för inredning av vindsvåning inkl. isolering av tak, 

2022-11-16. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000985 

Dnr  MBN 2022-000610 

DROPPEMÅLA X 

Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad, 

2022-11-17. Dagar: 10/14. Avgift: 22 954 kronor (Tabell A 1.4). Boarea: 

97.4 kvm. Bruttoarea: 111,3 kvm (enbostadshus) 48,7 kvm 

(komplementbyggnad). 

Delegation: 5.7 och 5.37.  

Delegat: Klara Andersson 

D 2022-000986 

Dnr  MBN 2022-000554 

NORRA ERINGSBODA X 

Slutbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad/rökkanal 

enbostadshus, 2022-11-17. 

Delegation: 5.19.  

Delegat: Micael Sandberg 
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D 2022-000987 

Dnr  MBN 2022-000255 

KOLSHULT X 

Slutbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad/rökkanal, 

2022-11-17. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000988 

Dnr  MBN 2022-000510 

EDESTAD X 

Slutbesked beviljas för anmälan om installation/ändring av eldstad/rökkanal i 

enbostadshus, 2022-11-17. 

Delegation: 5.19.  

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000989 

Dnr  MBN 2022-000504 

TRASTEN X 

Slutbesked beviljas för anmälan installation eldstad/rökkanal, 2022-11-18. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000990 

Dnr  MBN 2022-000651 

LINDEN X 

Startbesked beviljas för anmälan installation/ändring eldstad/rökkanal, 

2022-11-18. Dagar: 0/0. Avgift: 3 493 kronor (Tabell 8,9).  

Delegation: 5.16 och 5.37. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000991 

Dnr  MBN 2021-000659 

LERÅKRA X 

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av fritidshus, 2022-11-18. 

Delegation: 5.19.  

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000992 

Dnr MBN 2022-000234 

NILS X 

Slutbesked beviljas för bygglov för skylt/ljusanordning flerbostadshus, 

2022-11-21. 

Delegation 5.19.  

Delegat: Elin Hellström 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

78(111) 
2022-12-14  

 

  
 

 
Justeringsdatum 2022-12-21  Utdragsbestyrkande 

     

 

D 2022-000993 

Dnr  MBN 2022-000106 

SPELAREN X 

Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 

2022-11-21. 

Delegation 5.19. 

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-000994 

Dnr  MBN 2022-000561 

HALLONET X 

Startbesked beviljas för anmälan tillbyggnad enbostadshus, 2022-11-21. 

Dagar: 34/0. Avgift: 6 487 kronor (Tabell 8.28). Boarea: 6,3 m².  

Bruttoarea: 7 m². 

Delegation: 5.16, 5.37. 

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-000995 

Dnr  MBN 2022-000634 

SAXEMARA X 

Startbesked beviljas för anmälan rivning fritidshus, 2022-11-21. Dagar: 1/11. 

Avgift: 4 491 kronor (Tabell A 8.1). Bruttoarea: ca 90 kvm. 

Delegation: 5.16 och 5.37.  

Delegat: Klara Andersson 

D 2022-000996 

Dnr  MBN 2022-000302 

DRAGSNÄS X  

Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 

2022-11-21. 

Delegation: 5.16.  

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-000997 

Dnr MBN 2022-000609 

SVENSTORP X 

Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av panncentral och 

pelletssilo samt rivning av skjul, 2022-11-22. 

Delegation: 5.16. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-000998 

Dnr MBN 2021-000422 

SKÖNEVIK X 

Slutbesked beviljas för anmälan installation/ändring eldstad/rökkanal 

fritidshus, bastustuga, 2022-11-22. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 
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D 2022-000999 

Dnr  MBN 2022-000575 

BUSTORP X 

Slutbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad/rökkanal i 

enbostadshus, 2022-11-22. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-001000 

Dnr MBN 2020-000423 

SKRIVAREN X 

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av garage samt rivning av 

befintligt garage, 2022-11-22. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-001001 

Dnr  MBN 2022-000287 

MILLEGARNE X 

Slutbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad/rökkanal, 

2022-11-22. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-001002 

Dnr  MBN 2022-000630 

KORSANÄS X 

Startbesked beviljas för anmälan installation/ändring eldstad/rökkanal, 

2022-11-22. Dagar: 0/0. Avgift: 3 493 kronor (Tabell 8, 9).  

Delegation: 5.16 och 5.37.  

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-001003 

Dnr  MBN 2020-000208 

RONNEBY X 

Slutbesked beviljas för marklov för utfyllnad och bygglov för flytt av 

befintlig byggnad och upplag, 2022-11-22. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-001004 

Dnr  MBN 2022-000638 

LISTERBY X 

Startbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad/rökkanal 

enbostadshus, 2022-11-22. Dagar:1/0. Avgift: 3 493 kronor (Tabell 8, 9).  

Delegation: 5.16 och 5.37.  

Delegat: Micael Sandberg 
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D 2022-001005 

Dnr  MBN 2022-000660 

FÅGELBÄRET X 

Startbesked beviljas för anmälan installation/ändring eldstad/rökkanal, 

2022-11-22. Dagar: 0/0. Avgift: 3 493 kronor (Tabell 8.9).  

Delegation: 5.16 och 5.37.  

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-001006 

Dnr  MBN 2021-000136 

HÖKEN X 

Startbesked delstartbesked för bygglov för till- och ombyggnad av 

gymnastikhall samt rivning, 2022-11-23. 

Delegation: 5.16.  

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-001007 

Dnr  MBN 2022-000652 

LISTERBY X 

Startbesked beviljas för bygglov för rökkanal med ändring av fasad i 

enbostadshus, 2022-11-23. Dagar: 2/1. Avgift: 3 493 kronor (Tabell 8.9).  

Delegation: 5.16 och 5.37.  

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-001008 

Dnr  MBN 2022-000536 

LISTERBY X 

Slutbesked beviljas för anmälan installation/ändring eldstad enbostadshus, 

2022-11-23. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Lucas Edvardsson 

D 2022-001009 

Dnr  MBN 2022-000544 

KAKTUSEN X  

Avvisning, ej komplett, för rivningslov för rivning av förrådsbyggnad, 

2022-11-23. Dagar: 1/0. Avgift: 2 994 kronor (Tabell A 20.1).  

Delegation: A.2, 5.7 och 5.37.  

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-001010 

Dnr  MBN 2022-000113 

BÄLGANET X 

Slutbesked beviljas för rivningsanmälan för rivning av enbostadshus, 

2022-11-23. 

Delegation: 5.19.  

Delegat: Samuel Thernström 
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D 2022-001011 

Dnr  MBN 2022-000006 

DROPPEMÅLA X 

Avskrivning för marklov för schaktning/utfyllnad, 2022-11-25. 

Dagar: 0/1. Avgift: 1 996 kronor (Tabell 20). 

Delegation: A.2 och 5.37.  

Delegat: Märta Björk 

D 2022-001012 

Dnr  MBN 2022-000250 

LILLA KULLERYD X 

Slutbesked beviljas för anmälan nybyggnad förrådsbyggnad, 2022-11-24. 

Delegation 5.19. 

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-001013 

Dnr  MBN 2022-000646 

BERGKRISTALLEN X 

Beslut om att avsluta tillsynsärende för tillsyn av oanmäld installation av 

eldstad/rökkanal, 2022-11-25. 

Delegation: 5.22. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-001015 

Dnr  MBN 2021-000178 

SVANEVIK X 

Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 2022-11-28. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-001017 

Dnr  MBN 2021-000038 

PETUNIAN X 

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, 

2022-11-28. 

Delegation: 5.16.  

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-001019 

Dnr MBN 2021-000340 

HJORTSBERGA X 

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 

2022-11-28. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 
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D 2022-001020 

Dnr  MBN 2021-000339 

SAXEMARA X 

Avskrivning för anmälan nybyggnad komplementbostadshus, 2022-11-28. 

Delegation: A.2. 

Delegat: Lucas Edvardsson 

D 2022-001021 

Dnr  MBN 2021-000083 

SAXEMARA X 

Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 

2022-11-28. 

Delegation: 5.16.  

Delegat: Klara Andersson 

D 2022-001022 

Dnr  MBN 2020-000643 

SPJÄLKÖ X 

Slutbesked beviljas för bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, installation 

av eldstad samt marklov för pool, 2022-11-28. 

Delegation: 5.19.  

Delegat: Samuel Thernström 

D 2022-001023 

Dnr  MBN 2022-000588 

ÖLJEHULT X 

Slutbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad/rökkanal i 

enbostadshus, 2022-11-28. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-001024 

Dnr  MBN 2022-000291 

ÄSKETORP X 

Slutbesked beviljas för anmälan installation/ändring eldstad/rökkanal, 

2022-11-28. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-001025 

Dnr MBN 2022-000284 

BÄLGANET X 

Avskrivning för bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 2022-11-28. 

Dagar: 0/194. Avgift: 0 kronor (Tabell A19.1).  

Delegation: A.2 och 5.37.  

Delegat: Elin Hellström 
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D 2022-001026 

Dnr MBN 2022-000499 

VASAKULL X 

Startbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 

2022-11-28. 

Delegation: 5.16.  

Delegat: Lucas Edvardsson 

D 2022-001027 

Dnr  MBN 2022-000562 

CHAMPINJONEN X 

Slutbesked beviljas för anmälan om installation av eldstad/rökkanal i 

enbostadshus, 2022-11-29. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-001028 

Dnr  MBN 2021-000177 

SALTÄRNA X 

Slutbesked beviljas för nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall), 

2022-11-30. 

Delegation: 5.19. 

Delegat: Micael Sandberg 

D 2022-001031 

Dnr  MBN 2020-000065 

BÖKEVIK X 

Slutbesked beviljas för bygglov för nybyggnad av garage/förråd samt rivning 

av befintligt garage, 2022-11-30. 

Delegation 5.19. 

Delegat: Elin Hellström 

D 2022-001032 

Dnr  MBN 2020-000378 

BÖKEVIK X 

Kompletterande villkor för bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 

2022-11-30. Avgift: 998 kronor (Tabell A 17.1).  

Delegation: 5.18. 

Delegat: Lucas Edvardsson          

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten och att notera det till protokollet.      
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Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        

Underlag 

MBN 221214 - Delegationsbeslut byggenheten - 221101-221130. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbesluten och noterar det till protokollet.  

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 263 Dnr 2022-000007 002 

Delegationsbeslut bostadsanpassning 2022-12-14 

Sammanfattning  
Text hämtad från underlaget: 

Delegationsbeslut för november 2022: 

      

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

86(111) 
2022-12-14  

 

  
 

 
Justeringsdatum 2022-12-21  Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten och att notera det till protokollet.      

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        

Underlag 

MBN 221214 - Delegationsbeslut bostadsanpassning - 221101-221130. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbesluten och noterar det till protokollet.  

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 264 Dnr 2022-000008 002 

Delegationsbeslut miljö- och hälsoskyddsenheten 
2022-12-14 

Sammanfattning  
Text hämtad från underlaget: 

Delegationsbeslut för november 2022: 
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Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten och att notera det till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Lars 

Sager (M), Anna-Karin Wallgren (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och 

tjänstgörande ersättare Jennie Fredriksson (C).   

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.      

Underlag 

MBN 221214 - Delegationsbeslut miljö 221101-221130. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbesluten och noterar det till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten    
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§ 265 Dnr 2022-000003 200 

Delgivningsärenden och meddelanden för MBN 2022-
12-14 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

1. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-11-03, 403-621-2022, 

avseende beslut om överklagat bygglov för uppställning av kajaker, 

vilket länsstyrelsen avslår.  

2. Överklagan avseende Bågen X. 

a. Överklagan, tillägg. 

3. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-11-08, 403-3829-2022, 

avseende överklagande av kommunens beslut om att avsluta 

tillsynsärende enligt plan- och bygglagen, vilket länsstyrelsen upphäver 

och visar ärendet åter till miljö- och byggnadsnämnden. 

4. Beslut-2022000461-KS-§ 196. 

5. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-11-09, 403-5018-2022, 

avseende avvisning av överklagande gällande Droppemåla X. 

6. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-11-09, 523-5350-2022, 

avseende Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion, fastighet  

Rödby X.   

7. Överklagande av avgift på Björken X. 

8. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-11-10 avseende anmälan 

om samråd för nyanläggning av solcellspark på Torneryd X. 

9. Dom från Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 2022-11-11, 

mål nr. P 5322-22, avseende överklagat startbesked på Garnanäs X, 

vilket Mark- och miljödomstolen avslår. 

10. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-11-14, 535-2249-2022, 

521-5507-2022, avseende anmälan om vattenverksamhet med mera för 

nedläggning av fiberkabel på Vambåsa X m.fl. 

11. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-11-23, 403-1108-2022 

avseende överklagande av beslut gällande marklov på Droppemåla X. 

12. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-11-23, 403-1949-2022, 

avseende beslut om överklagande om marklov på Droppemåla X.  

13. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-11-25, 526-5726-2022, om 

att inte överpröva kommunens beslut om strandskydd på Gäddegöl X. 

14. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-11-28, 525-5656-2022, 

avseende samråd för fällning av ekar i hage på fastigheten Kartaby X. 

15. Beslut från Länsstyrelsen i Blekingen län 2022-11-28, 525-5756-2022, 

avseende samråd för rasering av stenmur på fastigheten Droppemåla X. 
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16. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-11-30, 535-1449-2022, 

521-5799-2022, avseende anmälan om anläggande av våtmark på Ettebro 

X, vilket länsstyrelsen förbjuder. 

17. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 443 avseende 

dammanläggning i Bräkneån på fastigheterna Bälganet X, X. 

18. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-12-01, 403-2279-2022, 

avseende överklagande, av MBNs avslagsbeslut om bygglov för 

utvändig ändring av enbostadshus på Dalian X, vilket länsstyrelsen 

avslår. 

19. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-12-02, 403-3093-2022, 

avseende överklagande av beviljat bygglov, för uppförande av 

enbostadshus på fastigheten Hoby X, vilket länsstyrelsen avslår. 

20. Beslut från kommunfullmäktige 2022-11-24 § 225 gällande Sanela 

Kazma (S) avsägelse från uppdrag samt fyllnadsval - Stefan Österhof 

(S). 

21. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län 2022-12-01, 403-936-2022, 

gällande beslut ang. överklagande av nekat bygglov för plank på Leråkra 

X, där länsstyrelsen upphäver nämndens beslut och återförvisar ärendet 

till nämnden. 

22. Information från länsstyrelsen 2022-12-01, till kommuner, om 

livsmedelsrevisoner. 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås godkänna redovisningen av 

delgivningsärenden och meddelanden och att notera det till protokollet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Magnus 

Persson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.        

Underlag 

Samtliga underlag, tillhörande de numrerade punkterna under rubriken 

Sammanfattning ovan, distribuerades ut till Ciceron Assistent i samband med 

kallelsen till nämndsammanträdet.  
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av 

delgivningsärenden och meddelanden och noterar det till protokollet. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 266 Dnr 2021-000268 

Leråkra X - Nybyggnad av plank, Bygg-R 2021/590 

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Sökande: X. 

Fastighetsägare: X, X och X. 

Ansökan avser: Bygglov för nybyggnad av plank 5,3 meter långt och 2 – 

2,2 meter högt beroende av markens beskaffenhet. 

Fastighetens storlek: 435796 m². 

Fastigheten består av flera områden och arrendetomter. Aktuell placering av 

plank är inom detaljplanerat område med kvartersmark för bostäder. 

Orsak till MBN: Återförvisat ärende från länsstyrelsen av tidigare fattat 

beslut av MBN § 17 daterat 2022-01-26. 

 

Information till ärendet: Sökanden informerar om att folk passerar genom 

hans tomt för att nå stranden eller använda som promenadstråk. Eftersom 

användandet av passagen genom tomten ökat och folk kör motocross, 

mopeder, rider mm. genom tomten valde sökanden att stänga av passagen, 

vilket orsakat osämja och ett tillsynsärende (ByggR 2021-000145) blev 

aktuellt. Beslut § 584 – Beslut att avsluta ärendet utan åtgärd togs 2021-09-

02 på delegation 5.22. Beslutet har överklagats och inväntar beslut från 

länsstyrelsen. 

 

Nämndens beslut § 17 gällande nybyggnad av plank daterat 2022-01-26 har 

prövats av länsstyrelsen som återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt 

handläggning vad gäller meddelande av bygglov.  

 
Förutsättningar 

Detaljplan 401 laga kraft 2013-02-18 (genomförandetid 15 år) med 

användning B bostäder, friliggande med minsta tomtstorlek 1500 kvm, 

största byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean dock högst 250 kvm. 

Markens höjd får inte ändras mer än plus/minus 50 cm. Bostadsbyggnad 

skall placeras minst 3.0 meter från gata. Byggnader/byggnadsdelar i en 

våning skall placeras minst 2.0 meter från annan tomtgräns. 

Byggnader/byggnadsdelar i två våningar ska placeras minst 4.0 meter från 

annan tomtgräns. Garage/uthus skall placeras minst 1.0 meter från tomtgräns 

och minst 6.0 meter från gata. Högsta nockhöjd för huvudbyggnad i meter 

(7.5). För garage/förråd gäller 4.0 meter. För garage/förråd inom Leråkra X 
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gäller 3.0 meter. Endast källarlösa hus. Byggnad skall uppföras i radonsäkert 

utförande. Strandskydd upphävt i samband med detaljplanering. 

 

Underrättelse 

Sakägare: Två sakägare har hörts, båda med erinran, finns i underlag. 

Remissinstans: Ronneby Miljö och Teknik AB med erinran, finns i underlag. 

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Besök på platsen genomfördes 2022-12-07. Förutsättningarna bedöms 

överensstämma med tidigare redogörelse enligt nedan beskrivet platsbesök. 

Därmed bedöms berörda sakägares yttrande som fortsatt gällande. 

 

Besök 2021-11-24 har gjorts på platsen och på frågan om byggnadsverket 

passar in i omgivningen gör tjänsteperson tolkningen att det redan i dag finns 

flera tomter med tydlig avgränsning i form av höga häckar och plank. 

Huruvida det ska ses som en betydande olägenhet avseende plan- och 

bygglagen, PBL, 2 kap. 9 § är tolkningen att det inte är en betydande 

olägenhet då tomten är planerad för bostäder. Beaktning har inte tagits enligt 

allemansrätten då området är planlagt för kvartersmark med planerade 

tomter och upphävt strandskydd. Aktuellt plank placeras inom kvartersmark 

för bostäder. Denna bedömning avser inte om rätt att beträda annans tomt 

eller egendom. 

 

PBL 2 kap. 6 § anpassningskravet, då området redan i dag har denna form av 

plank och tydliga avgränsningar finner miljö- och byggnadsnämnden med 

hänsyn härtill inte att det aktuella planket strider mot anpassningskravet. Den 

sökta åtgärden bedöms även i övrigt uppfylla de krav som gäller enligt 9 kap. 

30 §. 

 

Avseende erinran från Ronneby Miljö och teknik AB så utgörs den av en 

ansökt ledningsrätt som ännu inte är beslutad. 

