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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

XXX, Ansökan bygglov och rivning för nybyggnad
av enbostadshus samt installation av eldstad

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphäva punkt 2, villkoret om infart, i
beslut Msn §65 daterat 2019-06-18.

Beslutad kontrollansvarig är Sven Sjöö

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

2. Sammanfattning
Ett beslut för bygglov och rivning för nybyggnad av enbostadshus har beviljats i Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden den 18 juni 2019. I beslutet fanns det ett villkor att anordna en
planenlig tillfart till fastigheten. Då det har framkommit att det enligt historiska flygbilder från
1958, funnits en brukningsväg genom området så får denna användas som tillfart till
fastigheten. villkoret för infarten upphävs.

Skäl till beslut

Enligt Förvaltningslagen står det följande.

38 §   En myndighet ska ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om
   1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av
att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och
   2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild
part

Upplysningar

Ska alltid anges. Klistras direkt i protokollet.

Beslutsunderlag
Historisk flygbild från 1958

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd)
Sökanden (för kännedom)
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

PRISMAN 2, Ansökan om bygglov för lastintag vid galleria

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Avslå ansökan enligt plan- och bygglagen 9 kap 30§

Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2018-11-14 § 133 kommer miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 11 500 för handläggning
av ärendet. Handläggningen avser tidsersättning.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

2. Sammanfattning
En ansökan om bygglov för tillbyggnad av galleria i form av lastintag/lager.

Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan vad gäller ringprickningen,
utfartsförbud och mark som ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik.
Gällande ringprickning står beskrivet att med Ringprickad betecknad mark ska tolkas som:
Mark som icke eller i endast mindre omfattning får bebyggas.

Sörmlands museum har yttrat sig över föreslagen åtgärd och har framfört följande
”Byggnaden är idag relativt oförändrad exteriört. Fasaden mot torget accentueras av den
centralt utskjutande restaurangdelen där en klocka numera är placerad. Mot baksidan är
hisstornet i formgjuten betong en viktig del i gestaltningen. Tornet är placerat i
gångpassagens mitt och de i övrigt överbyggda gårdsytorna delar sig här och leder på så
sätt in mot tunneln och vidare ut på torget. Här skulle ett lastintag störa symmetrin, och
därmed förvanska en stor del av baksidans gestaltning. Dessutom skulle
belysningsarmaturerna i det entrévåningens utkragande tak runt byggnaden skymmas av
en tillbyggnad vilket vore beklagligt.”

Skäl till beslut

Enligt Plan- och bygglagen 9 kap. 31b § skall bygglov lämnas till åtgärder som innebär en
liten avvikelse från detaljplanen, i det fall avvikelsen är förenlig med planen.

Avvikelserna (utfartsförbud, mark som ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik (X1) och
Mark som icke eller i endast mindre omfattning får bebyggas) är inte en liten avvikelse från
detaljplanen och är inte heller förenliga med planens syfte, varför lov inte kan ges med stöd
av 9 kap 31 b § Plan- och bygglagen.

En tillbyggnad skulle förvanska baksidans gestaltning.
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Datum

2020-05-25 BYGG.2019.450

Ärendet är inte komplett då det bland annat saknas samtliga fasadritningar (3 vyer), men i
och med att föreslagen åtgärd avviker från detaljplanen och att avvikelserna inte är en liten
avvikelse har inga ytterligare kompletteringar krävts från sökande.

3. Bemötande av yttrande

Sökande har framfört erinringar då det är lastintag på fastigheten till olika verksamheter. Att
ha portar/dörrar i befintlig fasad är inte planstridigt. Att däremot bygga till där det i
detaljplanen ska hållas öppet för allmän gångtrafik och även är ringprickat är inte jämförbart
med portar/dörrar.

Sökande har bifogat förutom fotografier även fasadritning på tillbyggnader (två stycken
förråd). Dessa förråd saknar bygglov och marken där de är placerade är avsedda för
lastplats. Ett tillsynsärende gällande dessa två tillbyggnader på fastigheten Oxelö 7:50 är
startat.

Upplysningar

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Ritningar
Yttrande från museet
Yttrande från sökande
Kommunicering till sökande

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut till:
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd)
Sökanden med mottagningsbevis

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
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Datum

2020-05-25 BYGG.2019.450

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.
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Datum

2020-05-15

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Centrumbolaget Vinterklasen AB

JÄRNTORGET 5
613 30 OXELÖSUND

Dnr: BYGG.2019.450

Fastighet: PRISMAN 2

Ärende: Ansökan om bygglov för lastintag vid galleria

Ärendet
Ärendet avser en tillbyggnad i form av lastintag.

Gällande bestämmelser
För området gäller detaljplan nummer 04-OXS-40. Detaljplanen anger att med ringprickad
betecknad mark får överbyggas och användas endast på sätt som för varje särskilt fall
prövas om det är lämpligt.

Avvikelse
Föreslagen byggnad avviker från gällande detaljplan vad gäller ringprickningen,
utfartsförbud och mark tillgänglig för allmän gångtrafik.
Gällande ringprickning står beskrivet att med Ringprickad betecknad mark ska tolkas som:
Mark som icke eller i endast mindre omfattning får bebyggas.



Kommunicering - beslut fattas av
nämnd

2 (2)

Datum

2020-05-15 08:08:49

Efter miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens prövning av ärendet anses det inte vara
lämpligt med en tillbyggnad med den förslagna volymen eftersom den kommer att blockera
sikten genom det öppna gångstråk som leder allmänheten från/till Oxelösunds centrum
till/från busstorget.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer avvikelserna (utfartsförbud, inte får
bebyggas och att området ska hållas öppet för gångtrafik) som för stor för att kunna
betrakta som liten avvikelse. Med anledning av detta kommer ärendet att avgöras vid Miljö-
och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-06-16. Förvaltningens förslag till
beslut kommer att vara avslag med anledning av ovanstående avvikelser.

Innan nämndens sammanträde har du möjlighet att:

- Revidera ansökan (det saknas ytterligare fasadritningar och situationsplanen är inte
baserad på en enkel nybyggnadskarta och att mått saknas mot fastighetsgräns)

- dra tillbaka ansökan eller
- inkomma med ett yttrande till nämndens sammanträde.

