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REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN  
Utöver bestämmelserna i huvudreglementet för kommunens nämnder gäller följande 
särskilda föreskrifter för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Verksamhetsområde 
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 

1. fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, utom såvitt avser förklaring 
avseende områdesskydd enligt 7 kap samt fullgörande av den kommunala 
renhållningsskyldigheten enligt 15 kap, samt prövning av ansökningar om 
strandskyddsdispens. Därutöver de övriga uppgifter som enligt annan lag skall 
fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

 
2. skall mottaga förordnande enligt 12 §, förordningen om områdesskydd av 

beslutsbefogenhet enligt 7 kap 18 §, miljöbalken. 
 

3. skall utöva sådant tillsynsansvar som av Länsstyrelsen enligt 10 §, förordningen om 
tillsyn enligt miljöbalken överlåts till kommunen. 
 

4. svarar också för att 
• pröva frågor om extra borttransportering av hushållsavfall enligt 15 kap 17 §, 

miljöbalken, 
• besluta om tillstånd om avfall enligt 15 kap 18 § tredje stycket miljöbalken, 
• medge dispens från föreskrifterna i kommunens renhållningsordning, 
• mottaga anmälan om kompostering m.m. enligt 16 §, renhållningsförordningen. 

 
5. fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det 

närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av 
den kommunala nämnden inom mät-, kart-, plan- och byggnadsväsendet. 

 
6. fullgör de trafikuppgifter som anges i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor samt 

bereder vissa trafiksäkerhetsfrågor 
 

7. fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter. 

8. fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om vissa receptfria läkemedel. 
 

9. fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn som rör försäljning av öl klass II 
(folköl) enligt alkohollagen. 
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10. fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn enligt lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter. 
 
§ 2 Övriga uppgifter 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
1. är samrådsorgan för kommunstyrelsen i frågor där nämndens verksamhetsområde 

berörs och där kommunstyrelsen har beslutanderätten, 
2. fullgör vissa av kommunens uppgifter enligt anläggningslagen och 

fastighetsbildningslagen, 
3. beslutar om kommunens ortnamnsorgan, (gator, vägar, allmänna platser), 
4. upplåtelse av offentlig plats och torghandel, 
5. är samrådsorgan vid upprättandet av kommunens energiplan samt utövar 

det offentligrättsliga tillsynsansvaret vid tillämpningen av denna plan, 
6. svarar för myndighetsutövningen enligt allmänna ordningsstadgan och lokala 

ordningsföreskrifter, 
7. utlyser miljöstipendiet ledigt till ansökan samt utser stipendiat, 
8. ansvar för gata/park samt 
9. har det offentligrättsliga tillsynsansvaret över kommunens gator, vägar, parker 

och övrig allmän platsmark. 
 

 
§ 3 Delegation från kommunfullmäktige 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska ha hand om den fysiska planeringen 
med undantag för den översiktliga fysiska planeringen som handhas av 
kommunstyrelsen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden 
i de delar nämnden har ansvaret: 
 
1. Ärenden enligt plan- och bygglagen om antagande, ändring eller upphävande 
av detaljplan 
• en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse (PBL 5 kap 27§)  

Planer som handläggs med utökat förfarande kan anses vara av principiell 
beskaffenhet vikt och ska som regel antas av Kommunfullmäktige. 
 

• som överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplan eller motsvarande 
översiktliga beslutsunderlag. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller 
förnya sådan detaljplans genomförandetid (4 kap 24 §). Nämnden har däremot inte rätt att 
ändra eller upphäva detaljplanen före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens 
bestridande. 
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2. Ärenden enligt plan- och bygglagen om antagande, ändring eller upphävande 
av områdesbestämmelser 
• en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse (PBL 5 kap 27§)  

Planer som handläggs med utökat förfarande kan anses vara av principiell 
beskaffenhet vikt och ska som regel antas av Kommunfullmäktige. 

• som överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplan eller motsvarande 
översiktliga beslutsunderlag. 

 
3. Beslut i ärenden om fastställande av belägenhetsadress enligt § 10 och 
lägenhetsnummer enligt § 11, Lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 
 
Nämndens sammansättning 

§ 4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
 
Sammanträden 
§ 5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla 
detta till kommunkansliet och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får 
ske på distans. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska 
gälla om deltagande på distans i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden. 
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