 

Erinran från sakägare avser tillträde över redan utredd och beslutad 

kvartersmark för bostäder i detaljplaneringen. 

 

Huruvida lagfaren delägare ger medgivande eller inte till själva företagandet 

av åtgärden tas inte med i bedömningen då det inte avser PBL. 

 

Överväganden. 

Sammanfattande bedömning. 

Med hänsyn till det ovan anförda ska lov ges enligt 9 kap. 30 §. 

30 §  Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
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1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en 

tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser 

eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra 

meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 

börjar löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 

och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 

3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.  

 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första 

stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller 

byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. 

 

Motivering av avgift 

Miljö- och byggnadsnämnden får enligt 12 kap. 8 § PBL ta ut avgifter för 

beslut om lov och andra kostnadskrävande åtgärder. 

Avgiften för bygglov inklusive startbesked för plank framgår av tabell 2 och 

tabell 13 enligt taxa fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-16, § 159, 

reviderad genom beslut av kommunfullmäktige 2012-03-29, § 82. 

Avgiften för lovprövning beräknas enligt följande (mPBB x OF x (HF1 + 

HF2) x N)=Avgift och uppgår 2189, 60 kronor. 

mPBB för 2021 uppgick till 47,60 kr. 

För kungörelse av beslut i Post- och Inrikes Tidningar utgår avgift enligt 

tabell 2 där beräkning av avgiften sker enligt (KOM x m PBB x N)=Avgift 

och uppgår till 2167, 40 kr. 

Den totala avgiften uppgår således till 4357, 00 kr. 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Att miljö och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av plank 

enligt ansökan enligt 9 kap. 30 § PBL. 

Att miljö- och byggnadsnämnden lämnar startbesked enligt PBL 10 kap. 22 

och 23 §§. 

 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

 

Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att: 

1. Kontrollplanen fastställs 
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2. Följande handlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden som 

underlag för skriftligt slutbesked 

a.   Ifylld och signerad kontrollplan som underlag för 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Peter Bowin (V), Magnus Persson (M), Anna-

Karin Wallgren (S) och ersättare Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ledamot Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar att miljö- och 

byggnadsnämnden delegerar till miljö- och byggnadsförvaltningens 

förvaltningsjurist att inlämna ett överklagande av länsstyrelsens 

återförvisningsbeslut, Länsstyrelsen i Blekinges beslut 2022-12-01, med 

ärendebeteckning 403-936-2022, angående överklagande av nekat bygglov 

för plank; Leråkra X Ronneby kommun, samt hemställa om anstånd i minst 

4 veckor i syfte att nämnden ska ha möjlighet att utveckla grunderna för 

överklagandet.  

 

Ledamot Anna-Karin Wallgren (S) tillstyrker yrkandet.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma. 

Underlag 

Handlingar som ingår i beslutet. 

Ansökan inkommen 2021-09-30. 

Situationsplan inkommen 2021-09-30. 

Fasadritning inkommen 2021-09-30.  

Beskrivning av projektet inkommen 2021-09-30 

Yttrande Ronneby Miljö och Teknik AB inkommen 2021-10-07.  

Svar med erinran inkommen 2021-11-10. 

Svar med erinran inkommen 2021-11-10. 

Länsstyrelsens beslut inkommet 2022-12-01. 

Samlat kartunderlag. 

--- 

Tjänsteskrivelse. 

 

För startbesked: 

Kontrollplan inkommen 2021-09-30. 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till miljö- och 

byggnadsförvaltningens förvaltningsjurist att inlämna ett överklagande av 

länsstyrelsens återförvisningsbeslut, Länsstyrelsen i Blekinges beslut 2022-

12-01, med ärendebeteckning 403-936-2022, angående överklagande av 

nekat bygglov för plank; Leråkra X Ronneby kommun, samt hemställa om 

anstånd i minst 4 veckor i syfte att nämnden ska ha möjlighet att utveckla 

grunderna för överklagandet.  

________________ 

 

Exp: 

För kännedom till: 

X 

X 

X 

X 

 

För kännedom till: 

Expeditionen (avgiften) 

Akten 
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§ 267 Dnr 2022-000167 

Enhetschefer på miljö- och byggnadsnämnden 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun är en operativ prövnings-

och tillsynsmyndighet med ansvar för tillsyn och prövning inom plan- och 

bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken, tobakslagen, strålskyddslagen med 

flera lagstiftningar.  

Tidigare förvaltningschefer har uppmärksammat nämnden på att uppdraget 

som förvaltningschef inte kan skötas som ensam chef på förvaltningen. 

Patrik Eriksson (FC) har stämt av med presidiet i ett tidigt skede om de 

tyckte att inrättandet av två enhetschefer (EC) på förvaltningen skulle ge 

fördelar så som bättre kvalitet, måluppfyllnad och ett chefskap närmare 

personalen som kan vid ett tidigt skede upptäcka och stötta vid problem, 

arbetsmiljöfrågor och budget. FC fick ett tydligt ja från presidiet att de tyckte 

FC skulle undersöka och inrätta dessa tjänster. Efter samtal med Carl Martin 

Lanér kommunchef (KC) och Cecilia Westlund personalchef (PC) kom det 

fram att det inte finns några hinder att FC inrättar enhetschefer på miljö- och 

byggnadsförvaltningen, MBF, men att det skulle internrekryteras och att 

befintlig budget skulle täcka lön för dessa två tjänster. I delegationsordning 

för kommunstyrelsen KS 2021-12-07, dnr KS 2021/639 framgår under punkt 

Tjänster (2.10) att ”inrättande av fast tjänst” ska beslutas av respektive 

nämnd. FC har inte utökat personalstyrkan och använder befintlig personal 

för tjänsterna. KS delegation kan tolkas lite olika utifrån begreppen ”besluta 

om tillsvidareanställning” där FC får besluta och ”Inrättande av fast tjänst” 

där miljö- och byggnadsnämnden, MBN, ska besluta. FC väljer att ta upp 

ärendet till nämnden. 

Sedan slutet av augusti har planering och genomförandet av rekrytering och 

samverkan pågått. 

En första information på arbetsplatsträff, APT, den 11 oktober och sedan har 

FC bildat en MBL (medbestämmandelagen) grupp där skyddsombudet har 

fått uppdraget att genomföra en insamling av synpunkter från personalen 

samt genomföra en risk och konsekvensanalys.  

Den 29 november fölls två samverkansmöten. Det första mötet där vi 

samverkade själva omorganisationen och det andra mötet där vi samverkade 

tillsättningen och underlaget för den riskminimering som MBL-gruppen 

kommit fram till. Inga invändningar har kommit från personalen eller de 

fackliga om inrättandet av enhetschefer på förvaltningen. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att anta förvaltningschefens 

förslag till beslut att inrätta enhetschefer på miljö- och 

byggnadsförvaltningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna 

Magnus Persson (M), Ulrik Lindqvist (S), Lennart Gustafsson (L), Lars 

Sager (M), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Anna-Karin Wallgren (S). 

Yrkanden 

Ledamot Ulrik Lindqvist (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Lars Sager (M) tillstyrker 

yrkandet.  

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.  

Underlag 

Dokumentet Enhetschef för miljöenheten på miljö- och 

byggnadsförvaltningen. 

Dokumentet Enhetschef för byggenheten på miljö- och 

byggnadsförvaltningen. 

Risk- och konsekvensbedömning inför förändring: Ur ett 

arbetsmiljöperspektiv. 

Dokumentet Enhetschefsuppdrag Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden antar förvaltningschefens förslag om att 

inrätta enhetschefer på miljö- och byggnadsförvaltningen. 

_______________ 

Exp: 

För kännedom till: 

Akten 

Ekonomienheten 

Kommundirektören 

Personalenheten     
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§ 268 Dnr 2021-000168 

 

Ändring av delegationsordning 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen står inför en ändring av sin organisation. 

Ändringen består i att två enhetschefer kommer ansvara inom sina respektive 

verksamhetsområden. En enhetschef kommer att ansvara för de uppgifter 

som fullgörs inom miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsområdet. Den andre 

enhetschefen kommer att ansvara för de uppgifter som det ankommer på 

nämnden att fullgöra enligt plan- och bygglagen samt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag jämte därtill hörande förordningar.  

 

Med anledning av ovanstående har ändringar gjorts i den del som rör 

beslutsnivåer. Liksom befintlig delegationsordning har förvaltningschef (FC) 

besluts- och delegationsrätt i alla ärenden som framgår i 

delegationsordningen. Det föreslås att enhetschef (EC) ska ges besluts- och 

delegationsrätt i samtliga ärendegrupper där bygglovhandläggare, 

byggnadsinspektör, plan- eller bygglovarkitekt (BH) och miljö- och 

hälsoinspektör (MHI) har delegation. Föreslagna ändringar om beslutsnivåer 

innebär att FC äger beslut- och delegationsrätt inom ärendegrupper där 

enhetschef (EC) äger besluts- och delegationsrätt. Föreslagen ändring av 

beslutsnivåer har inneburit att antalet ärenden där FC står som delegat är 

färre, men har alltså inte inneburit någon inskränkning i FC:s besluts- och 

delegationsrätt. Detta då även FC äger sådan rätt i fall där EC står angiven 

som delegat.  

 

Till följd av organisationsändringen föreslås vidare att en delvis annan 

ordning beträffande vem som går in som ersättare vid delegats frånvaro. 

Ändringen innebär huvudsakligen att enhetschef går in som delegat i ett det 

skede där förvaltningschefen enligt nuvarande delegationsordning går in som 

ersättare.  

 

En följd av organisationsändringen är att det inte längre kommer finns några 

tjänster som samordnare på förvaltningen. Det föreslås därför att nuvarande 

bestämmelser i delegationsordningen som rör miljösamordnare (MS) tas bort 

från delegationsordningen.  
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Under rubriken vidaredelegation lämnas upplysning om beteckningen ”(V)” 

användes i de fall där en uppgift som delegerats till förvaltningschef kan 

delegeras vidare.  

 

Med anledning av de uppgifter och det ansvar som ankommer på EC föreslås 

det två nya kapitel i delegationsordningen. I ett nytt kapitel 9 behandlas 

ärenden som rör personal och i ett nytt kapitel 10 avhandlas ärenden som rör 

arbetsmiljö.  

 

Vad gäller personalärenden kan det inledningsvis noteras att 

kommunstyrelsen enligt dess reglemente är kommunens personalorgan samt 

anställnings-, löne- och pensionsmyndighet (se kommunstyrelsens 

reglemente 6 kap. 1 §). Av bestämmelsen framgår vidare att styrelsen har 

hand om frågor som rör övergripande löne-, personal- och arbetsgivarpolicy, 

personalförsörjning, jämställdhetsarbete och arbetsmiljöpolitik. I 6 kap. 2 § 

anges vissa uppgifter av mer övergripande karaktär som det ankommer på 

styrelsen att utföra.  

 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 2.10 – 2.22 behandlas olika 

typer av arbetsrättsliga frågor, såsom rekrytering, anställningsvillkor, 

omplacering, uppsägningar, avskedanden och disciplinåtgärder. Enligt 

delegationsordningen varierar delegationen mellan olika kategorier. I vissa 

frågor beslutar enligt delegationsordningen exempelvis nämnden eller 

förvaltningschefen. Utformningen av kapitel 9 knyter an till den reglering 

som följer av kommunstyrelsens delegationsordning 2.10 – 2.22.  

 

Det föreslås att FC ges delegation om inrättande av fast tjänst enligt vad som 

framgår av kommunstyrelsens delegationsordning 2.10 och möjligheten att 

vidaredelegera detta till FC. Det förefaller inte helt klart hur denna 

bestämmelse skiljer sig från kommunstyrelsens delegationsordning 2.13 som 

behandlar tillsvidareanställning av personal. Enligt sistnämnda 

bestämmelsen beslutar förvaltningschef, med möjlighet att delegera vidare. 

Denna oklarhet i kombination med att det inte är helt klart vad en FC äger 

rätt att beslut om inom ramen för uppgifter som tillkommer en FC i egenskap 

av sin ställning (s.k. ställningsfullmakt) talar för att det av 

delegationsordningen uttryckligen bör framgå att nämnden delegerar 

uppgiften om inrättande av fast tjänst till FC samt till EC inom dennes 

verksamhetsområde (se 9.1). 

 

Det föreslås vidare att beslut om tillsvidareanställning av annan personal än 

FC delegeras till FC samt till EC inom deras respektive verksamhetsområden 

(se 9.2). Motsvarande föreslås också gälla beträffande tidsbegränsade 

anställningar enligt 9.3 samt även ifråga om anställnings- och lönevillkor 

enligt 9.4.  
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För vissa mer ingripande åtgärder - uppsägning, avskedande, skriftlig 

varning och beslut om avstängning – föreslås att endast FC ska ges 

delegation (se 9.5 – 9.7). 

 

I nuvarande delegationsordning saknas bestämmelser om arbetsmiljö. I ett 

nytt kapitel 10 föreslås att delegationsordningen tar upp frågor om 

arbetsmiljö. Av 10.1 framgår att FC har det övergripande ansvaret för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet samt att ansvaret kan vidaredelegeras till EC 

inom dennes verksamhetsområde. Motsvarande delegationsrätt gäller även 

enligt 10.2 i frågor om systematiskt arbetsmiljöarbete.  

 

Föreslagna nya kapitel i delegationsordningen anges nedan. Övriga förslag 

på ändringar i delegationsordningen framgår av bilaga 2. 

 

 

Personal  

9.0 Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar/villkor   

9.1 Inrättande av fast tjänst Såväl FC som EC äger 

inom sina respektive 

ansvars- och 

verksamhetsområden 

ställningsfullmakt. 

KS är kommunens 

personalorgan samt 

anställnings-, löne- och 

pensionsmyndighet. Se 

reglemente för KS, 6 kap. 

och delegationsordning 

för KS nr 2.10 ff. 

FC  

EC 

EC äger endast rätt att besluta 

inom sitt 

verksamhetsområde. 

9.2 Besluta om 

tillsvidareanställning av 

annan personal än FC. 

Enligt ovan. FC  

EC 

Återrekryteringsprövning ska 

alltid ske när en tjänst blir 

vakant. I prövningen ingår, 

att kontrollera med HR-chef, 

om den vakanta tjänsten 

behöver disponeras för 

fullgörande av arbetsgivarens 

rehabiliterings- och 

omplaceringsskyldighet. 

EC äger endast rätt att besluta 

inom sitt 

verksamhetsområde. 
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9.3 Besluta om tidsbegränsad 

anställning av annan 

personal än 

förvaltningschef under sex 

månader eller längre tid. 

Enligt ovan. FC  

EC 

Kontroll ska ske med HR-

chef, om tjänsten behöver 

disponeras för fullgörande av 

arbetsgivarens 

rehabiliterings- och 

omplaceringsskyldighet. 

Beslut om anställning med 

anställningstid kortare än sex 

månader utgör verkställighet. 

EC äger endast rätt att besluta 

inom sitt 

verksamhetsområde. 

9.4 Besluta om anställnings- 

och lönevillkor för annan 

än FC. 

Enligt ovan. FC  

EC 

Enligt ovan. 

9.5 Uppsägning och 

avskedande av annan 

personal än FC. 

Enligt ovan. FC Samråd ska ske med HR-

chef. 

9.6 Besluta om utfärdande av 

skriftlig varning till annan 

anställd än FC. 

Enligt ovan. FC  Samråd ska ske med HR-

chefen. 

9.7 Besluta om avstängning, 

med eller utan 

löneförmåner av annan än 

FC  

Enligt ovan. FC  Samråd ska ske med HR-

chefen. 

Arbetsmiljö  

10.0 Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar/villkor   

10.1 Ha det övergripande 

ansvaret för det 

systematiska 

arbetsmiljöarbetet 

6 kap. 3 § KL och AML. FC (V) Med ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete menas bl.a. 

arbetsgivarens arbete med att 

undersöka 

arbetsförhållanden, åtgärda 

brister och följa upp 

verksamheten så att ohälsa 

och olycksfall i arbetet 

förebyggs och en 

tillfredsställande arbetsmiljö 

uppnås 

Ansvaret för systematiskt 

arbetsmiljöarbete delegeras i 

särskild ordning med stöd av 

AML. 

Vidaredelegation endast till 

EC inom dennes 
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Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämndens föreslås besluta: 

- att anta de ändringar i delegationsordningen som framgår enligt 

bilaga 1. 

- att det i delegationsordningen anges att senaste revidering ägde rum 

2022-12-14 med ikraftträdande dagen för justering av miljö- och 

byggnadsnämndens protokoll eller i samband med omedelbar 

justering.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Anna-Karin 

Wallgren (S). 

Yrkanden 

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma. 

Bilagor 

1. Delegationsordning med inarbetade ändringar enligt denna 

tjänsteskrivelse.  

2. Delegationsordning med inarbetade ändringar enligt denna 

tjänsteskrivelse upprättad i Word med spårbara ändringar.  

  

verksamhetsområde. 

10.2 Besluta i frågor om 

systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

Enligt ovan. FC (V) Enligt ovan 
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden antar de ändringar i delegationsordningen som 

framgår enligt bilaga 1. 

 

I delegationsordningen ska anges att senaste revidering ägde rum 2022-12-

14 med ikraftträdande dagen för justering av miljö- och byggnadsnämndens 

protokoll 2022-12-21. 

_______________ 

 

Exp: 

Akten 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  

Oskar Engdahl, miljö- och byggnadsförvaltningen  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ronneby kommun 

Ronneby.se 

Delegationsordning för  

miljö- och byggnadsnämnden 
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Generella bestämmelser för delegation gällande miljö- och byggnadsnämnden   

 

En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en 

anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. Detta kallas för att delegera 

beslutanderätten. Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. Nämnden ska besluta i 

ärenden som inte har delegerats.  

I 6 kap. 37–40 §§ och 7 kap. 5–8 §§ KL finns de bestämmelser som reglerar delegering 

av ärenden inom en nämnd.   

Delegationsbeslut kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan däremot när som helst 

återkalla ett delegeringsuppdrag. Detta kan göras generellt eller i ett enskilt ärende. 

Nämnden kan även ta över ett ärende och fatta beslut i ärendet. 

En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till den 

som lämnat delegationen. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som framgår av 6 

kap 38 § KL eller om ärendets innehåll kräver det.  

Delegationsbestämmelserna utgår ifrån de författningar som gäller idag. Rätt att fatta 

beslut och bedriva myndighetsutövning ska anses föreligga enligt denna 

delegationsordning även om en bestämmelse återfinns i ett annat lagrum än det som 

gällde när denna delegationsordning antogs. Förutsättningen är att innebörden 

överensstämmer med det ursprungliga i lagrummet och vad som framgår av denna 

delegationsordning. 

 

Enligt 6 kap 38 § KL får inte följande typer av ärenden delegeras:  

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  

- Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.  

 Allmänt  

 Delegeringsförbud  
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- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt.  

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.  

- Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.    