Vi emotser något av ovanstående senast 2020-06-15. Inkommer inget av ovanstående
kommer ärendet att avgöras av nämnden i befintligt skick.

Vid frågor i ärendet kontakta bygg@oxelosund.se .

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö-och samhällsbyggnadschef

mailto:bygg@oxelosund.se


Oxelösunds kommun
Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Sörmlands museum, David Hansson

postadress.
Box 314
611 26 Nyköping

tel. 
0155 - 24 57 00

e-post.
kultur.utbildning@
regionsormland.se

ang.

datum

från

till

1

kulturmiljöer
En del av Region Sörmland

Bakgrund
Sörmlands museum har ombetts yttra sig rörande bygglovhandlingar för Prisman 
2 i Oxelösund. Sökanden vill uppföra en tillbyggnad för ett nytt lastintag på delar 
av en gångpassage i husets mitt. 

I gällande detaljplan, 04-OXS-40 antagen 23 februari 1961, är ytan markerad som 
”mark tillgänglig för allmän gångtrafik”. Byggnaden saknar skydds- eller varsam-
hetsbestämmelser.

Historik
Byggnaden, som uppfördes för varuhuset EPA, ritades av arkitekterna Hans 
Borgström och Bengt Lindroos och invigdes till julhandeln 1962. Den var då det 
första varuhuset som öppnade vid vad som senare kom att bli stadens nya affärs-
centrum, Järntorget. 

Varuhuset är i fyra våningar, med huvuddelen av butiksytorna på entréplanet, 
restaurang och bar på andra våningen och bostadslägenheter på de två översta. 
För att inte splittra butiksytorna med genomgående trapphus utformades bo-
städerna som etagelägenheter med entréer från en loftgång på husets baksida. 
Loftgången nås från en överbyggd gård ursprungligen försedd med lekplats och 
planteringar. Bostäderna nås också från en hiss placerad i ett högt betongtorn 
vilket också rymde sopnedkast och skorsten för värmepannan. Genom huset 
löper en gångväg, som är en rest av den tidigare Badhusgatan som tidigare löpte 
parallellt med Torggatan genom Oxelösunds centrum. Fasaderna är omsorgsfullt 
utförda i betong och tegel där vardagsrummens fönster i bostadsvåningarna 
snedställts för att bilda ett tandsnittsmönster i murytan. Betongytorna har getts 
olika mönster genom gjutformarnas sammansättning.

Hans Borgström och Bengt Lindroos inledde sin gemensamma verksamhet 
1954 och ritade ett flertal hus tillsammans på den egna arkitektbyrån fram till 
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Prisman 2, OXELÖSUND. Bygglov, lastintag vid galleria. BYGG.2019.450. Yttrande.
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1968, då de gick skilda vägar. Arkitekterna är kanske mest kända för att ha ritat 
Kaknästornet i Stockholm, ett projekt som utarbetades under samma tid som 
EPA-varuhuset. Tidigt fick de i uppdrag att rita ett nytt sjöfartshotell på tomten 
intill vilket uppfördes 1956. Hotellet var ett av deras första större arbeten tillsam-
mans. 

Kulturhistoriskt värde
Genom att vara ritad av Hans Borgström och Bengt Lindroos, vilka tillhör de mest 
framstående arkitekterna i Sverige under efterkrigstiden, har byggnaden ett högt 
arkitekturhistoriskt värde. I Oxelösund har man dessutom två exempel på arkitek-
ternas arbeten precis intill varandra, vilket torde vara unikt. Arkitekterna har ett 
särpräglat formspråk där en lek med geometrins grundformer är ett viktigt inslag, 
vilket syns i bostadsvåningens snedställda fönsterrad. Här finns tydliga likheter 
med Kaknästornet i Stockholm som utarbetades under samma tid, både i form-
språket men också materialbehandlingen av betongytorna. Som en omsorgsfullt 
gestaltad helhet och med höga arkitektoniska ambitioner, har byggnaden därför 
också ett högt arkitektoniskt värde.

På grund av järnverkets utbyggnad i slutet av 1950-talet skulle de centrala 
delarna av staden rymma långt fler människor än tidigare. Detta skulle ställa 
nya krav på ett centralt affärscentrum, och större varuhus ansågs vara en del av 
lösningen. Genom att vara det första varuhuset i Oxelösund, och en viktig del 
av stadskärnans modernisering har byggnaden dessutom ett samhällhistoriskt 
värde. 

Antikvariskt utlåtande
Varuhuset byggdes över den tidigare Badhusgatan som löpte parallellt med 
Torggatan genom Oxelösunds centrum. I samma läge som den tidigare gatan pla-
cerades dock en gångpassage, vilket gjorde att den fysiska kopplingen och siktlin-
jen bibehölls. Om förslaget genomförs kommer denna siktlinje kraftigt begränsas. 
Dessutom skulle kopplingen mellan torget och busstationen försämras. 

Byggnaden är idag relativt oförändrad exteriört. Fasaden mot torget accentueras 
av den centralt utskjutande restaurangdelen där en klocka numera är placerad. 
Mot baksidan är hisstornet i formgjuten betong en viktig del i gestaltningen. 
Tornet är placerat i gångpassagens mitt och de i övrigt överbyggda gårdsytorna 
delar sig här och leder på så sätt in mot tunneln och vidare ut på torget. Här skulle 
ett lastintag störa symmetrin, och därmed förvanska en stor del av baksidans 
gestaltning. Dessutom skulle belysningsarmaturerna i det entrévåningens utkra-
gande tak runt byggnaden skymmas av en tillbyggnad vilket vore beklagligt.