 

Om en delegat på grund av frånvaro, arbetsanhopning, jäv eller motsvarande 

förhållanden är förhindrad att fatta ett visst beslut övertas beslutanderätten av en 

ersättare. Ersättare går in i följande ordning:  

1.  Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte 

inskränkningar i delegationsrätten har införts), 

2. den som delegatens förvaltningschef eller enhetschef har utsett genom särskilt 

beslut,  

3. delegatens enhetschef, eller  

4. delegatens förvaltningschef. 

Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst 

beslut är det nämndens skyldighet att fatta beslutet. 

 

Förvaltningschefen får, med tillämpning av 7 kap. 6 § KL, vidaredelegera sin 

beslutanderätt till annan anställd. En sådan möjlighet för förvaltningschef att 

vidaredelegera anges med ett (V) i delegationsordningen.  

En sådan vidaredelegation ska anmälas skriftligen till nämnden. Beslut som fattas med 

stöd av vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschefen som i sin tur ska anmäla 

beslutet till nämnden vid dess nästkommande sammanträde. 

 

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden vid dess 

nästkommande sammanträde. Det ska således ske en månatlig inrapportering av 

fattade delegationsbeslut (undantaget sommaruppehåll).  Delegationsbeslut ska 

Delegats frånvaro  

 Vidaredelegation  

 Anmälan av delegationsbeslut  
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redovisas enligt en upprättad mall och skickas till nämndsekreteraren senast fem dagar 

innan nämndens sammanträde.   

Varje delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska följande ingå:  

- Datum för beslutet 

- Typ av beslut 

- Ärendemening 

- Ärendenummer (diarienummer) 

- uppgift om samråd ägt rum och i övrigt med innehåll som framgår av 31 § FL  

 

Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas delegeras till 

ordföranden att besluta på nämndens vägnar. Om ordföranden har förhinder beslutar 

vice ordföranden och vid dennes förhinder andre vice ordföranden. Ordförandebeslut 

ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.  

 

Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av 13 kap 1–15 §§ KL 

(laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i lag eller förordning 

(förvaltningsbesvär).   

Överklagan genom laglighetsprövning ska ske inom tre veckor från den dag då justering 

av protokollet från det sammanträde där delegationsbeslutet anmälts tillkännagetts på 

kommunens anslagstavla.  

För delegationsbeslut som överklagas genom förvaltningsbesvär räknas klagotiden till 

tre veckor från den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del av beslutet om inte 

annat följer av särskild författning. 

 

Utöver vad som uttryckligen följer av delegationsordningen gäller nedanstående.  

Förvaltningschefen (FC) har besluts- och delegationsrätt i alla ärenden i denna 

delegationsordning om inget annat anges vid respektive ärendegrupp, t ex ”ej FC”. Vid 

 Brådskande ärenden 

 Överklagan av delegationsbeslut  

 Beslutsnivåer  
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FC:s frånvaro har ställföreträdande förvaltningschef (stf FC) samma beslutsrätt som FC. 

En lista utvisande vem som är stf FC ska hållas aktuell och delges nämnden när denna 

revideras. 

Förvaltningsjuristen (FJ) och enhetschef (EC) har beslutanderätt för de ärendegrupper 

där bygglovhandläggare, byggnadsinspektör, plan- eller bygglovarkitekt (BH) och miljö- 

och hälsoinspektör (MHI) har delegation.  

 

I delegationsordningen används förkortningar för befattningar, nämnder, begrepp och 

författningar, se bilaga 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förkortningar  
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A. Allmän behörighet som tillfaller delegat 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar, i förekommande fall och såvida 
inte annat uttryckligen anges i delegationsförteckningen eller följer av författning, 
även rätt att: 

A.1 bifalla eller avslå en ansökan, 

A.2 avsluta ett ärende utan sakprövning genom avvisning eller avskrivning, 

A.3 lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd, samt även i övrigt besluta om att inte ingripa i 

ett ärende, 

A.4 förelägga den enskilde att avhjälpa brister i ofullständiga framställningar (20 § FL), 

A.5 begära ett ombud att styrka sin behörighet genom fullmakt samt besluta om att förelägga part 

eller ombud att ombudet stryker sin behörighet genom en skriftlig eller muntlig fullmakt (15 § FL), 

A.6 inhämta remissyttranden enligt 26 § FL, 

A.7 avge remissyttranden, förutsatt att ärendet inte är av principiell vikt, 

A.8 begära att en handling bekräftas av avsändaren (21 § FL), 

A.9 förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor, samt besluta vad som i övrigt ska 

gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispenser eller undantag enligt vad som anges i 

särskilda bestämmelser, 

A.10 besluta om beställning av tolk (13 § FL), 

A.11 besluta om beställning av översättning av handlingar (13 § FL), 

A.12 meddela förelägganden och förbud i tillsyns- och anmälningsärenden, 

A.13 förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna vid risk att bristen avhjälps på 

sökandens bekostnad, avgörs i befintligt skick eller ansökan avvisas (exempelvis 19 kap 5 § första 

stycket 2 och 22 kap 2 §§ MB, 9 kap 22 §, PBL och 6 kap. 8 och 9 §§ PBF), 

A.14 pröva om ett överklagande har kommit in i rätt tid och därvid fatta beslut om avvisning enligt 45 § 

FL eller vidtagande av åtgärder enligt 46 § FL, 

A.15 besluta om rättelse och ändringar av beslut enligt 36-39 §§ FL, 
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A.16 efter samråd med EC eller FJ, överklaga beslut som överprövningsinstans fattat samt avge 

yttranden, 

A.17 efter prövning, utlämna allmän och offentlig handling, samt 

A.18 fatta beslut och vidta åtgärder som utgör ren verkställighet.  

 
 
 

1. Allmänna administrativa ärenden 

1.0 Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar/villkor 

1.1 Beslut i så brådskande 
ärenden att nämndbeslut 
inte kan avvakta. 

6 kap. 39 § KL Ordf., 1:e vice 
Ordf. och 

2:e vice Ordf. 

Om ordföranden 
har förhinder 
beslutar vice 
ordföranden och 
vid dennes 
förhinder andre 
vice ordföranden 

1.2 Beslut om att avvisa 
besvärshandling som 
inkommit för sent. 

45 § FL Delegat i ärendet, 
för 
nämndärenden 
EC eller FJ 

 

1.3 Föra nämndens talan eller 
befullmäktiga ombud att 
föra nämndens talan inför 
domstol och andra 
myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag. 
 

 FJ  

1.4 Beslut att utlämna/inte 
utlämna handling eller 
uppgift ur handling till 
enskild eller annan 
myndighet samt uppställa 
förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild. 

2 kap. 14 § TF, 6 kap. 
1-5 §§ samt 10 kap. 3, 
4 och 13-14 §§ OSL 

Beslut att utlämna 
allmän handling 
eller uppgift ur 
allmän handling 
fattas av den som 
har ansvar för 
vården av 
handlingen enligt 
6 kap. 3 § OSL. 
 
Beslut att inte 
utlämna handling, 
uppgift ur 
handling eller att 
uppställa 
förbehåll fattas av 
EC eller FJ. 

Är den som 
ansvarar för vården 
av handlingen enligt 
6 kap. 3 § OSL 
osäker eller 
förordar avslag ska 
EC eller FJ göra 
prövningen.   

1.5 Delgivning till nämnden. 6 kap. 31 § KL FC  
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1.6 Medge undantag från 
avgift för avskrifter, kopior 
m.m. av allmänna 
handlingar om det finns 
särskilda skäl. 

Ronneby kommuns 
taxa för avskrifter, 
kopior m.m. av 
allmänna handlingar 

FC  

1.7 Deltagande i kurser, 
konferenser o dylikt för 
förtroendevalda och 
nämndsekreterare. 

 Ordf.  

1.8 Deltagande i kurser, 
konferenser o dylikt utanför 
EU och Norden inom 
nämndens 
verksamhetsområde för 
förtroendevalda och 
anställda. 

 Ordf. Deltagande i kurser, 
konferenser o dylikt 
inom EU och 
Norden anses som 
verkställighet. 
Kostnaderna ska 
rymmas inom 
respektive nämnds 
budget 

1.9 Utse förvaltningens 
representanter till projekt 
och interna/externa råd. 

 EC EC äger rätt att utse 
representanter inom 
dennes 
verksamhetsområde. 
Om även annan 
verksamhet berörs ska 
EC samråda med FC. 

1.10 Utse arkivredogörare inom 

miljö- och 

byggnadsnämndens 

verksamhetsområde. 

Arkivreglementet för 

Ronneby Kommun 

Arkivansvarig  
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2. Ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet  

2.0  Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar/villkor 

Allmänna hänsynsregler enligt 2 kap. MB 

2.1 Besluta i 

tillsynsärende 

gällande 

tillämpningen av 

de allmänna 

hänsynsreglerna. 

2 kap 2-9 §§, 26 kap 

MB 

MHI  

2.2 Avge yttrande till 

verksamhetsutövare inför 

eller i samrådsskedet om 

miljökonsekvensbeskrivning. 

6 kap 4 § MB MHI  

2.3 Avge yttrande till 

länsstyrelsen med anledning 

av utökat samråd om 

betydande miljöpåverkan. 

6 kap 5 § MB MHI  

2.4 Avge yttrande över 

miljökonsekvensbeskrivning 

som inte kungörs 

tillsammans med ansökan i 

ett mål eller ärende. 

6 kap 8 § MB, 12 § 

FMKB 

MHI  

2.5 Avge yttrande om MKB i 

samband med att MKB för 

plan eller program upprättas 

eller med anledning av att 

MKB för plan eller program 

upprättas. 

6 kap 12-14 §§ MB 

och 8 § FMKB 

MHI  
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  Skydd av områden, 7 kap MB 

2.6 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 

MHI  

2.7 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 

MHI  

2.8 Besluta i tillsynsärende 

gällande områden eller 

djur- eller växtart över vilka 

kommunen har tillsyn enligt 

7 kap MB. 

2 kap 9 § 

MTF 

MHI  

2.9 Besluta om 

strandskyddsdispens för 

a) mindre byggåtgärder 

inom befintlig 

tomtplatsavgränsning, 

b) mindre 

transformatorstationer 

och 

c) små 

avloppsanläggningar  

 7 kap 18-

31§§ MB 

EC, FJ och MHI MHI äger endast 

rätt att fatta beslut 

enligt punkten c) 

små avlopps-

anläggningar.  
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Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB 

2.10 Avge yttrande till 

länsstyrelse eller mark- 

och miljödomstol i den 

s.k. 

kompletteringsremissen 

vid prövning av ansökan 

om miljöfarlig 

verksamhet. 

19 kap 4 § MB, 9 § 

FMH, respektive 22 

kap 4 och 10 §§ MB 

MHI  

2.11 Avge yttrande till 

länsstyrelsen i 

anmälningsärende angående 

mindre ändring av 

tillståndspliktig verksamhet. 

22 § och 26 § FMH MHI  

2.12 Besluta i ärende om tillstånd 

att inrätta avloppsanordning 

med ansluten vattentoalett. 

13 § första stycket 1 

FMH 

MHI  

2.13 Besluta i ärende om 

tillstånd att ansluta 

vattentoalett till befintlig 

avloppsanordning. 

13 § första stycket 2 

FMH 

MHI  

2.14 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 

hälsoskydds- 

föreskrifter. 

 

MHI  

2.15 Besluta i ärende om 

anmälan för att inrätta 

annan avloppsanordning än 

som kräver tillstånd. 

13 § andra stycket 

FMH 

MHI  

2.16 Besluta i ärende om 

anmälan om ändring av 

sådana avloppsanordningar 

som avses i 13 § FMH. 

14 § FMH MHI  
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2.17 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 

hälsoskyddsföreskrif

ter 

MHI  

2.18 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 

MHI  

2.19 Besluta i ärende om 

gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning 

inom område med detaljplan 

eller, om kommunen så 

föreskrivit, annat tätbebyggt 

område. 

37 § FMH, lokala 

hälsoskyddsföreskrifter 

MHI  

2.20 Besluta i ärende 

om anmälan som 

avses i 1 kap. 10 

eller 11 § miljö- 

prövningsförordn

ingen (2013:251). 

22 § FMH MHI  

2.21 Besluta i ärende om 

anmälan att driva eller 

arrangera 

   1. verksamhet där 

allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygieniska 

behandlingar som innebär 

risk för blodsmitta på grund 

av användningen av 

skalpeller, akupunkturnålar, 

piercningsverktyg eller 

andra liknande skärande 

eller stickande verktyg, 

38 § FMH MHI  
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   2. bassängbad för 

allmänheten eller som på 

annat sätt används av 

många människor, eller 

   3. förskola, öppen 

förskola, fritidshem, öppen 

fritidsverksamhet, 

förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, 

gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, 

specialskola, sameskola 

eller internationell skola. 

2.22 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 

MHI  

2.23 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 

hälsoskydds-

föreskrifter 

MHI  

2.24 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 hälsoskydds-

föreskrifter  

MHI  



 

17 (48) 

  2.25 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, 50 § 

första stycket 5 FMH, 

lokala hälsoskydds-

föreskrifter 

MHI  

2.26 Besluta om dispens från vad 

som gäller enligt 

kommunens lokala 

hälsoskyddsföreskrifter, om 

det är uppenbart att risk för 

olägenheter från miljö- och 

hälsosynpunkt inte 

föreligger. 

Lokala hälsoskydds-

föreskrifter 

MHI  

Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB 

2.27 Besluta i tillsynsärende 

angående avhjälpande av 

föroreningsskada. 

10 kap. 2-3 §§ MB MHI  

2.28 Besluta i tillsynsärende 

angående avhjälpande av 

allvarlig miljöskada. 

3 kap 31 § 2–3 MTF, 

10 kap 14 § MB, 18–

21 §§ FAM 

MHI  

2.29 Besluta i 

anmälningsärende om 

avhjälpandeåtgärd med 

anledning av 

föroreningsskada 

28 § FMH MHI  

Vattenverksamhet, 11 kap. MB 

2.30 Yttrande till länsstyrelsen 

i ärende om anmälan av 

vattenverksamhet eller till 

länsstyrelse eller mark- 

och miljödomstol i ärende 

om tillstånd för 

markavvattning. 

11 kap 9a-b och 13 

§§ MB, 21 § FVV 

MHI  
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Husbehovstäkter, jordbruk m.m. 

2.31 Besluta att avge yttrande i 

ärende om anmälan för 

samråd enligt 12 kap 6 § 

MB. 

12 kap 6 § MB MHI  

2.32 Besluta i ärende om 

anmälan av 

husbehovstäkt för samråd 

enligt 12 kap 6 § MB. 

12 kap 6 § MB MHI  

2.33 Besluta i tillsynsärende 

angående täkt. 

12 kap 6 § MB MHI  

2.34 Besluta i dispensansökan 

för spridning av gödsel. 

23 a § SJVFS 2012:41 MHI  

Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB 

2.35 Besluta avge yttrande i 

ärende om dispens från 

förbud att sprida kemiska 

och biologiska 

bekämpningsmedel över 

skogsmark. 

14 kap 9 § tredje 

stycket MB 

MHI  

2.36 Besluta i ärende om 

tillstånd för yrkesmässig 

spridning av 

bekämpningsmedel inom 

ett vattenskyddsområde 

eller i tomtmark för 

flerfamiljshus, på gårdar 

till förskolor och skolor 

eller allmänna lekplatser 

samt vid planerings- och 

anläggningsarbeten. 

14 § SNFS 1997:2 MHI  
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  2.37 Besluta i ärende om 

anmälan om spridning av 

bekämpningsmedel på 

banvall, idrottsanläggning 

och områden större än 

1000 m2 där allmänheten 

får färdas fritt med 

undantag för åkermark. 

11 § SNFS 1997:2 MHI  

2.38 Besluta i ärende om 

undantag från 

informationsplikten för 

den som avser att sprida 

bekämpningsmedel på 

områden där allmänheten 

får färdas fritt. 

13 och 16 §§ SNFS 

1997:2 

MHI  

 

 

2.39 Besluta i tillsynsärende 

om skydd mot 

vattenförorening vid 

hantering av brandfarliga 

vätskor. 

NFS 2017:5 MHI  

2.40 Besluta i anmälnings- och 

tillsynsärende om 

anläggningar som 

innehåller fluorerade 

växthusgaser och 

ozonnedbrytande ämnen. 

Förordningen 

(2016:1128) om 

fluorerande 

växthusgaser, 

Förordningen 

(2016:1129) om 

ozonnedbrytande 

ämnen 

MHI  

2.41 Besluta i ärende om 

anmälan om åtgärd för att 

avlägsna PCB- produkter i 

byggnader och 

anläggningar. 

18 § förordningen 

(2007:19) om PCB 

m.m. 

MHI  

2.42 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 2 

kap 32-33 MTF 

MHI  
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Avfall och producentansvar, 15 kap. MB 

2.43 Besluta i ärende om 

dispens/tillstånd att själv 

kompostera eller på annat 

sätt återvinna eller 

bortskaffa avfall. 

15 kap 18 § tredje 

och fjärde styckena 

MB 

MHI  

2.44 Besluta i ärende om 

dispens/tillstånd för 

kompostering i grupp- och 

flerbostadsbebyggelse, 

förskolor, skolor etc. 

 MHI  

2.45 Besluta om ärende om 

anmälan om kompostering 

eller annat 

återvinning/annat 

bortskaffande om annat 

avfall än trädgårdsavfall. 

45 § AF MHI  

2.46 Besluta om undantag vad 

avser latrin. 

Lokala renhållnings-

föreskrifter 

MHI  

2.47 Besluta om utökat 

slamtömningsintervall. 

Lokala renhållnings-

föreskrifter 

MHI  

2.48 Besluta om undantag från 

hämtning av slam, latrin 

och hushållsavfall. 

Lokala renhållnings-

föreskrifter 

MHI  

2.49 Besluta om undantag från 

renhållningsordningens 

föreskrifter om synnerliga 

skäl föreligger. 

Lokala renhållnings-

föreskrifter 

MHI  

Tillsyn, 26 kap. MB 

2.50 Besluta om förelägganden 

eller förbud utan vite i 

ärenden som nämnden 

ansvarar för. 

26 kap 9 § MB MHI  



 

21 (48) 

2.51 Besluta att förena 

föreläggande eller förbud 

med (fast)vite om högst 5 

000 kr för respektive 

adressat i varje enskilt 

ärende. 

26 kap 14 § MB, Lag 

(1985:206) om viten 

MHI Vitesförelägganden 

som beslutas på 

delegation ska 

särskilt redovisas 

för nämnden. 

2.52 Besluta att förena 

föreläggande eller förbud 

med löpande vite om 

högst 10 000 kr per 

överträdelse eller om 

högst 10 000 kr per 

månad som föreläggandet 

eller förbudet inte åtlyds.  

26 kap 14 § MB, Lag 

(1985:206) om viten 

Ordf. Vitesföreläggande

n som beslutas på 

delegation ska 

särskilt redovisas 

för nämnden. 

2.53 Besluta att ålägga tidigare 

ägare eller 

nyttjanderättshavare att 

lämna uppgift om ny 

ägares eller 

nyttjanderättshavares 

namn och adress. 

26 kap 13 § MB  MHI  

2.54 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 MHI  

2.55 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 

MHI  
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  2.56 Besluta att förelägga den 

som bedriver verksamhet 

eller vidtar åtgärd att 

lämna de uppgifter och 

handlingar som behövs 

för tillsynen. 

26 kap 21 § MB MHI  

2.57 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 MHI  

2.58 Besluta att föreskriva att 

undersökning av 

verksamhet och dess 

verkan istället ska utföras 

av någon annan och utse 

någon att göra sådan 

undersökning, om 

kostnaden för 

undersökningen inte 

överstiger 10 000 kronor. 

26 kap 22 § första 

stycket MB 

Ordf.  

2.59 Bestämma att beslut i 

tillsynsärende ska gälla 

omedelbart även om det 

överklagas. 

26 kap 26 § MB MHI  

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

2.60 Besluta att på ansökan av 

tillståndshavare upphäva 

eller ändra bestämmelser 

och villkor i ett 

tillståndsbeslut, som 

delegaten själv har fattat. 

24 kap 8 § MB MHI  
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Avgifter, 27 kap. MB 

2.61 Besluta om att påföra 

avgift för prövning och 

tillsyn enligt kommunens 

taxa om avgifter inom 

miljöbalkens 

tillämpningsområde. 

27 kap 1 § MB, 

kommunens taxa 

MHI  

2.62 Besluta om nedsättning av 

avgift eller efterskänkande 

av avgift i enskilda fall 

enligt vad som föreskrivs i 

kommunens taxa. 

Kommunens taxa MHI  

2.63 Bestämma att beslut om 

avgift ska gälla omedelbart 

även om det överklagas. 

9 kap 5 § FAPT MHI  

Tillträde m.m., 28 kap. MB  

2.64 Besluta att meddela 

förbud vid vite av högst 

10 000 kr att rubba eller 

skada mätapparat eller 

liknande utrustning som 

behöver sättas ut vid 

undersökningar. 

28 kap 1 och 7 §§ 

MB 

MHI  

2.65 Besluta att begära 

polishjälp för att få 

tillträde till fastigheter, 

byggnader, andra 

anläggningar samt 

transportmedel för att 

myndighetens uppgifter 

ska kunna utföras. 

28 kap 1 och 8 §§ 

MB 

MHI  

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB. 

2.66 Besluta om 

miljösanktionsavgift upp 

till 10 000 kr. 

Miljösanktionsavgift som 

beslutats på delegation 

ska särskilt redovisas för 

nämnden. 

30 kap 3 § MB MHI  
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Verkställighetsförordnande  

2.67 Förordna att tillståndet till 

en verksamhet får tas i 

anspråk även om beslutet 

inte har vunnit laga kraft. 

19 kap. 5 § punkten 

12 MB 

MHI Samråd bör ske 

med EC eller FJ. 

Strålskyddslagen (2018:396) 

2.68 Besluta att begära 

tillträde samt 

upplysningar eller 

handlingar som behövs 

för sådan tillsyn enligt 

strålskyddslagen som 

nämnden ansvarar för. 

 

8 kap. 11§ SSL samt 

8 kap. 2§ SSF 

MHI  

2.69 Besluta om de 

förelägganden och förbud 

som behövs för att denna 

lag, föreskrifter eller 

villkor ska efterlevas 

8 kap. 6 § SSL 

 

MHI  

2.70 Besluta om att vidtagna 

åtgärder som åligger 

någon ska ske på dennes 

bekostnad. 

8 kap. 10 § SSL MHI  

2.71 Besluta att omhänderta 

ett radioaktivt material 

eller en teknisk anordning 

som kan alstra strålning. 

 

8 kap. 8§ SSL MHI  

2.72 Besluta att försegla 

fastigheter, utrymmen 

eller anordning som kan 

alstra strålning  

8 kap. 9§ SSL MHI  

2.73 Anmäla om misstanke om 

överträdelse. 

9 kap. 1-7§§ SSL 

. 

FC  
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2.74 Besluta i ärenden om 

anmälan av verksamhet 

där solarium upplåts till 

allmänheten 

10 § SSMFS (2012:5) 

 

MHI  

2.75 Besluta att ta ut avgift för 

tillsynsärende enligt 

strålskyddslagstiftningen 

10 kap. 4§ SSL, 8 kap 

14§ SSF samt 

kommunens taxa 

 

MHI  
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3. Ärenden inom livsmedelsområdet 

3.0  Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar/villkor 

3.1 Besluta att meddela 

förelägganden och förbud 

utan vite som behövs för 

efterlevnaden av 

livsmedelslagen, lagen om 

animaliska biprodukter och 

de förskrifter som 

meddelats med stöd av 

lagen, de EU- och EG-

bestämmelser som 

kompletteras av lagen samt 

de beslut som meddelats 

med stöd av EU- och EG-

bestämmelserna. 

22 § LivsL MHI  

3.2 Besluta att förena 

föreläggande och förbud 

med (fast) vite upp till 5 000 

kr för respektive adressat i 

varje enskilt ärende.  

Vitesförelägganden som 

beslutas på delegation ska 

särskilt redovisas för 

nämnden. 

23 § LivsL 

 

Viteslagen 

(1985:206) 

MHI  

3.3 Besluta att förena 

föreläggande eller förbud 

med löpande vite om högst 

10 000 kr per överträdelse 

eller om högst 10 000 kr per 

månad som föreläggandet 

eller förbudet inte åtlyds. 

 

23 § LivsL och 4 § 

Viteslagen 

(1985:206) 

 

 

Ordf. Vites-

förelägganden 

som beslutas på 

delegation ska 

särskilt redovisas 

för nämnden. 

  

Livsmedelslagen  
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3.4 Beslut avseende registrering 

av livsmedelsanläggning.  

23 § LivsL MHI  

3.5 Besluta att ta hand om en 

vara samt- om 

förutsättningar för det 

föreligger- att låta förstöra 

varan på ägarens bekostnad, 

om varans värde kan antas 

understiga 5 000 kronor. 

24 § LivsL, 34 § LivsL MHI  

3.6 Besluta att, om det finns 

särskilda skäl för något 

annat, på ägarens 

bekostnad låta förstöra vara 

eller varor som omfattas av 

ett förbud eller enligt 

föreskrifter meddelade med 

stöd av 6 § 6 LivsL. 

24 § LivsL, 34 § LivsL Ordf.  

3.7 Vidta åtgärder efter 

underrättelse från 

smittskyddsläkaren. 

25 § LivsL MHI  

3.8 Besluta om rättelse på 

verksamhetsutövarens 

bekostnad upp till ett värde 

av 5000 kr. 

26 § LivsL MHI  

3.9 Besluta om att begära hjälp 

av polismyndigheten för att 

utöva livsmedelskontrollen 

eller verkställighet av beslut, 

om förutsättningar för 

sådan begäran föreligger. 

27 § LivsL MHI  

3.10 Besluta om att ta ut avgift. 28 § LivsL MHI  

3.11 Göra en prövning om 

sanktionsavgifter. 

30 c § LivsL, 39a-39g 

LivsL 

MHI  

3.12 Besluta att förordna att ett 

beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas. 

Detta gäller inte beslut om 

sanktionsavgift. 

33 § LivsL MHI  
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3.13 Besluta om att varor ska 

behandlas, att märkning 

ändras, eller att 

korrigerande information 

ska förmedlas till 

konsumenterna. 

F 2017/625 Art 138 

2 c 

 

MHI  

3.14 Besluta om att begränsa 

eller förbjuda att varor 

släpps ut på marknaden, 

förflyttas, förs in i unionen 

eller exporteras samt 

förbjuda att de återsänds till 

den avsändande 

medlemsstaten eller 

beordra att de återsänds till 

den avsändande 

medlemsstaten. 

F 2017/625 Art 138 

2 d 

MHI  

3.15 Besluta att aktören ska öka 

egenkontrollernas frekvens. 

F 2017/625 Art 138 

2 e 

MHI  

3.16 Besluta att varor dras 

tillbaka, återkallas, 

bortskaffas och destrueras, 

och i tillämpliga fall tillåta 

att varorna används för 

andra ändamål än de som 

de ursprungligen var 

avsedda för. 

F 2017/625 Art 138 

2 g 

MHI  

3.17 Besluta att hela eller delar 

av den berörda aktörens 

företag, eller dess 

anläggningar, installationer 

eller andra lokaler, isoleras 

eller stängs under en 

lämplig tidsperiod. 

F 2017/625 Art 138 

2 h 

MHI  
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3.18 Besluta att beordra att hela 

eller delar av den berörda 

aktörens verksamhet och, i 

förekommande fall, de 

webbplatser som aktören 

driver eller använder, läggs 

ner under en lämplig 

tidsperiod. 

F 2017/625 Art 138 

2 i 

MHI  

Livsmedelsförordningen 

3.19 Besluta om skyldighet för 

den som är sysselsatt med 

livsmedelsverksamhet att 

genomgå läkarundersökning 

om det behövs av 

livsmedelshygieniska skäl. 

8 § LivsL MHI  

3.20 Besluta om återkallande 

eller tillfälligt upphävande 

av godkännande av 

livsmedelsanläggning. 

24 § LivsL Ordf.  

3.21 Besluta om sanktionsavgift 

för överträdelser upp till 10 

000 kr. 

39 § LivsL  MHI 

Ordf.  

 

3.22 Besluta om risk- och 

erfarenhetsklassificering av 

livsmedelsföretag samt om 

årlig kontrollavgift. 

3–6 §§ FAOKL,  

Kommunens taxa 

MHI  

3.23 Besluta om avgift för 

godkännande och 

registrering. 

13–14 §§ FAOKL, 

Kommunens taxa 

MHI  

3.24 Besluta om att sätta ned 

eller efterskänka avgiften. 

10 § FAOKL, 

Kommunens taxa 

MHI  

3.25 Besluta om avgift för 

offentlig kontroll som utförs 

efter klagomål och som är 

nödvändig för att undersöka 

den påstådda bristen. 

11 § FAOKL MHI  

  

Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
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3.26 Besluta om avgift för 

offentlig kontroll som 

ursprungligen inte var 

planerad och blivit 

nödvändig efter det att 

bristande efterlevnad 

påvisats.   

11 a § FAOKL MHI  

3.27 Besluta om att minska 

beloppet för avgiften under 

de förutsättningar som 

anges i artikel 79.3 i (EU) 

2017/625. 

12 a § 1 st FAOKL MHI  

3.28 Besluta om att avgift i ett 

enskilt fall inte ska tas ut om 

beloppet är så lågt att ett 

uttag skulle vara 

oekonomiskt med hänsyn 

till kostnaderna för uttaget 

och de totala förväntade 

inkomsterna från avgiften.  

12 a § 2 st FAOKL MHI  

3.29 Besluta om avgift för 

kontrollmyndighetens 

bemanning vid slakterier, 

styckningsanläggningar och 

vilthanteringsanläggningar. 

18 § FAOKL, 

Kommunens taxa 

MHI  

3.30 Besluta om avgift för 

handläggning av ansökan 

om registrering av en 

skyddad beteckning, ändring 

av en produktspecifikation 

eller avregistrering. 

19 § FAOKL, 

Kommunens taxa 

MHI  

3.31 Beslut om avgift för kontroll 

av att 

produktspecifikationen följs 

innan en produkt släpps ut 

på marknaden och för 

uppföljande kontroll hos 

producenter av vin. 

20 § FAOKL, 

Kommunens taxa 

MHI  

Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland 
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3.32 Besluta om avgift för 

importkontroll. 

Förordning 

2006:812 12 § 

MHI  

3.33 Besluta att meddela 

förelägganden och förbud 

utan vite som behövs för 

efterlevnaden av lagen, de 

föreskrifter som meddelats 

med stöd av lagen, de EU- 

och EG-bestämmelser som 

kompletteras av lagen samt 

de beslut som meddelats 

med stöd av EU- och EG-

bestämmelserna. 

23 § LFAB, 12 § FFAB MHI  

3.34 Besluta att förena 

föreläggande och förbud 

med (fast) vite upp till 5 000 

kr för respektive adressat i 

varje enskilt ärende 

Vitesförelägganden som 

beslutas på delegation ska 

särskilt redovisas för 

nämnden. 

24 § LFAB, 

Viteslagen 

(1985:206) 

MHI  

3.35 Besluta att förena 

föreläggande eller förbud 

med löpande vite om högst 

10 000 kr per överträdelse 

eller om högst 10 000 kr per 

månad som föreläggandet 

eller förbudet inte åtlyds 

Vitesförelägganden som 

beslutas på delegation ska 

särskilt redovisas för 

nämnden. 

24 § LFAB, 

Viteslagen 

(1985:206) 

Ordf.  

  

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB) 
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3.36 Besluta att ta hand om en 

vara samt- om 

förutsättningar för det 

föreligger- att låta förstöra 

varan på ägarens bekostnad, 

om varans värde kan antas 

understiga 5 000 kronor. 

25 § LFAB MHI  

3.37 Besluta om att begära hjälp 

av polismyndigheten för 

utövande av kontrollen eller 

verkställighet av beslut, om 

förutsättningar för sådan 

begäran föreligger. 

27 § LFAB MHI  

3.38 Besluta att förordna att ett 

beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas. 

33 § LFAB MHI  

3.39 Besluta om sanktionsavgift 

ska betalas av den som 

påbörjar en verksamhet som 

är registreringspliktig utan 

att någon anmälan om 

registrering har gjorts, eller 

brister när det gäller att 

uppfylla krav på 

journalföring eller annan 

dokumentation. 

30 a § LFAB MHI  

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

3.40 Besluta om inklassning av 

foderföretagare och 

företagare som befattar sig 

med animaliska biprodukter 

samt beslut om årlig 

kontrollavgift. 

3–6 §§ FAOFL, 

Kommunens taxa 

MHI  

3.41 Besluta om att sätta ned 

eller efterskänka avgiften. 

11 § FAOKF, 

Kommunens taxa 

MHI  

  



 

33 (48) 

3.42 Besluta om avgift för 

kostnader för offentlig 

kontroll som utförs efter 

klagomål och som är 

nödvändig för att undersöka 

den påstådda bristen.  

12 § 1 st FAOKF MHI  

3.43 Besluta om avgift för 

offentlig kontroll som 

ursprungligen inte var 

planerad och som blivit 

nödvändig efter det att 

bristande efterlevnad 

påvisats. 

(EU) 2017/625 art 

79.2 c 

12 § 2 st FAOKF 

MHI  

3.44 Besluta, i enlighet med 

artikel 79.4 (EU) 2017/625, 

att avgift inte ska tas ut i ett 

enskilt fall om beloppet är 

så lågt att ett uttag skulle 

vara oekonomiskt med 

hänsyn till kostnaderna för 

uttaget och de totala 

förväntade inkomsterna 

från avgiften. 

13 a § 

FAOKF 

MHI  

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2) 

3.45 Besluta om fastställande av 

program för faroanalys samt 

undersökningsprogrammet 

och dess parametrar, 

provtagningspunkter och 

frekvensen av normal 

respektive utvidgad 

undersökning. 

12 § LIVSFS 

2017:2 

MHI  

3.46 Besluta om minskning av 

undersökningar 

12 a § LIVSFS 2017:2 MHI  
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4. Bostadsanpassning 

4.0 Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar/villkor 

4.1 Besluta i ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag, 

två (2) prisbasbelopp.  

Lag (1992:1574) om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

BABH  

4.2 Besluta i ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag, 

två (2) prisbasbelopp. 

Lag (2018:222) om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

BABH  

4.3 Besluta i ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag, 

fyra (4) prisbasbelopp.  

Lag (1992:1574) om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

EC  

4.4 Besluta i ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag, 

fyra (4) prisbasbelopp. 

Lag (2018:222) om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

EC  

4.5 Besluta om avslag i ärenden 

om 

bostadsanpassningsbidrag, 

två (2) prisbasbelopp. 

Lag (1992:157) om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

BABH  

4.6 Besluta om avslag i ärenden 

om 

bostadsanpassningsbidrag, 

två (2) prisbasbelopp. 

Lag (2018:222) om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

BABH  

4.7 Besluta om avslag i ärenden 

om 

bostadsanpassningsbidrag, 

fyra (4) prisbasbelopp. 

Lag (1992:157) om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

EC  

4.8 Besluta om avslag i ärenden 

om 

bostadsanpassningsbidrag, 

fyra (4) prisbasbelopp. 

Lag (2018:222) om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

EC  
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5. Plan- och bygglagen  

5.0 Ärendetyp Lagrum Delegat  Kommentar/villkor 

Lovärenden 

5.1 ”Frivillig ansökan” 

Prövning av åtgärder 
som inte kräver lov. 

9 kap. 14 § PBL BH Samråd med FJ eller EC 
bör ske. 

5.2 Villkorsbesked  

Lämna ett villkorsbesked 
på begäran av sökande. 

9 kap. 19 § PBL BH  

5.3 Ofullständig ansökan 

Förelägga sökanden av 
lov eller förhandsbesked 
att komplettera en 
ofullständig ansökan. 

9 kap. 22 § 1 st. PBL BH 

 

 

5.4 Avvisa ofullständig 
ansökan  

Om föreläggandet inte 
följs ta beslut om att 
avvisa eller avgöra 
ansökan i befintligt 
skick. 

9 kap. 22 § 2 st. PBL BH Samråd FJ eller EC bör 
ske. 

5.5 Förlängd 
handläggningstid 

Beslut att förlänga 
handläggningstid för lov 
eller förhandsbesked. 

9 kap. 27 § PBL BH Samråd med FJ eller EC 
bör ske. 

5.6 Samordning  

Beslut om att 
samordning med 
miljönämnd inte ska ske 
om det finns särskilda 
skäl. 

9 kap. 24 § 2 st. PBL  

 

BH 

 

 

Avser åtgärd som måste 
anmälas till kommunen 
enligt 9 kap. 6 § MB. 

 
Samråd bör ske med EC 
eller FJ. 
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5.7 Prövning av lov och 
förhandsbesked 

Beslut att bevilja eller 
avslå bygg-, mark- och 
rivningslov, 
tidsbegränsat bygglov 
samt förhandsbesked.  

9 kap. 30- 38 § PBL, 16 
kap. 7 § PBL, 6 kap. 1-4 
§ PBF 

BH Delegering av lovbeslut 
gäller aldrig beslut som 
är av principiell eller 
större betydelse. 