Sammantaget anser vi att det föreslagna lastintaget inte bör tillåtas, om det ens 
kan anses rymmas inom detaljplanens bestämmelser. Byggnaden har så pass 
stora värden att varje ändring bör ske med mycket stor varsamhet.
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Prisman 2 sett från baksidan. Gångtunneln ligger i samma läge som den tidigare Badhusgatan 
och förbinder busstationen med torget.  Alla betongytor är medvetet gestaltade genom gjut-
formarnas mönster, i synnerhet hisstornet. Notera belysningen under det utkragande taket. Till 
vänster syns trappan som leder upp till gårdsytorna en våning upp. De två översta våningarna 
innehåller etagelägenheter som nås via en loftgång. Tidigare upptogs hela bottenvåningen av 
skyltfönster, idag har dessa ersattats av panel. Det föreslagna lastintaget skulle uppta en stor 
del av det idag öppna utrymmet och endast lämna kvar en smal korridor till höger. Foto: David 
Hansson (SLM D2020-0187)

Källor
Arkitektur = The Swedish architectural review, Byggmästarens förlag, Stockholm, 
1964. Nummer 11, s. 320-325

Kopia till:

Sörmlands museum, diariet

David Hansson, 
Bebyggelseantikvarie
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________________________________________
Från: Åke Holmström [ake@vinterklasen.se]
Skickat: den 17 maj 2020 10:21
Till: Norrgård Sundberg Camilla; Oxelösunds kommun Bygglov
Ämne: Prisman 2

Hej igen !

Lastintag till Mejeri och chark är till höger om grinden.

Sophus bakom hiss

Last intag Charlie mitt emot soprum, färskt bygglov.

Så hur har man tänkt där ?

Tror det är lättare att ge ett bygglov på lastintag som defakto redan finns i svarta
dörren... du ska få ritning så du ser hissen och mejeri avdelningen.

Förut gick ju last gatan framför Kaptensgatan.

Mvh / Åke

















Tjänsteskrivelse 1(4)

Datum Dnr

2020-06-03 BYGG.2020.105

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

XXX, Ansökan om marklov och bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och garage samt installation av
eldstad

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Enligt beslut från Nyköpings kommun föreslås miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
bevilja ansökan om marklov och bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt
installation av eldstad.

Bygglov beviljas med liten avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§
PBL.

Marklov beviljas med stöd av 9 kap. 35 § PBL.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns Sven Sjöö.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

Avgiften för beslutet är 23 000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige 2020-
02-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2020-05-08 och beslut fattades 2020-05-27, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits.

Summa avgifter 23 000 kronor

Vänta med att betala denna avgift tills ni får en separat faktura från oss.

2. Sammanfattning
Handläggning samt förslag till beslut av ärendet har utförts av Nyköpings kommun då
sökande har en nära arbetsrelation med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i ett plan med en byggnadsarea
(BYA) om 159 m2. Huvudbyggnaden har en byggnadshöjd av 3,5 meter, byggnadshöjden
har beräknats som medelhöjden av huvudbyggnadens norra fasad. Den norra fasaden
anses vara beräkningsgrundande på grund av dess närhet till gatan som är allmän plats.
Ansökan avser även nybyggnad av en komplementbyggnad (garage) motsvarande en
byggnadsarea (BYA) av 40 m2. Garaget har en byggnadshöjd av 3 meter.



Tjänsteskrivelse 2(4)

Datum

2020-06-03 BYGG.2020.105

Fasader utförs med träpanel som målas i en svart kulör. Takbeklädnaden utgörs av plåt.
Detaljplanen föreskriver att fasader ska utföras i en dämpad kulör, takbeklädnad ska enligt
detaljplanen utgöras av oglaserat taktegel eller bandtäckt plåt.

I samband med uppförandet av huvudbyggnaden installeras även en eldstad.

Ansökan gäller även marklov för att fälla två Ekar som enligt detaljplanen inte får fällas utan
marklov och särskilda skäl.

Huvudbyggnaden avviker från gällande detaljplan avseende byggnadsarea.

Skäl till beslut

De granneyttranden som inkommit motsätter sig att detaljplanens bestämmelser inte har
följts. Av de avvikelser från detaljplanen som förekom i det underlag som skickades ut för
grannehörande återstår endast avvikelsen gällande huvudbyggnadens byggnadsarea.

Enligt PBL 9 kap. 31 b § får bygglov ges trots att det finns en avvikelse från detaljplanen
om avvikelsen är liten. I det här fallet anses avvikelsen vara liten då det endast rör sig om
att huvudbyggnadens byggnadsarea överskrids med 9 m2 vilket innebär en avvikelse på 6
%. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens syften.

Övriga avvikelser har korrigerats. I det underlag som skickades ut på grannehörande
angavs att byggnader måste placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns, någon sådan
bestämmelse finns inte i detaljplanen.

Ansökan innebär en avvikelse från planbestämmelserna vad avser huvudbyggnadens area.
Avvikelsen bedöms som en sådan liten avvikelse som avses enligt 9 kap. 31 b 1 § PBL.

Särskilda skäl till att bevilja marklovet och tillåta fällningen av de två Ekarna föreligger i och
med att det krävs för att bebygga fastigheten på ett lämpligt sätt. De båda byggnadernas
placering anses vara den mest lämpliga med hänsyn till tomtens övriga förutsättningar.

Ansökan bedöms uppfylla kraven för marklov enligt 9 kap. 35 § PBL.

Upplysningar

Lovet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbetena eller fällningen av Ekarna. Arbetena
får inte påbörjas förrän Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har meddelat startbesked
och fyra veckor förflutit sedan beslutet om lov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i
Nyköpings kommun för att boka tid för samråd direkt till byggnadsinspektör Jonatan Eklöf
eller till funktionsbrevlåda bygglov@nykoping.se.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL.

Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Påbörjas åtgärden innan beslutet har vunnit laga kraft sker det på byggherrens egen risk.

Om ny utfart anordnas mot allmän väg eller gata krävs tillstånd från väghållaren.

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till Oxelösunds kommun gällande påkoppling till
VA-nät om det är aktuellt.

Befintligt vägdike får inte fyllas igen. Ytan under utfarten ska kulverteras så att vattenflödet i
vägdiket inte stoppas upp.

mailto:bygglov@nykoping.se
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I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med
grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd
med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Beställning av utstakning samt
lägeskontroll görs via www.oxelosund.se.

Enskilt avlopp eller ändring av befintlig avloppsanordning får inte utföras utan tillstånd från
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet.

Dagvatten ska i största möjliga mån omhändertas inom fastigheten.

Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF),
Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML).

3. Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i ett plan med en byggnadsarea
(BYA) om 159 m2. Huvudbyggnaden har en byggnadshöjd av 3,5 meter, byggnadshöjden
har beräknats som medelhöjden av huvudbyggnadens norra fasad. Den norra fasaden
anses vara beräkningsgrundande på grund av dess närhet till gatan som är allmän plats.
Ansökan avser även nybyggnad av en komplementbyggnad (garage) motsvarande en
byggnadsarea (BYA) av 40 m2. Garaget har en byggnadshöjd av 3 meter.

Fasader utförs med träpanel som målas i en svart kulör. Takbeklädnaden utgörs av plåt.
Detaljplanen föreskriver att fasader ska utföras i en dämpad kulör, takbeklädnad ska enligt
detaljplanen utgöras av oglaserat taktegel eller bandtäckt plåt.

I samband med uppförandet av huvudbyggnaden installeras även en eldstad.

Ansökan gäller även marklov för att fälla två Ekar som enligt detaljplanen inte får fällas utan
marklov och särskilda skäl.

För fastigheten gäller detaljplan 0481-P12/1 som vann laga kraft 2012.

Detaljplanen föreskriver att huvudbyggnad får uppföras med en byggnadsarea (BYA) på
150 kvm i ett plan, komplementbyggnad får uppföras med en byggnadsarea på max 40
kvm. Huvudbyggnad får ha en byggnadshöjd på 3,5 meter, komplementbyggnadens
byggnadshöjd får vara max 3 meter. Högsta tillåtna taklutning är 27 grader.

Fasader ska utföras med träpanel och målas i en dämpad kulör.

Taktäckningen ska bestå av oglaserat tegel eller bandtäckt plåt.

Detaljplanen föreskriver att det ska finnas särskilda skäl för att få fälla Ekar med en
diameter som överskrider 15 cm mätt 1 meter ovanför marken.

Förslaget avviker från detaljplanen med avseende på:

- största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad (150 m2) överskrids med 9 m2

Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL.
Fastighetsägarna till fastigheterna Stjärnholm 5:207, 5:205 har yttrat sig gällande
avvikelserna från detaljplanen, se bilaga.

Beslutsunderlag
Beslut om bygglov DP
Situationsplan
Plan, fasad, sektion garage
Situationsplan marklov
Sektion
Planritning

http://www.oxelosund.se
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Fasadritning

Bilagor

Bilaga 1 – Handlingar som ingår i beslutet

Bilaga 2 – Yttrande från berörda sakägare

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut till:
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd)
Sökanden (för kännedom)
Fastighetsägarna till fastigheterna XXX (med delgivningskvitto)
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar

Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):

XXX

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
överklagandeskrivelsen.
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

XXX, Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Bygglov beviljas med avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§ PBL.

Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL.

Byggherrens kontrollplan fastställs. Kompletterande villkor kan ges med stöd av 10 kap. 29
§ PBL.

Kontrollansvarig krävs inte.

Lovet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Arbetena får inte påbörjas förrän fyra
veckor förflutit sedan beslutet om lov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL.

Följande handlingar ska inlämnas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som
underlag för slutbesked

- Anmälan om färdigställande
- Verifierad kontrollplan
- Relationshandlingar - om ändringar gjorts som inte kräver nytt bygglov.
- Lägeskontroll

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

Avgiften för beslutet är 6000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige 2018-
11-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2020-04-28 och beslut fattades 2020-06-16, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).

Villkor
Alla åtgärder som ingår i lovet måste utföras för att slutbesked ska kunna utfärdas.

2. Sammanfattning
Ärendet avser Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. Föreslagen byggnad
motsvarar en total byggnadsarea av 40,5 m2 och har en byggnadshöjd av 2,6 m.
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Skäl till beslut

Ansökan innebär en avvikelse från planbestämmelserna vad avser placering.
Avvikelsen/avvikelserna bedöms sammantaget som en sådan liten avvikelse som avses
enligt 9 kap. 31 b 1 PBL. Byggnaden är placerad på mark som inte får bebyggas

Byggnaden placeras närmare granntomt än 4,5 meter. Inom denna äldre detaljplan får då
bygglov endast ges om det finns särskilda skäl. Placeringen prövas mot en äldre
byggnadsstadga (39 §). Särskilda skäl föreligger med hänsyn till att avsteg redan har gjorts
inom planområdet för liknande åtgärder.

Avvikelserna och åtgärden anses vara förenlig med detaljplanens syften vilka var att tillåta
bostadsbebyggelse inom området som fastigheten ligger i.

Yttranden
Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL.

Upplysningar

Lovet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Arbetena får inte påbörjas förrän fyra
veckor förflutit sedan beslutet om lov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

Beslutet kan överklagas, för mer information se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL.

Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Påbörjas åtgärden innan beslutet har vunnit laga kraft sker det på byggherrens egen risk.

Om ny utfart anordnas mot allmän väg eller gata krävs tillstånd från väghållaren.

I detta ärende krävs lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med grundläggande
mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Mer information om lägeskontroll finns på
www.oxelosund.se.

Dagvatten ska i normalfallet omhändertas inom fastigheten.

Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF),
Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML).

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2020-03-17.
Situationsplan baserad på enkel nybyggnadskarta, inkom 2020-04-28.
Plan-, fasad- och sektionsritningar (antal 3), inkom 2020-03-17.
Förslag till kontrollplan, inkom 2020-05-08.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

OXELÖ 7:40, Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
Paddelhall

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Beviljar förhandsbesked för uppförande av paddelhall enligt handlingar som tillhör ärendet.
enligt 9 kap17 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte beviljas bygglov förrän ny detaljplanen har vunnit laga kraft enligt 9 kap.
36 § PBL och har bestämmelser som medger byggnadshöjden och tillåter
idrottsanläggning.

Avgiften för beslutet är 6000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige 2018-
11-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2020-04-27 och beslut fattades 2020-06-16, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

2. Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av paddelhall i två olika byggnadskroppar i 1 våning. Del som
ska inredas med gym uppförs i 2 våningar och uppförs med en byggnadshöjd av 8
respektive 4 meter.

Berörda sakägare har genom annons i Södermanlands Nyheter, anslag på kommunens
anslagstavla och publicering på kommunens hemsida beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Mikael Däckfors, medlem i Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg har inkommit
med synpunkter på att byggnaden blir för hög samt byggnadens placering.