Delegationen gäller ej 
heller: 

a) Om den sökta 
åtgärden avviker från DP 
eller OB och 
genomförandetiden 
fortfarande gäller, 

b) åtgärden innebär att 
BYA överstigs med mer 
än 15 % eller större 
avvikelse från 
byggnadshöjden än 0,4 
m. 

c) Nybyggnation utanför 
DP eller OB, avseende 
permanentbostad eller 
fritidshus, när 
förhandsbesked inte 
meddelats och 
åtgärdens BYA 
överstiger 200 m2.  

d) Tillbyggnad av 
huvudbyggnad utanför 
DP eller OB, om BYA 
efter tillbyggnaden 
utgör mer än 50 % av 
huvudbyggnadens BYA 
eller BYA efter 
tillbyggnaden överstiger 
200 m2.  

e) Rivningslov för 
byggnad som ur 
historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt har 
större värde eller rivning 
som kräver beslut enligt 
annan författning. 

f) Förhandsbesked om 
BYA överstiger 200 m2. 

För åtgärder som avser 
nybyggnation inom 
detaljplan för handel, 
kontor, hantverk eller 
industri ska samråd ske 
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med EC eller FJ om BYA 
överstiger 2 000 m2. 

5.8 Verkställa lov  

Beslut att verkställa lov 
tidigare än vad som 
följer av 9 kap. 42 a § 1 
st. PBL.  

9 kap. 42 a § PBL BH Samråd med EC eller FJ. 

Bygg-, rivnings- och markåtgärder 

5.9 Handläggningstid 

Beslut att förlänga 
handläggningstid för 
anmälningspliktig 
åtgärd.  

9 kap. 45 § PBL BH  Samråd med FJ eller EC 
bör ske 

5.10 Ofullständig anmälan 

Förelägga sökanden av 
anmälningspliktig åtgärd 
att komplettera en 
ofullständig anmälan. 

9 kap. 46 § PBL BH  

5.11 Avvisa ofullständig 
anmälan  

Beslut att avvisa 
anmälan om 
föreläggande inte följs 
eller avgöra ärende i 
befintligt skick.  

9 kap. 46 § PBL BH Samråd bör ske med EC 
eller FJ.  

5.12 Tillåta byggnadsverk att 
tas i bruk 

Besluta att ett 
byggnadsverk får tas i 
bruk utan att slutbesked 
lämnas. 

10 kap. 4 § PBL BH Samråd bör ske med EC 
eller FJ. 

5.13 Ny kontrollansvarig 
Beslut att utse ny 
kontrollansvarig om 
tidigare kontrollansvarig 
lämnat sitt uppdrag. 

10 kap.13 § PBL BH  

5.14 Kontrollplan  

Beslut att det inte 
behövs en kontrollplan 
för rivningsåtgärder. 

10 kap.18 § 2 st. PBL BH  

5.15 Kompletterande 
handlingar  

Förelägga byggherre att 
komplettera med 
handlingar för prövning 
av startbesked. 

10 kap.22 § 1 st. 2 p 
PBL 

BH Avser ärenden som inte 
kräver tekniskt samråd. 
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  5.16 Bevilja startbesked 
Beslut om att bevilja 
startbesked. 

10 kap. 23- 24 § PBL, 
10 kap. 22 § 1 st. 1 p 
PBL 

BH  

5.17 Vägra startbesked 
Beslut om att vägra 
startbesked. 

10 kap. 23- 24 § PBL, 
10 kap 22 § 1 st. 1 p 
PBL 

BH  

5.18 Kompletterande villkor  

Beslut om 
kompletterande villkor 
för bygg- och 
rivningsåtgärder. 

10 kap.29 § PBL BH Samråd bör ske med EC 
eller FJ. 

5.19 Slutbesked  

Lämna slutbesked eller 
interimistiskt slutbesked. 

10 kap. 34- 37 § PBL BH Samråd bör ske med EC 
eller FJ innan beslut 
fattas om interimistiskt 
slutbesked.  

5.20 Färdigställandeskydd 

Prövning av och beslut i 
fråga om 
färdigställandeskydd. 

3 § lag (2014:227) om 
färdigställandeskydd 

BH   

Tillsyn  

5.21 Enkelt avhjälpta hinder  

Beslut att lämna 
anmälan om enkelt 
avhjälpta hinder utan 
åtgärd och att avskriva 
ärendet. 

11 kap. 5 §, 8 kap. 2 § 
2 st., 12 § 2 st. PBL, 
BFS 2011:13 – HIN 2 
och BFS 2019:9 – HIN 3 

BH.  

5.22 Avskrivning 

Beslut att i ett 
tillsynsärende lämna 
ärendet utan åtgärd och 
att avskriva ärendet. 

11 kap. 5 § PBL BH BH samråder vid behov 
med FJ. 

5.23 Ingripandebesked 

Beslut om ett ingripande 
är motiverat eller inte. 

11 kap. 7 § BH BH samråder vid behov 
med FJ. 

5.24 Tillträde  

Beslut att begära biträde 
av polismyndighet för 
tillträde enligt 11 kap. 8 
§ PBL. 

11 kap. 9 § PBL BH BH samråder vid behov 
med FJ. 

 

 

 

5.25 Lovföreläggande  

Beslut om 
lovföreläggande, om 
åtgärd som kräver lov 
har utförts där lov går 
att ge i efterhand. 

11 kap. 17 § PBL BH BH samråder vid behov 
med FJ. 
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5.26 Föreläggande om 
underhållsutredning 
Beslut om föreläggande 
av underhållsutredning. 

11 kap. 18 § BH BH ska samråda med FJ. 
OBS! För närvarande 
saknas särskilt 
certifierade sakkunniga 
enligt 10 kap. 8 § p. 2 
PBL. 

5.27 Förbjuda fortsatt arbete 
eller åtgärd  

Beslut att förbjuda 
fortsatt arbete eller 
åtgärd. 

11 kap. 30- 32 § PBL BH Förbud kan förenas med 
vite.  

BH bör samråda med FJ 
eller EC. 

5.28 Förbjuda användning av 
byggnadsverk  

Beslut att förbjuda 
användning av 
byggnadsverk för 
byggnader med brister 
som kan äventyra 
säkerheten samt för 
byggnader som saknar 
förutsättningar för 
slutbesked. 

11 kap. 33 § 1-2 st. PBL BH Förbud kan förenas med 
vite.  

 

BH ska samråda med FJ.  

5.29 Funktionskontrollant 
Beslut att utse annan 
funktionskontrollant om 
tidigare åsidosatt sina 
skyldigheter samt 
anmälan till den som 
certifierat kontrollanten. 

11 kap. 34 § PB BH BH ska samråda med FJ. 
Jfr. 37 § FL. 

 

 

 

 

5.30 Entlediga 
kontrollansvarig Beslut 
att entlediga 
kontrollansvarig och 
underrätta den som 
certifierat den 
kontrollansvarige samt 
fatta beslut om en ny 
kontrollansvarig. 

11 kap. 35 § PBL BH BH ska samråda med FJ. 
Jfr. 37 § FL. 

5.31 Handräckning  

Beslut att ansöka om 
handräckning hos 
kronofogdemyndigheten 
när någon har underlåtit 
att utföra arbete eller 
vidta åtgärd.  

11 kap. 39 § PBL BH efter samråd 
med FJ eller EC. 

Kan medföra 
ersättningsskyldighet 
enligt 14 kap. 2 § PBL. 
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Hissar och ventilationssystem  

5.32 Föreläggande hiss  

Beslut om föreläggande 
mot fastighetsägare som 
inte fullgör sina 
skyldigheter gällande 
säkerhet och 
tillgänglighet för hissar 
och andra motordrivna 
anordningar. 

11 kap. 19- 20 § PBL, 3 
kap. 10 och 18 § PBF, 

BH  

5.33 Föreläggande 
ventilationssystem 
Beslut om föreläggande 
mot fastighetsägare som 
inte fullgör sina 
skyldigheter för 
funktionskontroll av 
ventilationssystem. 

11 kap. 19- 20 § PBL, 5 
kap. 1-7 § PBF. 

BH  

5.34 Användningsförbud 
Beslut om 
användningsförbud för 
hissar och andra 
motordrivna 
anordningar. 

5 kap. 12- 15 § PBF BH  

5.35 Särskild besiktning 
Beslut om särskild 
besiktning av hissar och 
andra motordrivna 
anordningar. 

8 kap. 6 § PBF, 5 kap. 9 
§ PBF 

BH  

5.36 Besiktningsintervall och 
anstånd  

Beslut om längre 
besiktningsintervall eller 
anstånd med besiktning 
av hissar och andra 
motordrivna 
anordningar. 

3 kap. 16-17 § BFS 
2011:12 med 
ändringar 

BH Samråd bör ske med FJ. 

Avgifter  

5.37 Avgift  

Beslut om avgifter. 

12 kap. 8 § PBL BH Tillämpas utifrån miljö- 
och byggnadsnämndens 
taxa som beslutats av 
kommunfullmäktige 
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6. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

6.0 Ärendetyp Lagrum Delegat Villkor/Anmärkning 
6.1 Besluta om 

föreläggande eller 

förbud utan 

vite samt besluta om 

föreläggande eller 

förbud med vite upp 

till 10 000 kr i 

tillsynsärende. 

7 kap. 9 och 

12 §§ LTLP 

MHI  

6.2 Handlägga och 

besluta i ärenden 

avseende 

anmälningar och 

handel med 

elektroniska 

cigaretter och 

påfyllningsbehållare. 

5 kap. 15 § LTLP MHI  

6.3 Utöva tillsyn inom 

kommunens 

ansvarsområde. 

7 kap. 3–4 §§ LTLP MHI  

6.4 Utfärda varningar 

samt förbjuda 

försäljning avseende 

elektroniska 

cigaretter och 

påfyllningsbehållare. 

7 kap. 13 § 

LTLP 

MHI  

6.5 Besluta att ta ut avgift 

för tillsyn av detalj- 

och partihandlare 

med 

försäljningstillstånd 

samt för tillsyn av 

elektroniska 

cigaretter och 

påfyllningsbehållare 

enligt kommunens 

taxa. 

 

8 kap. 2 § 

LTLP 

MHI  
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6.6 Besluta om att begära 

handräckning från 

Polisen för att kunna 

utöva tillsyn 

7 kap. 19 § LTLP MHI efter samråd 

med EC eller FJ 

 

 

7. Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

7.0 Ärendetyp Lagrum Delegat Villkor/Anmärkning 
7.1 Besluta om 

föreläggande eller 

förbud utan vite samt 

besluta om 

föreläggande eller 

förbud med vite upp 

till 10 000 kr per 

tillsynsärende. 

28 och 31 

§§ LTN 

MHI  

7.2 Handlägga och 

besluta i ärenden 

avseende 

anmälningar om att 

bedriva detaljhandel 

med tobaksfria 

nikotinprodukter. 

17 § LTN MHI  

7.3 Utöva tillsyn inom 

kommunens 

ansvarsområde. 

24-25 §§ LTN MHI  

7.4 Besluta att ta ut avgift 

för tillsyn av den som 

bedriver 

anmälningspliktig 

försäljning enligt 

kommunens taxa. 

 

40 § LTN MHI  

7.5 Besluta om att begära 

hjälp från 

Polismyndigheten för 

att få tillträde enligt 

33 § LTN. 

34 § LTN MHI efter samråd 

med EC eller FJ 
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8. Övriga ärenden  

8.0 Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar/villkor   

8.1 Avge yttrande till 

länsstyrelsen om 

auktorisation av 

bilskrotare. 

6 § 

bilskrotning

sförordning

en 

(2007:186) 

MHI  

8.2 Flyttning av fordon. SFS 

2003:639, 2 

§  

MHI  

8.3 Företräda MBN  vid 

samråd med 

lantmäterimyndighet

en med rätt att anföra 

att frågan om 

förhandsbesked eller 

bygglov ska avgöras 

innan 

fastighetsbildning 

sker 

4 kap. 25 § 

FBL 

SA  

8.4 Godkänna förrättning, 

förrättningsbeslut 

eller gränsutmärkning 

15 kap. 11 § 

FBL 

SA  

8.5 Företräda MBN vid 

samråd med 

lantmäterimyndighet

en med rätt att anföra 

att frågan om 

förhandsbesked eller 

bygglov ska avgöras 

innan ledningsrätt 

sker 

19 § LL SA  

8.6 Godkänna beslut eller 

åtgärd 

28 § LL SA  

8.7 Företräda MBN vid 

samråd med 

lantmäterimyndighet

en med rätt att anföra 

21 § AL SA  
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att frågan om 

förhandsbesked eller 

bygglov ska avgöras 

innan 

gemensamhetsanlägg

-ning inrättas 

8.8 Godkänna beslut eller 

åtgärd 

30 § AL SA  

8.9 Besluta om att ta ut 

avgift  

23 § LHV  samt 

kommunens taxa 

MHI och 

Adm 

 

8.10 Utföra den kontroll 

m.m. som det 

ankommer på 

kommunen att utföra 

enligt 20 - 21 b §§ 

LVH 

20-21 b § 

LHV 

MHI och 

Adm 

 

9. Personal  

9.0 Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar/villkor   

9.1 Inrättande av fast 

tjänst 

Såväl FC som EC äger 

inom sina respektive 

ansvars- och 

verksamhetsområden 

ställningsfullmakt. 

KS är kommunens 

personalorgan samt 

anställnings-, löne- 

och 

pensionsmyndighet. 

Se reglemente för 

KS, 6 kap. och 

delegationsordning 

för KS nr 2.10 ff. 

FC  

EC 

EC äger endast rätt att 

besluta inom sitt 

verksamhetsområde. 

9.2 Besluta om 

tillsvidareanställning 

av annan personal än 

FC. 

Enligt ovan. FC  

EC 

Återrekryteringsprövning 

ska alltid ske när en tjänst 

blir vakant. I prövningen 

ingår, att kontrollera med 
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HR-chef, om den vakanta 

tjänsten behöver 

disponeras för fullgörande 

av arbetsgivarens 

rehabiliterings- och 

omplaceringsskyldighet. 

EC äger endast rätt att 

besluta inom sitt 

verksamhetsområde. 

9.3 Besluta om 

tidsbegränsad 

anställning av annan 

personal än 

förvaltningschef 

under sex månader 

eller längre tid. 

Enligt ovan. FC  

EC 

Kontroll ska ske med HR-

chef, om tjänsten behöver 

disponeras för fullgörande 

av arbetsgivarens 

rehabiliterings- och 

omplaceringsskyldighet. 

Beslut om anställning med 

anställningstid kortare än 

sex månader utgör 

verkställighet. 

EC äger endast rätt att 

besluta inom sitt 

verksamhetsområde. 

9.4 Besluta om 

anställnings- och 

lönevillkor för annan 

än FC. 

Enligt ovan. FC  

EC 

Enligt ovan. 

9.5 Uppsägning och 

avskedande av annan 

personal än FC. 

Enligt ovan. FC Samråd ska ske 

med HR-chef. 

9.6 Besluta om 

utfärdande av skriftlig 

varning till annan 

anställd än FC. 

Enligt ovan. FC  Samråd ska ske 

med HR-chefen. 

9.7 Besluta om 

avstängning, med 

eller utan 

löneförmåner av 

annan än FC  

Enligt ovan. FC  Samråd ska ske 

med HR-chefen. 
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10. Arbetsmiljö  

10.0 Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar/villkor   

10.1 Ha det övergripande 

ansvaret för det 

systematiska 

arbetsmiljöarbetet 

6 kap. 3 § KL och 

AML. 

FC (V) Med ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete menas 

bl.a. arbetsgivarens arbete 

med att undersöka 

arbetsförhållanden, åtgärda 

brister och följa upp 

verksamheten så att ohälsa 

och olycksfall i arbetet 

förebyggs och en 

tillfredsställande arbetsmiljö 

uppnås 

Ansvaret för systematiskt 

arbetsmiljöarbete delegeras 

i särskild ordning med stöd 

av AML. 

Vidaredelegation endast till 

EC inom dennes 

verksamhetsområde. 

10.2 Besluta i frågor om 

systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

Enligt ovan. FC (V) Enligt ovan 
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Bilaga 1 – Förkortningslista  

Befattningar 

1:e vice Ordf. Förste vice ordföranden i MBN  

2:e vice Ordf. Andre vice ordföranden i MBN 

Adm Administratör 

BABH Bostadsanpassningsbidragshandläggare 

BH Bygglovshandläggare, byggnadsinspektör eller plan- eller 

bygglovsarkitekt  

EC Enhetschef 

FC Förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen 

FJ Förvaltningsjurist  

MHI Miljö- och hälsoskyddsinspektör eller miljöinspektör  

MS Miljösamordnare  

Ordf.  Tjänstgörande ordförande i MBN  

SA Stadsarkitekt  

 

Nämnder och enheter 

KS Kommunstyrelsen 

MBN Miljö- och byggnadsnämnden 

MBF Miljö- och byggnadsförvaltningen 

ME Miljöenheten 

BE Byggenheten 

 

Begrepp 

BYA Byggnadsarea enligt (SS 021054:2009) 

DP Detaljplan 

OB Områdesbestämmelser 

OVK Obligatorisk ventilationskontroll 

ÖP Översiktsplan 

 

Författningar  

AF Avfallsförordning (SFS 2011:927) 

AL Anläggningslag (SFS1973:1149) 

AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

BBR Boverkets byggregler 

FAM Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador  

FAOKF Förordning (2006:814) om avgifter för offentlig kontroll av 

foder och animaliska produkter 
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FAOKL Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

FBE Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

FMH Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

FOS Förordning 1998:1252 om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. 

FL Förvaltningslag (2017:900) 

KL Kommunallag (2017:725) 

LBE Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

LFAB Lag (2006:805) om foder och animaliska produkter  

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

LIVSFS Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 2017:2 

LL Ledningsrättslag (1973:1144) 

LivsL Livsmedelslag (2006:804) 

LivsF Livsmedelsförordning (2006:813) 

LIVS Livsmedelsverkets föreskrift  

LTLP Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

LTN Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter  

MB Miljöbalk (1998:808) 

MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

NFS Naturvårdsverkets författningssamling  

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBF Plan- och byggförordning (2011:1338) 

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och 

artificiella solningsanläggningar  

SSF Strålskyddsförordning (2018:506) 

SSL   Strålskyddslag (2018:396)  

SJVF   Jordbruksverkets författningssamling, föreskrifter och allmänna 

råd 

TF   Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
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Generella bestämmelser för delegation gällande miljö- och byggnadsnämnden   

 

En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en 

anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. Detta kallas för att delegera 

beslutanderätten. Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. Nämnden ska besluta i 

ärenden som inte har delegerats.  

I 6 kap. 37–40 §§ och 7 kap. 5–8 §§ KL finns de bestämmelser som reglerar delegering 

av ärenden inom en nämnd.   

Delegationsbeslut kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan däremot när som helst 

återkalla ett delegeringsuppdrag. Detta kan göras generellt eller i ett enskilt ärende. 

Nämnden kan även ta över ett ärende och fatta beslut i ärendet. 

En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till den 

som lämnat delegationen. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som framgår av 6 

kap 38 § KL eller om ärendets innehåll kräver det.  

Delegationsbestämmelserna utgår ifrån de författningar som gäller idag. Rätt att fatta 

beslut och bedriva myndighetsutövning ska anses föreligga enligt denna 

delegationsordning även om en bestämmelse återfinns i ett annat lagrum än det som 

gällde när denna delegationsordning antogs. Förutsättningen är att innebörden 

överensstämmer med det ursprungliga i lagrummet och vad som framgår av denna 

delegationsordning. 

 

 Allmänt  

 Delegeringsförbud  
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Enligt 6 kap 38 § KL får inte följande typer av ärenden delegeras:  

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  

- Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.  

- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt.  

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.  

- Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.    

 

Om en delegat på grund av frånvaro, arbetsanhopning, jäv eller motsvarande 

förhållanden är förhindrad att fatta ett visst beslut övertas beslutanderätten av en 

ersättare. Ersättare går in i följande ordning:  

1.  Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte 

inskränkningar i delegationsrätten har införts), 

2. den som delegatens förvaltningschef eller enhetschef har utsett genom särskilt 

beslut, eller 

3. delegatens förvaltningschefenhetschef, eller . 

4. delegatens förvaltningschef.  

Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst 

beslut är det nämndens skyldighet att fatta beslutet. 

 

Förvaltningschefen får, med tillämpning av 7 kap. 6 § KL, vidaredelegera sin 

beslutanderätt till annan anställd. En sådan möjlighet för förvaltningschef att 

vidaredelegera anges med ett (V) i delegationsordningen.  

En sådan vidaredelegation ska anmälas skriftligen till nämnden. Beslut som fattas med 

stöd av vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschefen som i sin tur ska anmäla 

beslutet till nämnden vid dess nästkommande sammanträde. 

Delegats frånvaro  

 Vidaredelegation  
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Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden vid dess 

nästkommande sammanträde. Det ska således ske en månatlig inrapportering av 

fattade delegationsbeslut (undantaget sommaruppehåll).  Delegationsbeslut ska 

redovisas enligt en upprättad mall och skickas till nämndsekreteraren senast fem dagar 

innan nämndens sammanträde.   

Varje delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska följande ingå:  

- Datum för beslutet 

- Typ av beslut 

- Ärendemening 

- Ärendenummer (diarienummer) 

- uppgift om samråd ägt rum och i övrigt med innehåll som framgår av 31 § FL  

 

Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas delegeras till 

ordföranden att besluta på nämndens vägnar. Om ordföranden har förhinder beslutar 

vice ordföranden och vid dennes förhinder andre vice ordföranden. Ordförandebeslut 

ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.  

 

Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av 13 kap 1–15 §§ KL 

(laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i lag eller förordning 

(förvaltningsbesvär).   

Överklagan genom laglighetsprövning ska ske inom tre veckor från den dag då justering 

av protokollet från det sammanträde där delegationsbeslutet anmälts tillkännagetts på 

kommunens anslagstavla.  

För delegationsbeslut som överklagas genom förvaltningsbesvär räknas klagotiden till 

tre veckor från den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del av beslutet om inte 

annat följer av särskild författning. 

 Anmälan av delegationsbeslut  

 Brådskande ärenden 

 Överklagan av delegationsbeslut  
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Utöver vad som uttryckligen följer av delegationsordningen gäller nedanstående.  

Förvaltningschefen (FC) har besluts- och delegationsrätt i alla ärenden i denna 

delegationsordning om inget annat anges vid respektive ärendegrupp, t ex ”ej FC”. Vid 

FC:s frånvaro har ställföreträdande förvaltningschef (stf FC) samma beslutsrätt som FC. 

En lista utvisande vem som är stf FC ska hållas aktuell och delges nämnden när denna 

revideras. 

Förvaltningsjuristen (FJ) och enhetschef (EC) har beslutanderätt för de ärendegrupper 

där bygglovhandläggare, byggnadsinspektör, plan- eller bygglovarkitekt (BH) och miljö- 

och hälsoinspektör (MHI) har delegation.  

Miljösamordnaren (MS) har beslutanderätt för de ärendegrupper där miljö- och 

hälsoinspektör har delegation.  

 

I delegationsordningen används förkortningar för befattningar, nämnder, begrepp och 

författningar, se bilaga 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beslutsnivåer  

 Förkortningar  
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A. Allmän behörighet som tillfaller delegat 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar, i förekommande fall och såvida 
inte annat uttryckligen anges i delegationsförteckningen eller följer av författning, 
även rätt att: 

A.1 bifalla eller avslå en ansökan, 

A.2 avsluta ett ärende utan sakprövning genom avvisning eller avskrivning, 

A.3 lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd, samt även i övrigt besluta om att inte ingripa i 

ett ärende, 

A.4 förelägga den enskilde att avhjälpa brister i ofullständiga framställningar (20 § FL), 

A.5 begära ett ombud att styrka sin behörighet genom fullmakt samt besluta om att förelägga part 

eller ombud att ombudet stryker sin behörighet genom en skriftlig eller muntlig fullmakt (15 § FL), 

A.6 inhämta remissyttranden enligt 26 § FL, 

A.7 avge remissyttranden, förutsatt att ärendet inte är av principiell vikt, 

A.8 begära att en handling bekräftas av avsändaren (21 § FL), 

A.9 förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor, samt besluta vad som i övrigt ska 

gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispenser eller undantag enligt vad som anges i 

särskilda bestämmelser, 

A.10 besluta om beställning av tolk (13 § FL), 

A.11 besluta om beställning av översättning av handlingar (13 § FL), 

A.12 meddela förelägganden och förbud i tillsyns- och anmälningsärenden, 
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A.13 förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna vid risk att bristen avhjälps på 

sökandens bekostnad, avgörs i befintligt skick eller ansökan avvisas (exempelvis 19 kap 5 § första 

stycket 2 och 22 kap 2 §§ MB, 9 kap 22 §, PBL och 6 kap. 8 och 9 §§ PBF), 

A.14 pröva om ett överklagande har kommit in i rätt tid och därvid fatta beslut om avvisning enligt 45 § 

FL eller vidtagande av åtgärder enligt 46 § FL, 

A.15 besluta om rättelse och ändringar av beslut enligt 36-39 §§ FL, 

A.16 efter samråd med FC EC eller FJ, överklaga beslut som överprövningsinstans fattat samt avge 

yttranden, 

A.17 efter prövning, utlämna allmän och offentlig handling, samt 

A.18 fatta beslut och vidta åtgärder som utgör ren verkställighet.  

 
 
 

1. Allmänna administrativa ärenden 

1.0 Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar/villkor 

1.1 Beslut i så brådskande 
ärenden att nämndbeslut 
inte kan avvakta. 

6 kap. 39 § KL Ordf., 1:e vice 
Ordf. och 

2:e vice Ordf. 

Om ordföranden 
har förhinder 
beslutar vice 
ordföranden och 
vid dennes 
förhinder andre 
vice ordföranden 

1.2 Beslut om att avvisa 
besvärshandling som 
inkommit för sent. 

45 § FL Delegat i ärendet, 
för 
nämndärenden 
FC, MSEC eller FJ 

 

1.3 Föra nämndens talan eller 
befullmäktiga ombud att 
föra nämndens talan inför 
domstol och andra 
myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag. 
 

 FC eller FJ  

1.4 Beslut att utlämna/inte 
utlämna handling eller 
uppgift ur handling till 
enskild eller annan 
myndighet samt uppställa 
förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild. 

2 kap. 14 § TF, 6 kap. 
1-5 §§ samt 10 kap. 3, 
4 och 13-14 §§ OSL 

Beslut att utlämna 
allmän handling 
eller uppgift ur 
allmän handling 
fattas av den som 
har ansvar för 
vården av 
handlingen enligt 
6 kap. 3 § OSL. 
 
Beslut att inte 
utlämna handling, 
uppgift ur 

Är den som 
ansvarar för vården 
av handlingen enligt 
6 kap. 3 § OSL 
osäker eller 
förordar avslag ska 
FC EC eller FJ göra 
prövningen.   
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handling eller att 
uppställa 
förbehåll fattas av 
FC EC eller FJ. 

1.5 Delgivning till nämnden. 6 kap. 31 § KL FC  

1.6 Medge undantag från 
avgift för avskrifter, kopior 
m.m. av allmänna 
handlingar om det finns 
särskilda skäl. 

Ronneby kommuns 
taxa för avskrifter, 
kopior m.m. av 
allmänna handlingar 

FC  

1.7 Deltagande i kurser, 
konferenser o dylikt för 
förtroendevalda och 
nämndsekreterare. 

 Ordf.  

1.8 Deltagande i kurser, 
konferenser o dylikt utanför 
EU och Norden inom 
nämndens 
verksamhetsområde för 
förtroendevalda och 
anställda. 

 Ordf. Deltagande i kurser, 
konferenser o dylikt 
inom EU och 
Norden anses som 
verkställighet. 
Kostnaderna ska 
rymmas inom 
respektive nämnds 
budget 

1.9 Utse förvaltningens 
representanter till projekt 
och interna/externa råd. 

 FCEC EC äger rätt att utse 
representanter inom 
dennes 
verksamhetsområde. 
Om även annan 
verksamhet berörs ska 
EC samråda med FC. 

1.10 Utse arkivredogörare inom 

miljö- och 

byggnadsnämndens 

verksamhetsområde. 

Arkivreglementet för 

Ronneby Kommun 

Arkivansvarig  
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2. Ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet  

2.0  Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar/villkor 

Allmänna hänsynsregler enligt 2 kap. MB 

2.1 Besluta i 

tillsynsärende 

gällande 

tillämpningen av 

de allmänna 

hänsynsreglerna. 

2 kap 2-9 §§, 26 kap 

MB 

MHI  

2.2 Avge yttrande till 

verksamhetsutövare inför 

eller i samrådsskedet om 

miljökonsekvensbeskrivning. 

6 kap 4 § MB MHI  

2.3 Avge yttrande till 

länsstyrelsen med anledning 

av utökat samråd om 

betydande miljöpåverkan. 

6 kap 5 § MB MHI  

2.4 Avge yttrande över 

miljökonsekvensbeskrivning 

som inte kungörs 

tillsammans med ansökan i 

ett mål eller ärende. 

6 kap 8 § MB, 12 § 

FMKB 

MHI  
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2.5 Avge yttrande om MKB i 

samband med att MKB för 

plan eller program upprättas 

eller med anledning av att 

MKB för plan eller program 

upprättas. 

6 kap 12-14 §§ MB 

och 8 § FMKB 

MHI  
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  Skydd av områden, 7 kap MB 

2.6 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 

MHI  

2.7 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 

MHI  

2.8 Besluta i tillsynsärende 

gällande områden eller 

djur- eller växtart över vilka 

kommunen har tillsyn enligt 

7 kap MB. 

2 kap 9 § 

MTF 

MHI  

2.9 Besluta om 

strandskyddsdispens för 

a) mindre byggåtgärder 

inom befintlig 

tomtplatsavgränsning, 

b) mindre 

transformatorstationer 

och 

c) små 

avloppsanläggningar  

 7 kap 18-

31§§ MB 

FCEC, FJ och MHI MHI äger endast 

rätt att fatta beslut 

enligt punkten c) 

små avlopps-

anläggningar.  
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Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB 

2.10 Avge yttrande till 

länsstyrelse eller mark- 

och miljödomstol i den 

s.k. 

kompletteringsremissen 

vid prövning av ansökan 

om miljöfarlig 

verksamhet. 

19 kap 4 § MB, 9 § 

FMH, respektive 22 

kap 4 och 10 §§ MB 

MHI  

2.11 Avge yttrande till 

länsstyrelsen i 

anmälningsärende angående 

mindre ändring av 

tillståndspliktig verksamhet. 

22 § och 26 § FMH MHI  

2.12 Besluta i ärende om tillstånd 

att inrätta avloppsanordning 

med ansluten vattentoalett. 

13 § första stycket 1 

FMH 

MHI  

2.13 Besluta i ärende om 

tillstånd att ansluta 

vattentoalett till befintlig 

avloppsanordning. 

13 § första stycket 2 

FMH 

MHI  

2.14 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 

hälsoskydds- 

föreskrifter. 

 

MHI  

2.15 Besluta i ärende om 

anmälan för att inrätta 

annan avloppsanordning än 

som kräver tillstånd. 

13 § andra stycket 

FMH 

MHI  

2.16 Besluta i ärende om 

anmälan om ändring av 

sådana avloppsanordningar 

som avses i 13 § FMH. 

14 § FMH MHI  
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2.17 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 

hälsoskyddsföreskrif

ter 

MHI  

2.18 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 

MHI  

2.19 Besluta i ärende om 

gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning 

inom område med detaljplan 

eller, om kommunen så 

föreskrivit, annat tätbebyggt 

område. 

37 § FMH, lokala 

hälsoskyddsföreskrifter 

MHI  

2.20 Besluta i ärende 

om anmälan som 

avses i 1 kap. 10 

eller 11 § miljö- 

prövningsförordn

ingen (2013:251). 

22 § FMH MHI  

2.21 Besluta i ärende om 

anmälan att driva eller 

arrangera 

   1. verksamhet där 

allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygieniska 

behandlingar som innebär 

risk för blodsmitta på grund 

av användningen av 

skalpeller, akupunkturnålar, 

piercningsverktyg eller 

andra liknande skärande 

eller stickande verktyg, 

38 § FMH MHI  
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   2. bassängbad för 

allmänheten eller som på 

annat sätt används av 

många människor, eller 

   3. förskola, öppen 

förskola, fritidshem, öppen 

fritidsverksamhet, 

förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, 

gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, 

specialskola, sameskola 

eller internationell skola. 

2.22 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 

MHI  

2.23 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 

hälsoskydds-

föreskrifter 

MHI  

2.24 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 hälsoskydds-

föreskrifter  

MHI  
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  2.25 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, 50 § 

första stycket 5 FMH, 

lokala hälsoskydds-

föreskrifter 

MHI  

2.26 Besluta om dispens från vad 

som gäller enligt 

kommunens lokala 

hälsoskyddsföreskrifter, om 

det är uppenbart att risk för 

olägenheter från miljö- och 

hälsosynpunkt inte 

föreligger. 

Lokala hälsoskydds-

föreskrifter 

MHI  

Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB 

2.27 Besluta i tillsynsärende 

angående avhjälpande av 

föroreningsskada. 

10 kap. 2-3 §§ MB MHI  

2.28 Besluta i tillsynsärende 

angående avhjälpande av 

allvarlig miljöskada. 

3 kap 31 § 2–3 MTF, 

10 kap 14 § MB, 18–

21 §§ FAM 

MHI  

2.29 Besluta i 

anmälningsärende om 

avhjälpandeåtgärd med 

anledning av 

föroreningsskada 

28 § FMH MHI  

Vattenverksamhet, 11 kap. MB 

2.30 Yttrande till länsstyrelsen 

i ärende om anmälan av 

vattenverksamhet eller till 

länsstyrelse eller mark- 

och miljödomstol i ärende 

om tillstånd för 

markavvattning. 

11 kap 9a-b och 13 

§§ MB, 21 § FVV 

MHI  
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Husbehovstäkter, jordbruk m.m. 

2.31 Besluta att avge yttrande i 

ärende om anmälan för 

samråd enligt 12 kap 6 § 

MB. 

12 kap 6 § MB MHI  

2.32 Besluta i ärende om 

anmälan av 

husbehovstäkt för samråd 

enligt 12 kap 6 § MB. 

12 kap 6 § MB MHI  

2.33 Besluta i tillsynsärende 

angående täkt. 

12 kap 6 § MB MHI  

2.34 Besluta i dispensansökan 

för spridning av gödsel. 

23 a § SJVFS 2012:41 MHI  

Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB 

2.35 Besluta avge yttrande i 

ärende om dispens från 

förbud att sprida kemiska 

och biologiska 

bekämpningsmedel över 

skogsmark. 

14 kap 9 § tredje 

stycket MB 

MHI  

2.36 Besluta i ärende om 

tillstånd för yrkesmässig 

spridning av 

bekämpningsmedel inom 

ett vattenskyddsområde 

eller i tomtmark för 

flerfamiljshus, på gårdar 

till förskolor och skolor 

eller allmänna lekplatser 

samt vid planerings- och 

anläggningsarbeten. 

14 § SNFS 1997:2 MHI  
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  2.37 Besluta i ärende om 

anmälan om spridning av 

bekämpningsmedel på 

banvall, idrottsanläggning 

och områden större än 

1000 m2 där allmänheten 

får färdas fritt med 

undantag för åkermark. 

11 § SNFS 1997:2 MHI  

2.38 Besluta i ärende om 

undantag från 

informationsplikten för 

den som avser att sprida 

bekämpningsmedel på 

områden där allmänheten 

får färdas fritt. 

13 och 16 §§ SNFS 

1997:2 

MHI  

 

 

2.39 Besluta i tillsynsärende 

om skydd mot 

vattenförorening vid 

hantering av brandfarliga 

vätskor. 

NFS 2017:5 MHI  

2.40 Besluta i anmälnings- och 

tillsynsärende om 

anläggningar som 

innehåller fluorerade 

växthusgaser och 

ozonnedbrytande ämnen. 

Förordningen 

(2016:1128) om 

fluorerande 

växthusgaser, 

Förordningen 

(2016:1129) om 

ozonnedbrytande 

ämnen 

MHI  

2.41 Besluta i ärende om 

anmälan om åtgärd för att 

avlägsna PCB- produkter i 

byggnader och 

anläggningar. 

18 § förordningen 

(2007:19) om PCB 

m.m. 

MHI  

2.42 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 2 

kap 32-33 MTF 

MHI  
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Avfall och producentansvar, 15 kap. MB 

2.43 Besluta i ärende om 

dispens/tillstånd att själv 

kompostera eller på annat 

sätt återvinna eller 

bortskaffa avfall. 

15 kap 18 § tredje 

och fjärde styckena 

MB 

MHI  

2.44 Besluta i ärende om 

dispens/tillstånd för 

kompostering i grupp- och 

flerbostadsbebyggelse, 

förskolor, skolor etc. 

 MHI  

2.45 Besluta om ärende om 

anmälan om kompostering 

eller annat 

återvinning/annat 

bortskaffande om annat 

avfall än trädgårdsavfall. 

45 § AF MHI  

2.46 Besluta om undantag vad 

avser latrin. 

Lokala renhållnings-

föreskrifter 

MHI  

2.47 Besluta om utökat 

slamtömningsintervall. 

Lokala renhållnings-

föreskrifter 

MHI  

2.48 Besluta om undantag från 

hämtning av slam, latrin 

och hushållsavfall. 

Lokala renhållnings-

föreskrifter 

MHI  

2.49 Besluta om undantag från 

renhållningsordningens 

föreskrifter om synnerliga 

skäl föreligger. 

Lokala renhållnings-

föreskrifter 

MHI  

Tillsyn, 26 kap. MB 

2.50 Besluta om förelägganden 

eller förbud utan vite i 

ärenden som nämnden 

ansvarar för. 

26 kap 9 § MB MHI  
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2.51 Besluta att förena 

föreläggande eller förbud 

med (fast)vite om högst 5 

000 kr för respektive 

adressat i varje enskilt 

ärende. 

26 kap 14 § MB, Lag 

(1985:206) om viten 

MHI Vitesförelägganden 

som beslutas på 

delegation ska 

särskilt redovisas 

för nämnden. 