Förslaget har remitterats till markägaren vilka framhåller att de inte har några invändningar
mot uppförandet av en paddelhall.

Skäl till beslut

Ansökan innebär avvikelser från planbestämmelserna vad avser byggnadshöjd samt
gällande ändamål. Förhandsbeskedet har därför förenats med villkor att en ny detaljplan
måste ha vunnit laga kraft innan lov kan beviljas.

De synpunkter som Mikael Däckfors här anför är att byggnaden blir för hög samt
byggnadens placering. Byggnaden placeras inom det område som får bebyggas enligt
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gällande detaljplan. Angående att byggnaden skulle bli för hög så är det en del av
byggnaden som avviker från gällande detaljplan. Förhandsbeskedet villkoras med att en
ändring av detaljplanen angående byggnadshöjden måste genomföras innan ett beslut om
bygglov i senare skede fattas. Vilket då kommer innebära att en omfattande utredning för
området kommer att genomföras innan ett beslut om bygglov fattas.

Upplysningar
Detta beslut upphör att gälla om ansökan om bygglov inte söks inom 2 år från den dag då
beslutet vann laga kraft.

Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt skall upphävas. Bifoga gärna handlingar som
stöder din uppfattning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. Glöm inte att uppge namn, adress
och telefonnummer samt att underteckna överklagande skrivelsen.

Beslutsunderlag
Situationsplan
Sektionsritning
Yttrande från berörda sakägare

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut till:
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd)
Sökanden (för kännedom)
Berörda grannar (för kännedom - delges)
Fastighetsägaren (om annan än sökanden)
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar







 
   
  
   
  
 Från: XXX
Skickat: den 1 juni 2020 20:00
Till: Oxelösunds kommun Bygglov; Registrator-kfn (OX)
Ämne: Synpunkter kring förhandsbesked Oxelö 7:40 
  
   
  
  
 Synpunkter och noteringar ang. Oxelö 7:40. 
  
 Som aktiv medlem i Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg, och projektdeltagare i
den utvecklingsplan föreningen drivit sedan 2013, noterar jag vissa saker som blir lite
märkliga när detta projekt ställs i jämförelse med de allahanda argument som
föreningen fått till sig under sin process. 
  
 Med argument om att föreningens fordonshall på andra sidan bangården skulle bli en
allt för dominerande kuliss i stadsbilden skulle den döljas med vegetation.
I det här fallet ska en 8m hög vägg byggas långt närmare annan bebyggelse och bör då
rimligen utgöra en ännu större dominans i stadsbilden. 
  
 Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg har sedan 2010 drivit frågan mot Trafikverket
ang. de järnvägsspår som ligger i direkt anslutning till detta tänkta projekt. Även det
stickspår intill de 2 lastkajer (en för gavellastning och en för sidolastning av
järnvägsvagnar) som finns på spår 11. Dessa spår och lastkajer används idag för
fournering, och klargörning av föreningens utflyktståg till och från Oxelösund. Detta
projekt ger en direkt försvårande effekt på föreningens verksamhet då fria lastytor
runt bangården i Oxelösund är väldigt få. 
  
 Trafikverket planerar att bygga om bangården inom en 5 årsperiod, där spår 1
närmast den tänkta padelhallen skall nyttjas för den tänkta malmtrafiken, vilket
kommer att innebära tunga och långa godståg. Spår 11 (stickspåret vid lastkajerna)
kopplas ihop med spåret vid stationshuset för ytterligare utökning av bangårdens
kapacitet och uppställning av järnvägsfordon. 
  
 Konkret så finns det alltså fler spår (ca 10-12m närmare tänkt hall) än vad som
situationsplanen som publicerats påstår, vilket kommer att innebära påverkningar på
bebyggelse intill dessa spår.
Kontakt med Trafikverket rekommenderas för vidare dialog om bangårdens
utveckling och ombyggnader. Trafikverket har även aviserat att en
lantmäteriförrättning skall göras, för marken där spår idag är placerade. Detta under
den dialog som föreningen för med Trafikverket i den nu pågående
malmtågsutredningen, för att få möjlighet att disponera spår 1, 11 och 12 när
bangården byggs som. 
  
 Som jag ser det, finns det omfattande utredningar som pågår, samt behöver göras
ytterligare kring att ta tänkta spår/mark i anspråk. 
  
   
  
 XXX, aktiv medlem i Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om planuppdrag

Dp för Tångvägen m.fl. (del av Stjärnholm 5:37) Oxelösunds
kommun, Södermanlands län

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt planbesked och ger Miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett detaljplanarbete för
rubricerat område.

2. Ärendet behandlas med omedelbar justering.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29 (Ks § 3) att fastställa en reviderad version (2.0)
av det så kallade Spjutspetsprogrammet. Genom beslutet ger kommunstyrelsen klartecken
till Mark och Exploatering, MEX, att söka planbesked för detaljplanering av 14 tänkbara
förtätningsområden runt om i Oxelösunds tätort. Området i fråga, nummer 5 och 6 i
programmet är först ut och begäran om planbesked inkom till förvaltningen 2020-02-05.

Planområdet är ca 6 hektar stort (60 000m2), 460 meter långt och som mest 250 meter
brett. Det sträcker sig längs Näsuddsvägen, från Sundavägen i norr till Danvikshagen i
söder, huvudsakligen på detaljplanerad parkmark. Områden omfattar även detaljplanerad
men obebyggd mark för förskola (Skogsduvan 1) och ristippen i korsningen Sundavägen/
Näsuddsvägen som till hälften består av oplanerad naturmark. Marken ägs av kommunen
med undantag för drygt 1000m2 samägd mark inom Danfrid Ekonomisk förening.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppskattningsvis 10-20 nya villor och radhus
nära kollektivtrafik (400-800 meter) och havet, med fin natur inom gångavstånd. Planen
ger även möjlighet att ge planstöd och en avgränsad yta åt den välanvända ristippen.