2.52 Besluta att förena 

föreläggande eller förbud 

med löpande vite om 

högst 10 000 kr per 

överträdelse eller om 

högst 10 000 kr per 

månad som föreläggandet 

eller förbudet inte åtlyds.  

26 kap 14 § MB, Lag 

(1985:206) om viten 

Ordf. Vitesföreläggande

n som beslutas på 

delegation ska 

särskilt redovisas 

för nämnden. 

2.53 Besluta att ålägga tidigare 

ägare eller 

nyttjanderättshavare att 

lämna uppgift om ny 

ägares eller 

nyttjanderättshavares 

namn och adress. 

26 kap 13 § MB  MHI  

2.54 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 MHI  

2.55 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 

MHI  
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  2.56 Besluta att förelägga den 

som bedriver verksamhet 

eller vidtar åtgärd att 

lämna de uppgifter och 

handlingar som behövs 

för tillsynen. 

26 kap 21 § MB MHI  

2.57 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 MHI  

2.58 Besluta att föreskriva att 

undersökning av 

verksamhet och dess 

verkan istället ska utföras 

av någon annan och utse 

någon att göra sådan 

undersökning, om 

kostnaden för 

undersökningen inte 

överstiger 10 000 kronor. 

26 kap 22 § första 

stycket MB 

Ordf.  

2.59 Bestämma att beslut i 

tillsynsärende ska gälla 

omedelbart även om det 

överklagas. 

26 kap 26 § MB MHI  

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

2.60 Besluta att på ansökan av 

tillståndshavare upphäva 

eller ändra bestämmelser 

och villkor i ett 

tillståndsbeslut, som 

delegaten själv har fattat. 

24 kap 8 § MB MHI  
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Avgifter, 27 kap. MB 

2.61 Besluta om att påföra 

avgift för prövning och 

tillsyn enligt kommunens 

taxa om avgifter inom 

miljöbalkens 

tillämpningsområde. 

27 kap 1 § MB, 

kommunens taxa 

MHI  

2.62 Besluta om nedsättning av 

avgift eller efterskänkande 

av avgift i enskilda fall 

enligt vad som föreskrivs i 

kommunens taxa. 

Kommunens taxa MHI  

2.63 Bestämma att beslut om 

avgift ska gälla omedelbart 

även om det överklagas. 

9 kap 5 § FAPT MHI  

Tillträde m.m., 28 kap. MB  

2.64 Besluta att meddela 

förbud vid vite av högst 

10 000 kr att rubba eller 

skada mätapparat eller 

liknande utrustning som 

behöver sättas ut vid 

undersökningar. 

28 kap 1 och 7 §§ 

MB 

MHI  

2.65 Besluta att begära 

polishjälp för att få 

tillträde till fastigheter, 

byggnader, andra 

anläggningar samt 

transportmedel för att 

myndighetens uppgifter 

ska kunna utföras. 

28 kap 1 och 8 §§ 

MB 

MHI  

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB. 

2.66 Besluta om 

miljösanktionsavgift upp 

till 10 000 kr. 

Miljösanktionsavgift som 

beslutats på delegation 

ska särskilt redovisas för 

nämnden. 

30 kap 3 § MB MHI  
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Verkställighetsförordnande  

2.67 Förordna att tillståndet till 

en verksamhet får tas i 

anspråk även om beslutet 

inte har vunnit laga kraft. 

19 kap. 5 § punkten 

12 MB 

MHI Samråd bör ske 

med FC EC eller 

FJ. 

Strålskyddslagen (2018:396) 

2.68 Besluta att begära 

tillträde samt 

upplysningar eller 

handlingar som behövs 

för sådan tillsyn enligt 

strålskyddslagen som 

nämnden ansvarar för. 

 

8 kap. 11§ SSL samt 

8 kap. 2§ SSF 

MHI  

2.69 Besluta om de 

förelägganden och förbud 

som behövs för att denna 

lag, föreskrifter eller 

villkor ska efterlevas 

8 kap. 6 § SSL 

 

MHI  

2.70 Besluta om att vidtagna 

åtgärder som åligger 

någon ska ske på dennes 

bekostnad. 

8 kap. 10 § SSL MHI  

2.71 Besluta att omhänderta 

ett radioaktivt material 

eller en teknisk anordning 

som kan alstra strålning. 

 

8 kap. 8§ SSL MHI  

2.72 Besluta att försegla 

fastigheter, utrymmen 

eller anordning som kan 

alstra strålning  

8 kap. 9§ SSL MHI  

2.73 Anmäla om misstanke om 

överträdelse. 

9 kap. 1-7§§ SSL 

. 

FC  
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2.74 Besluta i ärenden om 

anmälan av verksamhet 

där solarium upplåts till 

allmänheten 

10 § SSMFS (2012:5) 

 

MHI  

2.75 Besluta att ta ut avgift för 

tillsynsärende enligt 

strålskyddslagstiftningen 

10 kap. 4§ SSL, 8 kap 

14§ SSF samt 

kommunens taxa 

 

MHI  
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3. Ärenden inom livsmedelsområdet 

3.0  Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar/villkor 

3.1 Besluta att meddela 

förelägganden och förbud 

utan vite som behövs för 

efterlevnaden av 

livsmedelslagen, lagen om 

animaliska biprodukter och 

de förskrifter som 

meddelats med stöd av 

lagen, de EU- och EG-

bestämmelser som 

kompletteras av lagen samt 

de beslut som meddelats 

med stöd av EU- och EG-

bestämmelserna. 

22 § LivsL MHI  

3.2 Besluta att förena 

föreläggande och förbud 

med (fast) vite upp till 5 000 

kr för respektive adressat i 

varje enskilt ärende.  

Vitesförelägganden som 

beslutas på delegation ska 

särskilt redovisas för 

nämnden. 

23 § LivsL 

 

Viteslagen 

(1985:206) 

MHI  

3.3 Besluta att förena 

föreläggande eller förbud 

med löpande vite om högst 

10 000 kr per överträdelse 

eller om högst 10 000 kr per 

månad som föreläggandet 

eller förbudet inte åtlyds. 

 

23 § LivsL och 4 § 

Viteslagen 

(1985:206) 

 

 

Ordf. Vites-

förelägganden 

som beslutas på 

delegation ska 

särskilt redovisas 

för nämnden. 

  

Livsmedelslagen  
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3.4 Beslut avseende registrering 

av livsmedelsanläggning.  

23 § LivsL MHI  

3.5 Besluta att ta hand om en 

vara samt- om 

förutsättningar för det 

föreligger- att låta förstöra 

varan på ägarens bekostnad, 

om varans värde kan antas 

understiga 5 000 kronor. 

24 § LivsL, 34 § LivsL MHI  

3.6 Besluta att, om det finns 

särskilda skäl för något 

annat, på ägarens 

bekostnad låta förstöra vara 

eller varor som omfattas av 

ett förbud eller enligt 

föreskrifter meddelade med 

stöd av 6 § 6 LivsL. 

24 § LivsL, 34 § LivsL Ordf.  

3.7 Vidta åtgärder efter 

underrättelse från 

smittskyddsläkaren. 

25 § LivsL MHI  

3.8 Besluta om rättelse på 

verksamhetsutövarens 

bekostnad upp till ett värde 

av 5000 kr. 

26 § LivsL MHI  

3.9 Besluta om att begära hjälp 

av polismyndigheten för att 

utöva livsmedelskontrollen 

eller verkställighet av beslut, 

om förutsättningar för 

sådan begäran föreligger. 

27 § LivsL MHI  

3.10 Besluta om att ta ut avgift. 28 § LivsL MHI  

3.11 Göra en prövning om 

sanktionsavgifter. 

30 c § LivsL, 39a-39g 

LivsL 

MHI  

3.12 Besluta att förordna att ett 

beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas. 

Detta gäller inte beslut om 

sanktionsavgift. 

33 § LivsL MHI  
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3.13 Besluta om att varor ska 

behandlas, att märkning 

ändras, eller att 

korrigerande information 

ska förmedlas till 

konsumenterna. 

F 2017/625 Art 138 

2 c 

 

MHI  

3.14 Besluta om att begränsa 

eller förbjuda att varor 

släpps ut på marknaden, 

förflyttas, förs in i unionen 

eller exporteras samt 

förbjuda att de återsänds till 

den avsändande 

medlemsstaten eller 

beordra att de återsänds till 

den avsändande 

medlemsstaten. 

F 2017/625 Art 138 

2 d 

MHI  

3.15 Besluta att aktören ska öka 

egenkontrollernas frekvens. 

F 2017/625 Art 138 

2 e 

MHI  

3.16 Besluta att varor dras 

tillbaka, återkallas, 

bortskaffas och destrueras, 

och i tillämpliga fall tillåta 

att varorna används för 

andra ändamål än de som 

de ursprungligen var 

avsedda för. 

F 2017/625 Art 138 

2 g 

MHI  

3.17 Besluta att hela eller delar 

av den berörda aktörens 

företag, eller dess 

anläggningar, installationer 

eller andra lokaler, isoleras 

eller stängs under en 

lämplig tidsperiod. 

F 2017/625 Art 138 

2 h 

MHI  
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3.18 Besluta att beordra att hela 

eller delar av den berörda 

aktörens verksamhet och, i 

förekommande fall, de 

webbplatser som aktören 

driver eller använder, läggs 

ner under en lämplig 

tidsperiod. 

F 2017/625 Art 138 

2 i 

MHI  

Livsmedelsförordningen 

3.19 Besluta om skyldighet för 

den som är sysselsatt med 

livsmedelsverksamhet att 

genomgå läkarundersökning 

om det behövs av 

livsmedelshygieniska skäl. 

8 § LivsL MHI  

3.20 Besluta om återkallande 

eller tillfälligt upphävande 

av godkännande av 

livsmedelsanläggning. 

24 § LivsL Ordf.  

3.21 Besluta om sanktionsavgift 

för överträdelser upp till 10 

000 kr. 

39 § LivsL  MHI 

Ordf.  

 

3.22 Besluta om risk- och 

erfarenhetsklassificering av 

livsmedelsföretag samt om 

årlig kontrollavgift. 

3–6 §§ FAOKL,  

Kommunens taxa 

MHI  

3.23 Besluta om avgift för 

godkännande och 

registrering. 

13–14 §§ FAOKL, 

Kommunens taxa 

MHI  

3.24 Besluta om att sätta ned 

eller efterskänka avgiften. 

10 § FAOKL, 

Kommunens taxa 

MHI  

3.25 Besluta om avgift för 

offentlig kontroll som utförs 

efter klagomål och som är 

nödvändig för att undersöka 

den påstådda bristen. 

11 § FAOKL MHI  

  

Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
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3.26 Besluta om avgift för 

offentlig kontroll som 

ursprungligen inte var 

planerad och blivit 

nödvändig efter det att 

bristande efterlevnad 

påvisats.   

11 a § FAOKL MHI  

3.27 Besluta om att minska 

beloppet för avgiften under 

de förutsättningar som 

anges i artikel 79.3 i (EU) 

2017/625. 

12 a § 1 st FAOKL MHI  

3.28 Besluta om att avgift i ett 

enskilt fall inte ska tas ut om 

beloppet är så lågt att ett 

uttag skulle vara 

oekonomiskt med hänsyn 

till kostnaderna för uttaget 

och de totala förväntade 

inkomsterna från avgiften.  

12 a § 2 st FAOKL MHI  

3.29 Besluta om avgift för 

kontrollmyndighetens 

bemanning vid slakterier, 

styckningsanläggningar och 

vilthanteringsanläggningar. 

18 § FAOKL, 

Kommunens taxa 

MHI  

3.30 Besluta om avgift för 

handläggning av ansökan 

om registrering av en 

skyddad beteckning, ändring 

av en produktspecifikation 

eller avregistrering. 

19 § FAOKL, 

Kommunens taxa 

MHI  

3.31 Beslut om avgift för kontroll 

av att 

produktspecifikationen följs 

innan en produkt släpps ut 

på marknaden och för 

uppföljande kontroll hos 

producenter av vin. 

20 § FAOKL, 

Kommunens taxa 

MHI  

Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland 
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3.32 Besluta om avgift för 

importkontroll. 

Förordning 

2006:812 12 § 

MHI  

3.33 Besluta att meddela 

förelägganden och förbud 

utan vite som behövs för 

efterlevnaden av lagen, de 

föreskrifter som meddelats 

med stöd av lagen, de EU- 

och EG-bestämmelser som 

kompletteras av lagen samt 

de beslut som meddelats 

med stöd av EU- och EG-

bestämmelserna. 

23 § LFAB, 12 § FFAB MHI  

3.34 Besluta att förena 

föreläggande och förbud 

med (fast) vite upp till 5 000 

kr för respektive adressat i 

varje enskilt ärende 

Vitesförelägganden som 

beslutas på delegation ska 

särskilt redovisas för 

nämnden. 

24 § LFAB, 

Viteslagen 

(1985:206) 

MHI  

3.35 Besluta att förena 

föreläggande eller förbud 

med löpande vite om högst 

10 000 kr per överträdelse 

eller om högst 10 000 kr per 

månad som föreläggandet 

eller förbudet inte åtlyds 

Vitesförelägganden som 

beslutas på delegation ska 

särskilt redovisas för 

nämnden. 

24 § LFAB, 

Viteslagen 

(1985:206) 

Ordf.  

  

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB) 
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3.36 Besluta att ta hand om en 

vara samt- om 

förutsättningar för det 

föreligger- att låta förstöra 

varan på ägarens bekostnad, 

om varans värde kan antas 

understiga 5 000 kronor. 

25 § LFAB MHI  

3.37 Besluta om att begära hjälp 

av polismyndigheten för 

utövande av kontrollen eller 

verkställighet av beslut, om 

förutsättningar för sådan 

begäran föreligger. 

27 § LFAB MHI  

3.38 Besluta att förordna att ett 

beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas. 

33 § LFAB MHI  

3.39 Besluta om sanktionsavgift 

ska betalas av den som 

påbörjar en verksamhet som 

är registreringspliktig utan 

att någon anmälan om 

registrering har gjorts, eller 

brister när det gäller att 

uppfylla krav på 

journalföring eller annan 

dokumentation. 

30 a § LFAB MHI  

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

3.40 Besluta om inklassning av 

foderföretagare och 

företagare som befattar sig 

med animaliska biprodukter 

samt beslut om årlig 

kontrollavgift. 

3–6 §§ FAOFL, 

Kommunens taxa 

MHI  

3.41 Besluta om att sätta ned 

eller efterskänka avgiften. 

11 § FAOKF, 

Kommunens taxa 

MHI  
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3.42 Besluta om avgift för 

kostnader för offentlig 

kontroll som utförs efter 

klagomål och som är 

nödvändig för att undersöka 

den påstådda bristen.  

12 § 1 st FAOKF MHI  

3.43 Besluta om avgift för 

offentlig kontroll som 

ursprungligen inte var 

planerad och som blivit 

nödvändig efter det att 

bristande efterlevnad 

påvisats. 

(EU) 2017/625 art 

79.2 c 

12 § 2 st FAOKF 

MHI  

3.44 Besluta, i enlighet med 

artikel 79.4 (EU) 2017/625, 

att avgift inte ska tas ut i ett 

enskilt fall om beloppet är 

så lågt att ett uttag skulle 

vara oekonomiskt med 

hänsyn till kostnaderna för 

uttaget och de totala 

förväntade inkomsterna 

från avgiften. 

13 a § 

FAOKF 

MHI  

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2) 

3.45 Besluta om fastställande av 

program för faroanalys samt 

undersökningsprogrammet 

och dess parametrar, 

provtagningspunkter och 

frekvensen av normal 

respektive utvidgad 

undersökning. 

12 § LIVSFS 

2017:2 

MHI  

3.46 Besluta om minskning av 

undersökningar 

12 a § LIVSFS 2017:2 MHI  
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4. Bostadsanpassning 

4.0 Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar/villkor 

4.1 Besluta i ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag, 

två (2) prisbasbelopp.  

Lag (1992:1574) om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

BABH  

4.2 Besluta i ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag, 

två (2) prisbasbelopp. 

Lag (2018:222) om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

BABH  

4.3 Besluta i ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag, 

fyra (4) prisbasbelopp.  

Lag (1992:1574) om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

FCEC  

4.4 Besluta i ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag, 

fyra (4) prisbasbelopp. 

Lag (2018:222) om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

FCEC  

4.5 Besluta om avslag i ärenden 

om 

bostadsanpassningsbidrag, 

två (2) prisbasbelopp. 

Lag (1992:157) om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

BABH  

4.6 Besluta om avslag i ärenden 

om 

bostadsanpassningsbidrag, 

två (2) prisbasbelopp. 

Lag (2018:222) om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

BABH  

4.7 Besluta om avslag i ärenden 

om 

bostadsanpassningsbidrag, 

fyra (4) prisbasbelopp. 

Lag (1992:157) om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

FCEC  

4.8 Besluta om avslag i ärenden 

om 

bostadsanpassningsbidrag, 

fyra (4) prisbasbelopp. 

Lag (2018:222) om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

FCEC  
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5. Plan- och bygglagen  

5.0 Ärendetyp Lagrum Delegat  Kommentar/villkor 

Lovärenden 

5.1 ”Frivillig ansökan” 

Prövning av åtgärder 
som inte kräver lov. 

9 kap. 14 § PBL BH Samråd med FC eller FJ 
eller EC bör ske. 

5.2 Villkorsbesked  

Lämna ett villkorsbesked 
på begäran av sökande. 

9 kap. 19 § PBL BH  

5.3 Ofullständig ansökan 

Förelägga sökanden av 
lov eller förhandsbesked 
att komplettera en 
ofullständig ansökan. 

9 kap. 22 § 1 st. PBL BH 

 

 

5.4 Avvisa ofullständig 
ansökan  

Om föreläggandet inte 
följs ta beslut om att 
avvisa eller avgöra 
ansökan i befintligt 
skick. 

9 kap. 22 § 2 st. PBL BH Samråd med FC eller FJ 
eller EC bör ske.innan 
beslut om avvisning. 

5.5 Förlängd 
handläggningstid 

Beslut att förlänga 
handläggningstid för lov 
eller förhandsbesked. 

9 kap. 27 § PBL BH Samråd med FJ eller EC 
bör ske.Samråd med FC 
eller FJ. 

5.6 Samordning  

Beslut om att 
samordning med 
miljönämnd inte ska ske 
om det finns särskilda 
skäl. 

9 kap. 24 § 2 st. PBL  

 

BH 

 

 

Avser åtgärd som måste 
anmälas till kommunen 
enligt 9 kap. 6 § MB. 

 
Samråd bör ske med FC 
EC eller FJ. 
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5.7 Prövning av lov och 
förhandsbesked 

Beslut att bevilja eller 
avslå bygg-, mark- och 
rivningslov, 
tidsbegränsat bygglov 
samt förhandsbesked.  

9 kap. 30- 38 § PBL, 16 
kap. 7 § PBL, 6 kap. 1-4 
§ PBF 

BH Delegering av lovbeslut 
gäller aldrig beslut som 
är av principiell eller 
större betydelse. 

Delegationen gäller ej 
heller: 

a) Om den sökta 
åtgärden avviker från DP 
eller OB och 
genomförandetiden 
fortfarande gäller, 

b) åtgärden innebär att 
BYA överstigs med mer 
än 15 % eller större 
avvikelse från 
byggnadshöjden än 0,4 
m. 

c) Nybyggnation utanför 
DP eller OB, avseende 
permanentbostad eller 
fritidshus, när 
förhandsbesked inte 
meddelats och 
åtgärdens BYA 
överstiger 200 m2.  

d) Tillbyggnad av 
huvudbyggnad utanför 
DP eller OB, om BYA 
efter tillbyggnaden 
utgör mer än 50 % av 
huvudbyggnadens BYA 
eller BYA efter 
tillbyggnaden överstiger 
200 m2.  

e) Rivningslov för 
byggnad som ur 
historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt har 
större värde eller rivning 
som kräver beslut enligt 
annan författning. 

f) Förhandsbesked om 
BYA överstiger 200 m2. 

För åtgärder som avser 
nybyggnation inom 
detaljplan för handel, 
kontor, hantverk eller 
industri ska samråd ske 
med FC EC eller FJ om 
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BYA överstiger 2 000 
m2. 

5.8 Verkställa lov  

Beslut att verkställa lov 
tidigare än vad som 
följer av 9 kap. 42 a § 1 
st. PBL.  

9 kap. 42 a § PBL FCBH Samråd med EC eller FJ. 

Bygg-, rivnings- och markåtgärder 

5.9 Handläggningstid 

Beslut att förlänga 
handläggningstid för 
anmälningspliktig 
åtgärd.  

9 kap. 45 § PBL BH  Samråd med FJ eller EC 
bör skeSamråd med FC 
eller FJ. 

5.10 Ofullständig anmälan 

Förelägga sökanden av 
anmälningspliktig åtgärd 
att komplettera en 
ofullständig anmälan. 

9 kap. 46 § PBL BH  

5.11 Avvisa ofullständig 
anmälan  

Beslut att avvisa 
anmälan om 
föreläggande inte följs 
eller avgöra ärende i 
befintligt skick.  

9 kap. 46 § PBL BH Samråd bör ske med FC 
EC eller FJ.  

5.12 Tillåta byggnadsverk att 
tas i bruk 

Besluta att ett 
byggnadsverk får tas i 
bruk utan att slutbesked 
lämnas. 

10 kap. 4 § PBL BH Samråd ska bör ske med 
FC EC eller FJ. 

5.13 Ny kontrollansvarig 
Beslut att utse ny 
kontrollansvarig om 
tidigare kontrollansvarig 
lämnat sitt uppdrag. 

10 kap.13 § PBL BH  

5.14 Kontrollplan  

Beslut att det inte 
behövs en kontrollplan 
för rivningsåtgärder. 

10 kap.18 § 2 st. PBL BH  

5.15 Kompletterande 
handlingar  

Förelägga byggherre att 
komplettera med 
handlingar för prövning 
av startbesked. 

10 kap.22 § 1 st. 2 p 
PBL 

BH Avser ärenden som inte 
kräver tekniskt samråd. 
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  5.16 Bevilja startbesked 
Beslut om att bevilja 
startbesked. 

10 kap. 23- 24 § PBL, 
10 kap. 22 § 1 st. 1 p 
PBL 

BH  

5.17 Vägra startbesked 
Beslut om att vägra 
startbesked. 

10 kap. 23- 24 § PBL, 
10 kap 22 § 1 st. 1 p 
PBL 

BH  

5.18 Kompletterande villkor  

Beslut om 
kompletterande villkor 
för bygg- och 
rivningsåtgärder. 

10 kap.29 § PBL BH Samråd bör ske med FC 
EC eller FJ. 

5.19 Slutbesked  

Lämna slutbesked eller 
interimistiskt slutbesked. 

10 kap. 34- 37 § PBL BH Samråd bör ske med FC 
EC eller FJ innan beslut 
fattas om interimistiskt 
slutbesked.  

5.20 Färdigställandeskydd 

Prövning av och beslut i 
fråga om 
färdigställandeskydd. 

3 § lag (2014:227) om 
färdigställandeskydd 

BH   

Tillsyn  

5.21 Enkelt avhjälpta hinder  

Beslut att lämna 
anmälan om enkelt 
avhjälpta hinder utan 
åtgärd och att avskriva 
ärendet. 

11 kap. 5 §, 8 kap. 2 § 
2 st., 12 § 2 st. PBL, 
BFS 2011:13 – HIN 2 
och BFS 2019:9 – HIN 3 

BH.  

5.22 Avskrivning 

Beslut att i ett 
tillsynsärende lämna 
ärendet utan åtgärd och 
att avskriva ärendet. 

11 kap. 5 § PBL BH BH samråder vid behov 
med FJ. 

5.23 Ingripandebesked 

Beslut om ett ingripande 
är motiverat eller inte. 

11 kap. 7 § BH BH samråder vid behov 
med FJ. 

5.24 Tillträde  

Beslut att begära biträde 
av polismyndighet för 
tillträde enligt 11 kap. 8 
§ PBL. 

11 kap. 9 § PBL BH BH samråder vid behov 
med FJ. 

 

 

 

5.25 Lovföreläggande  

Beslut om 
lovföreläggande, om 
åtgärd som kräver lov 
har utförts där lov går 
att ge i efterhand. 

11 kap. 17 § PBL BH BH samråder vid behov 
med FJ. 
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5.26 Föreläggande om 
underhållsutredning 
Beslut om föreläggande 
av underhållsutredning. 

11 kap. 18 § BH BH ska samråda med FJ. 
OBS! För närvarande 
saknas särskilt 
certifierade sakkunniga 
enligt 10 kap. 8 § p. 2 
PBL. 

5.27 Förbjuda fortsatt arbete 
eller åtgärd  

Beslut att förbjuda 
fortsatt arbete eller 
åtgärd. 

11 kap. 30- 32 § PBL BH Förbud kan förenas med 
vite.  

BH ska bör samråda 
med FJ och eller FCEC. 

5.28 Förbjuda användning av 
byggnadsverk  

Beslut att förbjuda 
användning av 
byggnadsverk för 
byggnader med brister 
som kan äventyra 
säkerheten samt för 
byggnader som saknar 
förutsättningar för 
slutbesked. 

11 kap. 33 § 1-2 st. PBL BH Förbud kan förenas med 
vite.  

 

BH ska samråda med FJ. 
eller FC. 

5.29 Funktionskontrollant 
Beslut att utse annan 
funktionskontrollant om 
tidigare åsidosatt sina 
skyldigheter samt 
anmälan till den som 
certifierat kontrollanten. 

11 kap. 34 § PB BH BH ska samråda med FJ 
eller FC. Jfr. 37 § FL. 

 

 

 

 

5.30 Entlediga 
kontrollansvarig Beslut 
att entlediga 
kontrollansvarig och 
underrätta den som 
certifierat den 
kontrollansvarige samt 
fatta beslut om en ny 
kontrollansvarig. 

11 kap. 35 § PBL BH BH ska samråda med  
FJ.FJ eller FC. Jfr. 37 § 
FL. 

5.31 Handräckning  

Beslut att ansöka om 
handräckning hos 
kronofogdemyndigheten 
när någon har underlåtit 
att utföra arbete eller 
vidta åtgärd.  

11 kap. 39 § PBL BH efter samråd 
med FJ eller FCEC. 

Kan medföra 
ersättningsskyldighet 
enligt 14 kap. 2 § PBL. 
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Hissar och ventilationssystem  

5.32 Föreläggande hiss  

Beslut om föreläggande 
mot fastighetsägare som 
inte fullgör sina 
skyldigheter gällande 
säkerhet och 
tillgänglighet för hissar 
och andra motordrivna 
anordningar. 

11 kap. 19- 20 § PBL, 3 
kap. 10 och 18 § PBF, 

BH  

5.33 Föreläggande 
ventilationssystem 
Beslut om föreläggande 
mot fastighetsägare som 
inte fullgör sina 
skyldigheter för 
funktionskontroll av 
ventilationssystem. 

11 kap. 19- 20 § PBL, 5 
kap. 1-7 § PBF. 

BH  

5.34 Användningsförbud 
Beslut om 
användningsförbud för 
hissar och andra 
motordrivna 
anordningar. 

5 kap. 12- 15 § PBF BH  

5.35 Särskild besiktning 
Beslut om särskild 
besiktning av hissar och 
andra motordrivna 
anordningar. 

8 kap. 6 § PBF, 5 kap. 9 
§ PBF 

BH  

5.36 Besiktningsintervall och 
anstånd  

Beslut om längre 
besiktningsintervall eller 
anstånd med besiktning 
av hissar och andra 
motordrivna 
anordningar. 

3 kap. 16-17 § BFS 
2011:12 med 
ändringar 

BH Samråd bör ske med FJ. 

Avgifter  

5.37 Avgift  

Beslut om avgifter. 

12 kap. 8 § PBL BH Tillämpas utifrån miljö- 
och byggnadsnämndens 
taxa som beslutats av 
kommunfullmäktige 
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6. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

6.0 Ärendetyp Lagrum Delegat Villkor/Anmärkning 
6.1 Besluta om 

föreläggande eller 

förbud utan 

vite samt besluta om 

föreläggande eller 

förbud med vite upp 

till 10 000 kr i 

tillsynsärende. 

7 kap. 9 och 

12 §§ LTLP 

MHI  

6.2 Handlägga och 

besluta i ärenden 

avseende 

anmälningar och 

handel med 

elektroniska 

cigaretter och 

påfyllningsbehållare. 

5 kap. 15 § LTLP MHI  

6.3 Utöva tillsyn inom 

kommunens 

ansvarsområde. 

7 kap. 3–4 §§ LTLP MHI  

6.4 Utfärda varningar 

samt förbjuda 

försäljning avseende 

elektroniska 

cigaretter och 

påfyllningsbehållare. 

7 kap. 13 § 

LTLP 

MHI  

6.5 Besluta att ta ut avgift 

för tillsyn av detalj- 

och partihandlare 

med 

försäljningstillstånd 

samt för tillsyn av 

elektroniska 

cigaretter och 

påfyllningsbehållare 

enligt kommunens 

taxa. 

 

8 kap. 2 § 

LTLP 

MHI  
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6.6 Besluta om att begära 

handräckning från 

Polisen för att kunna 

utöva tillsyn 

7 kap. 19 § LTLP MHI efter samråd 

med MSEC , FJ eller 

FCFJ 

 

 

7. Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

7.0 Ärendetyp Lagrum Delegat Villkor/Anmärkning 
7.1 Besluta om 

föreläggande eller 

förbud utan vite samt 

besluta om 

föreläggande eller 

förbud med vite upp 

till 10 000 kr per 

tillsynsärende. 

28 och 31 

§§ LTN 

MHI  

7.2 Handlägga och 

besluta i ärenden 

avseende 

anmälningar om att 

bedriva detaljhandel 

med tobaksfria 

nikotinprodukter. 

17 § LTN MHI  

7.3 Utöva tillsyn inom 

kommunens 

ansvarsområde. 

24-25 §§ LTN MHI  

7.4 Besluta att ta ut avgift 

för tillsyn av den som 

bedriver 

anmälningspliktig 

försäljning enligt 

kommunens taxa. 

 

40 § LTN MHI  

7.5 Besluta om att begära 

hjälp från 

Polismyndigheten för 

att få tillträde enligt 

33 § LTN. 

34 § LTN MHI efter samråd 

med MS, FJ eller 

FCEC eller FJ 
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8. Övriga ärenden  

8.0 Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar/villkor   

8.1 Avge yttrande till 

länsstyrelsen om 

auktorisation av 

bilskrotare. 

6 § 

bilskrotning

sförordning

en 

(2007:186) 

MHI  

8.2 Flyttning av fordon. SFS 

2003:639, 2 

§  

MHI  

8.3 Företräda MBN  vid 

samråd med 

lantmäterimyndighet

en med rätt att anföra 

att frågan om 

förhandsbesked eller 

bygglov ska avgöras 

innan 

fastighetsbildning 

sker 

4 kap. 25 § 

FBL 

SA  

8.4 Godkänna förrättning, 

förrättningsbeslut 

eller gränsutmärkning 

15 kap. 11 § 

FBL 

SA  

8.5 Företräda MBN vid 

samråd med 

lantmäterimyndighet

en med rätt att anföra 

att frågan om 

förhandsbesked eller 

bygglov ska avgöras 

innan ledningsrätt 

sker 

19 § LL SA  

8.6 Godkänna beslut eller 

åtgärd 

28 § LL SA  

8.7 Företräda MBN vid 

samråd med 

lantmäterimyndighet

en med rätt att anföra 

21 § AL SA  
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att frågan om 

förhandsbesked eller 

bygglov ska avgöras 

innan 

gemensamhetsanlägg

-ning inrättas 

8.8 Godkänna beslut eller 

åtgärd 

30 § AL SA  

8.9 Besluta om att ta ut 

avgift  

23 § LHV  samt 

kommunens taxa 

MHI och 

Adm 

 

8.10 Utföra den kontroll 

m.m. som det 

ankommer på 

kommunen att utföra 

enligt 20 - 21 b §§ 

LVH 

20-21 b § 

LHV 

MHI och 

Adm 

 

9. Personal  

9.0 Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar/villkor   

9.1 Inrättande av fast 

tjänst 

Såväl FC som EC äger 

inom sina respektive 

ansvars- och 

verksamhetsområden 

ställningsfullmakt. 

KS är kommunens 

personalorgan samt 

anställnings-, löne- 

och 

pensionsmyndighet. 

Se Reglemente 

reglemente för KS, 6 

kap. och 

delegationsordning 

för KS nr 2.10 ff. 

FC  

EC 

EC äger endast rätt att 

besluta inom sitt 

verksamhetsområde. 

9.2 Besluta om 

tillsvidareanställning 

av annan personal än 

Enligt ovan. FC (V) 

EC 

Återrekryteringsprövning 

ska alltid ske när en tjänst 

blir vakant. I prövningen 
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FC. ingår, att kontrollera med 

HR-chef, om den vakanta 

tjänsten behöver 

disponeras för fullgörande 

av arbetsgivarens 

rehabiliterings- och 

omplaceringsskyldighet. 

EC äger endast rätt att 

besluta inom sitt 

verksamhetsområde. 

9.3 Besluta om 

tidsbegränsad 

anställning av annan 

personal än 

förvaltningschef 

under sex månader 

eller längre tid. 

Enligt ovan. FC (V) 

EC 

Kontroll ska ske med HR-

chef, om tjänsten behöver 

disponeras för fullgörande 

av arbetsgivarens 

rehabiliterings- och 

omplaceringsskyldighet. 

Beslut om anställning med 

anställningstid kortare än 

sex månader utgör 

verkställighet. 

EC äger endast rätt att 

besluta inom sitt 

verksamhetsområde.Vidare

delegation endast till chef 

direkt underställd 

förvaltningschef inom 

dennes 

verksamhetsområde. 

9.4 Besluta om 

anställnings- och 

lönevillkor för annan 

än FC. 

Enligt ovan. FC (V) 

EC 

Enligt ovan. 

9.5 Uppsägning och 

avskedande av annan 

personal än FC. 

Enligt ovan. FC Samråd ska ske 

med HR-chef. 

9.6 Besluta om 

utfärdande av skriftlig 

varning till annan 

anställd än FC. 

Enligt ovan. FC  Samråd ska ske 

med HR-chefen. 
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9.7 Besluta om 

avstängning, med 

eller utan 

löneförmåner av 

annan än FC  

Enligt ovan. FC  Samråd ska ske 

med HR-chefen. 
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10. Arbetsmiljö  

10.0 Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar/villkor   

10.1 Ha det övergripande 

ansvaret för det 

systematiska 

arbetsmiljöarbetet 

6 kap. 3 § KL och 

AML. 

FC (V) Med ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete menas 

bl.a. arbetsgivarens arbete 

med att undersöka 

arbetsförhållanden, åtgärda 

brister och följa upp 

verksamheten så att ohälsa 

och olycksfall i arbetet 

förebyggs och en 

tillfredsställande arbetsmiljö 

uppnås 

Ansvaret för systematiskt 

arbetsmiljöarbete delegeras 

i särskild ordning med stöd 

av AML. 

Vidaredelegation endast till 

chef direkt underställd 

förvaltningscheECf inom 

dennes 

verksamhetsområde. 

10.2 Besluta i frågor om 

systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

Enligt ovan. FC (V) Enligt ovan 
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Bilaga 1 – Förkortningslista  

Befattningar 

1:e vice Ordf. Förste vice ordföranden i MBN  

2:e vice Ordf. Andre vice ordföranden i MBN 

Adm Administratör 

BABH Bostadsanpassningsbidragshandläggare 

BH Bygglovshandläggare, byggnadsinspektör eller plan- eller 

bygglovsarkitekt  

EC Enhetschef 

FC Förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen 

FJ Förvaltningsjurist  

MHI Miljö- och hälsoskyddsinspektör eller miljöinspektör  

MS Miljösamordnare  

Ordf.  Tjänstgörande ordförande i MBN  

SA Stadsarkitekt  

 

Nämnder och enheter 

KS Kommunstyrelsen 

MBN Miljö- och byggnadsnämnden 

MBF Miljö- och byggnadsförvaltningen 

MHE Miljö- och hälsoskyddsenheten 

PBE Plan- och bByggenheten 

 

Begrepp 

BYA Byggnadsarea enligt (SS 021054:2009) 

DP Detaljplan 

OB Områdesbestämmelser 
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OVK Obligatorisk ventilationskontroll 

ÖP Översiktsplan 

 

Författningar  

AF Avfallsförordning (SFS 2011:927) 

AL Anläggningslag (SFS1973:1149) 

AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

BBR Boverkets byggregler 

FAM Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador  

FAOKF Förordning (2006:814) om avgifter för offentlig kontroll av 

foder och animaliska produkter 

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

livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

FBE Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

FMH Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

FOS Förordning 1998:1252 om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. 

FL Förvaltningslag (2017:900) 

KL Kommunallag (2017:725) 

LBE Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

LFAB Lag (2006:805) om foder och animaliska produkter  

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

LIVSFS Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 2017:2 

LL Ledningsrättslag (1973:1144) 

LivsL Livsmedelslag (2006:804) 

LivsF Livsmedelsförordning (2006:813) 

LIVS Livsmedelsverkets föreskrift  

LTLP Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

LTN Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter  

MB Miljöbalk (1998:808) 

MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

NFS Naturvårdsverkets författningssamling  

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBF Plan- och byggförordning (2011:1338) 

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och 

artificiella solningsanläggningar  

SSF Strålskyddsförordning (2018:506) 
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SSL   Strålskyddslag (2018:396)  

SJVF   Jordbruksverkets författningssamling, föreskrifter och allmänna 

råd 

TF   Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
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