En undersökning om risk för en betydande miljöpåverkan har samråtts med Länsstyrelsen
- någon sådan risk föreligger inte. Länsstyrelsen nämner att bullerfrågan, geoteknik,
påverkan på ekosystemtjänster och omgivande bostadsområden (kulturmiljöer), och
påverkan från ristippen behöver beaktas och beskrivas. De menar att planläggningen, för
att uppnå en god helhetsverkan (2 Kap. 6§ PBL), bör ske i samråd med antikvarisk
expertis.

Bostäder på platsen bidrar med rumslighet och en avgränsning till Näsuddsvägens breda
och odefinierade trafikrum. Näsuddsvägens utformning inbjuder idag till höga hastigheter,
bidragande till detta är avsaknaden av såväl trottoar som övergångsställen - skyltad
hastighet är 40 km/h. En avsmalning av vägbanan och ny bebyggelse gör det också
möjligt att rumsligt knyta samman det isolerade Utterberget med Danviksområdet och
samtidigt öka benägenheten att hålla hastigheten. På detta sätt stärks samtidigt
kopplingen mot stadsdelscentrumet i Sunda och skola och förskola i Peterslund.
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3. Ärendet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (denna handling), 2020-06-04

Länsstyrelsens remissvar på Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-04-29

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-04-01

Camilla Norrgård Sundberg Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef Handläggare

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSF) för åtgärd
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Datum Dnr  1(2)
2020-04-29
 

402-2779-2020
 Ulrika Larsson Doss

010-2234337 81-4-115
Oxelösunds kommun
plan@oxelosund

Postadress Besöksadress Telefon E-post
611 86  NYKÖPING Stora torget 13 010-223 40 00 växel sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer Bankgiro Faktureringsadress Internet
202100-2262 5051-8653 FE 98

838 73 FRÖSÖN
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Undersökning om behov av strategisk miljöbedömning avseende 
detaljplan för del av Stjärnholm 5:3, Näsuddsvägen, 
Oxelösunds kommun
Er beteckning PLAN.2020.3, handlingar inkomna till Lst 2020-04-01

Kommunen har begärt yttrande över underlag om behov av miljöbedömning enligt 6 kap. 
miljöbalken. Syftet med planen är att utreda förutsättningar för bostäder och service samt 
att långsiktigt säkra trädgårdstippen. 

Bedömning av miljöpåverkan
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Länsstyrelsen synpunkter och råd
Förutom de i undersökningen redan identifierade aspekterna vill Länsstyrelsen framföra 
följande inför det fortsatta planarbetet:

Hälsa och säkerhet 
Buller

Planområdet ligger direkt söder om Sundavägen. Näsuddsvägen passerar genom hela 
området. Bullersituationen bör därför utredas för att säkerställa att byggnaderna placeras 
och utformas så att det blir en ur bullersynpunkt bra bostadsmiljö. Beräknade bullervärden 
ska redovisas i planbeskrivningen, i enlighet med 4 kap. 33a§ PBL.
Det måste också säkerställas att den befintliga bebyggelsens bostadsmiljö inte försämras, 
se avsnitt om naturmiljö nedan. 

Hälsoskydd, allergener, stoft, damm, avgaser, ljus

Trädgårdstippens påverkan på omgivande bebyggelse kan behöva utredas i kommande 
planprocess. 

Risk för olyckor - Geoteknik
I undersökningen anges att marken till största delen består av urberg. Utifrån den jordarts-
karta som finns illustrerad i undersökningen delar inte Länsstyrelsen den bedömningen.
I planprocessen bör markförhållandena utredas för att kunna lokalisera bebyggelsen till 
mark som är lämpad för ändamålet. 
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Naturmiljö
Det aktuella området har påvisat höga värden för flera ekosystemtjänster som luftrening, 
klimatreglering och bullerdämpning samt vattenrening och flödesreglering. I kommande 
planprocess bör det kommenteras hur planen beaktat den ekosystemtjänstkartläggning som 
genomförts av Oxelösunds kommun. 

Det behöver även beskrivas och bedömas hur detaljplanen ska 
hantera de av Skogsstyrelsen utpekade sumpskogarna som 
ligger inom och i direkt anslutning till området och de värden 
som kan vara knuta till sumpskogarna. 

Kulturmiljö
Det framgår av Sörmlands museums kulturhistoriska områdesbeskrivning för Oxelösunds 
kommun att bostadsområdet vid Utterberget rymmer kulturhistoriska värden, liksom de 
intilliggande områdena som gränsar till planområdet. 
Ny bebyggelse inom planområdet bör utformas med hänsyn till omgivande bebyggelse och 
kulturmiljöer när det gäller placering, skala och gestaltning så att kravet på en god 
helhetsverkan uppfylls i enlighet med 2 kap. 6 § PBL. Planläggning av området bör ske i 
samråd med antikvarisk expertis.

Övrigt
De som medverkat i ärendet
I handläggningen av ärendet har samråd skett med Hampus Benckert (kulturmiljö),  
Camilla Andersson och Magdalena Nilsson  (naturskydd) samt Anna Anehed
(förorenade områden).

Ulrika Larsson 
Planhandläggare
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Datum

den 1 april 2020 PLAN.2020.3

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) plan@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
Planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Undersökning om betydande miljöpåverkan kan antas

Detaljplan för
Detaljplan för norra delen av Näsuddsvägen, del av
Stjärnholm 5:37.

Gällande planer

I området gäller detaljplanerna: Förslag till Stadsplan för Danviks-
hagen 04-OXS-165 (1714), Förslag till ändring av Stadsplan för
Danvikshagen, Norra delen 04-OXS-94 (1721) och Förslag till
Stadsplan för Utterberget 0481-P78/6 (1608). Eventuellt påverkas
även mindre del av Detaljplan för Danvik. Etapp 1 del av fastig-
heten Stjärnholm 1:129 m.fl. 0481-P11/3 (1845).

Planens syfte
Detaljplanen syftar till att utreda förutsättningarna för bostäder
och service i anslutning till Näsuddsvägen söder om Peterslund.
Därtill syftar detaljplanen till att långsiktigt säkra trädgårdstippen.

Befintliga
förhållanden

Näsuddsvägen förbinder Sundavägen i norr med Danvik och
havet i söder. Den är idag en ödslig och bred väg, med skyltad
hastighet 40km/h, men där frånvaro av bostäder och gång- och
cykeltrafik på en sträcka av 250 meter inbjuder till höga
hastigheter. Gång- och cykelbana saknas helt och trafiken
hänvisas istället till passage genom en gång- och gångtunnel
bort mot Sjöängen och Sunda respektive Danviksv. i områdets
södra del. Det finns även en trampad stig åt väster upp till
Utterberget från vilket det finns en gång- och cykeltunnel vidare
mot Peterslund. De som bor i området Utterberget saknar idag
ett gent och trafiksäkert alternativ för att nå exempelvis
friluftsområdet i Danviksskogen. Övergångsställe saknas.

Trädgårdstippen i områdets nodvästra hörn saknar idag stöd i
detaljplan och halva ytan faller utanför detaljplanelagt område.
Kommunen äger all mark inom det rödstreckade området i
kartan nedan.

Teknisk infrastruktur

Vatten och avlopp finns utbyggt i de södra delarna av
planområdet, med kapacitet över för ett mindre antal tomter i
detta planområde. Detta för att kapcitet ska finnas ytterligare
utveckling i området Danvikshagen. Att etablera en förskola i
den norra delen är kostsamt men möjligt enligt Oxelö Energi.
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Karta över detaljplanens undersökningsområde:

T.v. Detaljplanens undersökningsområde med rödstreckad linje. T.h. Urberg i lila, lera i gult och torv i brunt.

Behovsbedömning Ja/Nej Beskrivning

1. Regelverk: Strider planen
mot gällande planer och
program

Nej Översiktsplanen från 2018 pekar ut området som
lämpligt för förtätning. Nu gällande detaljplaner
medger endast park eller plantering och behöver
därför ersättas. En av detaljplanerna innehåller
även ett område för allmänt ändamål, med syftet
att ge plats för en, idag för liten, förskoletomt.
Denna behöver, om den ska vara kvar, i den nya
detaljplanen ges ett större markområde.

Strider planen mot nationella
och lokala miljömål

Nej Förtätning handlar om att nyttja befintlig
infrastruktur bättre. Projektet bidrar även till att
underlätta rörelse till fots och cykel och bidrar
därför till miljömålet en god byggd miljö.

Påverkas riksintressen
Nej Hela Oxelösund omfattas av riksintresset

högexploaterad kust. Då projektet sker i direkt
anslutning till befintlig bebyggelse och inte är
kustnära bedöms inte riksintresset påverkas.

Påverkas strandskydd Nej Planen är belägen minst 160 meter från havet.

Innebär planen att
miljökvalitetsnormer överskrids

Nej Området kommer att anslutas till kommunens
ledningsnät för dagvatten. Bebyggelsen sluttar
ner mot denna.
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Innebär planen verksamhet
som ska tillståndsbedömas
enligt miljöbalken.

Nej Redan befintlig trädgårdstipp är klassad som en
C-verksamhet och är därmed anmälningspliktig
till kommunen. Verksamheten anses vara
omfattad av verksamhetskoden (SNI) 38.21:
verksamhet för behandling och bortskaffande av
icke-farligt avfall. Förändringar i verksamhetens
volym och hantering ska anmälas till kommunen.
Kommunen ansvarar även för tillsynen av tippen.

Om JA på föregående rad.

Miljöbalken ställer krav på att man i
planering jämför olika lokaliserings-
alternativ för en sådan verksamhet.

Har alternativ till valt område
övervägts.

Vilka rimliga alternativ kan det
finnas till valt område.

Ett rimligt alternativ har mer att göra
med att det märkbart skiljer sig från
andra alternativ än att vara ekonomiskt
rimligt för den sökande. Det ska alltid
finnas ett nollalternativ.

Inte aktuellt.

Varför har platsen valts framför andra
alternativ.

Kommunen behöver kunna erbjuda en bredd av
bostadsfastigheter till försäljning närmaste åren
och har studerat tänkbara områden för förtätning
i det så kallade Spjutspetsprogrammet.

Näsuddsvägen/Tångvägen är de 2 första av 14
platser som i en revidering av programmet
pekats ut som att kunna vara lämpliga för
detaljplanering. Kommunstyrelsen beslutade att
anta version 2.0 av programmet i december
2019 och här därmed gett sitt godkännande till
detaljplanering av marken.

2. Naturvärden: Påverkas
Natura 2000-område,
naturreservat, biotopskydd,
djur- och växtskydd eller
rödlistade arter eller annan
värdefull naturmiljö

Nej Den redan befintliga trädgårdstippen är redan
beläget inom vad som är att anse som ett
sammanhängande närströvområde. Övriga delar
av undersökningsområdet är belägna precis i
utkanten av eller på behörigt avstånd från mark
med naturvärden.

Naturmarken närmast tippen är bevuxen med
Ek varför tippens avgränsning behöver göras
med försiktighet. Enskilda träd på kvartersmark
kan också behövas skyddas från fällning med
planbestämmelse.

3. Kulturmiljö: Påverkas
kulturarv, byggnadsminne,
fornminne eller annan värdefull
kulturmiljö

Nej Det finns ingen känd fornlämning invid eller inom
planområdet.

http://www.sni2007.scb.se/snihierarki2007.asp?sniniva=4&snikod=3821
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4. Friluftsliv: Påverkas
rekreation, friluftsliv och
grönstruktur

Nja Detaljplaneringen av området ska syfta till att
stärka förutsättningarna för friluftsliv. Detta
genom bland annat förbättrad trafiksäkerhet och
gena förbindelser för gång- och cykel. Större
opåverkade naturområden lämnas utanför plan-
området medan de mindre naturområden upp
mot Utterberget påverkas i större utsträckning.

Påverkas landskapsbilden, In-
och utblickar och historiska
samband

Nej Detaljplanen har som målsättning att stärka
sambanden mellan områden. Någon särskild
bevarandevärd utblick har inte identifierats.

5. Hälsa och säkerhet: Finns
det ökad risk för översvämning
eller erosion

Nej Området är som lägst beläget +5 meter över
nollplanet i RH2000. Närbelägna vattendrag
saknas.

Finns det ökad risk för ras,
skred och instabila
markförhållanden

Nej Bedömningen är att planområdet är gynnsamt
beläget utifrån markens beskaffenhet. Till allra
största del består marken av urberg. Brant
sluttande lera kan finnas precis söder om Utter-
kärret vilket därför kan behöva lämnas orört. Den
befintliga trägårdstippen är belägen på torv/kärr.
Se kartan till höger ovan.

Kan det inom planområdet
finnas miljöfarliga ämnen
lagrade i marken som följd av
tidigare markanvändning

Nej Den finns ingen kännedom om markförorening.

Finns risk för påverkan från
farligt gods inom eller i
närheten till området

Nej Avståndet till farligt gods-leden 53:an är stort.

Finns risk för föroreningar i
mark, luft och vatten

Nej.

Finns det ökad risk för buller,
vibrationer, ljussken eller lukt

Nej. Antalet fordon på Näsuddsvägen kan förväntas
öka något, samtidigt hastigheten sänks.

6. Omgivande miljö:
Påverkas god hushållning med
naturresurser och andra
resurser

Nej

Påverkas utsläpp av
växthusgaser

Nja. Med fler boende ökar trafiken. Avståndet till
busshållplats är <800 meter, vilket ger rimligt
med inte optimalt avstånd till kolletivtrafik.

Påverkas grundvattenkvalitén
eller vattentäkt

Nej Saknas helt i kommunen.

Påverkas dagvattnets
möjlighet till infiltration,
avrinning.

Nej Mängden hårdgjord yta ökar, men inte på ett sätt
som äventyrar möjligheten att lokalt omhänderta
dagvattnet.
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Slutsats Ja/Nej Beskrivning

Kommer genomförandet av
planen leda till betydande
miljöpåverkan

Nej Nej. Området är beläget högre än +5 meter över
havet, berörs inte av strandskydd, har en relativt
bra närhet till kollektivtrafik och innebär till en del
en möjlighet till ett effektivare nyttjande av redan
befintlig infrastruktur. Därtill bidrar projektet till att
förbättra för gång- och cykeltrafiken i området.

Beslut

Beslutet ska redovisa
de omständigheter som
talar för eller emot en
betydande
miljöpåverkan. MB kap
6 § 7

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att
planens genomförande inte leder till en betydande miljöpåverkan.

En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.

Omständigheter som talar för:

Verksamheten på Trädgårdstippens kan förändras och växa. Det är
dock svårt att se att omfattningen eller hanteringen skulle kunna bli
tillståndspliktig enligt Miljöbalken eller Miljöprövningsförordningen.

Omständigheter som talar mot:

Värdefull natur lämnas så långt möjligt orörd, utanför planområdet.
Marken är tillräckligt högt belägen och berörs inte av strandskydd.

Checklista utförd2020-04-01 16:41:27

Göran Deurell
planarkitekt
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om samråd
Femöre 1:3 Oxelösunds Båtvarv Oxelösunds kommun,
Södermanlands län

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka framskrivet detaljplaneförslag
med tillhörande handlingar på samråd.

2. Sammanfattning
Den 4:e september 2019 inkom Oxelösunds Båtvarv Ab med en begäran om planbesked
för en ändring av detaljplanen för fastigheten Femöre 1:3 i Fiskehamnen i Östersviken.
Senare har även Saltö Marin AB tillkommit som part i ärendet. Nämnden gav planbesked
2019-12-17, MSN § 112. Oxelösunds Båtvarvs verksamhet med tillfällig övernattning har
hittills möjliggjorts genom ett tidsbegränsat bygglov, men detta kan inte längre förnyas,
därav behovet att ändra detaljplanen.

Detaljplaneändringar rör sig vanligen om en eller några få bestämmelser och behöver alltid
rymmas inom den specifika detaljplanens syfte. Enligt planbeskrivningen är syftet med nu
gällande detaljplan "en utveckling av ett 'Marint Centrum' [..] [vilket dock inte medges i
gällande detaljplaner], [..] [varför] en lämplighetsprövning genom detaljplanering [är]
nödvändig".

Blandning av verksamheter inom hamn, varv och industri med olika form av bostäder är
generellt tveksamt och alltid situationsberoende. Förvaltningens bedömning är att ett
genomförande av detaljplanen inte kan anta medföra risk för betydande miljöpåverkan, en
bedömning som utifrån de förutsättningar som presenterats delas av Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen är däremot inte övertygade om att önskad planändring faktiskt ryms inom en
detaljplaneändring. I samrådet får det visa sig om det krävs en ny detaljplan eller inte för
att detaljplanen ska kunna få laga kraft.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genom plankonsult tagit fram
samrådshandlingar under våren 2020. En ändring av en detaljplan behöver vara tydlig, i
samrådshandlingarna innebär det att ändringen läggs in med rödfärg i plankartan för nu
gällande detaljplan från 2008. Ändringarna begränsar sig till bestämmelse för tillfällig
övernattning O1 och att befintlig avgränsande användningsgräns för huvudanvändningen
V-varv har givits röd färg. Förslaget innebär att den nu gällande gamla plankartan föreslås
ersättas med ändringsplankartan. De nu gällande planbeskrivningen föreslås kompletteras
med ett inledande avsnitt om planändringen.

Till planhandlingarna hör inga ytterligare utredningar.
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Datum

2020-06-04 PLAN.2019.10

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (denna handling), 2020-06-04

Plankarta, 2020-06-01

Planbeskrivning, 2020-06-01

Camilla Norrgård Sundberg Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd.
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Samrådshandling
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2020-06-05   Dnr: PLAN.2019.10

PLANBESKRIVNING FÖR ÄNDRING AV DEL AV
Detaljplan för ÖSTERVIKEN  
omfattande fastigheterna FEMÖRE 1:2, 1:3 m fl 
samt del av FEMÖRE 1:4 i
Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län

Figur 1. Planområdet sett från öster, fastigheten Femöre 1:3 till vänster och Femöre 1:9 till höger.
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FÖRORD
Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område,
exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera saker
såsom husstorlek, hushöjd och vilket avstånd huset skall ha till tomtgräns.

En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en 
planbeskrivning som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar 
själva markanvändningen och bebyggelsen.

För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna
planbeskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska genomföras

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden 
och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid 
upprättandet av en ny plan.

Detaljplaneprocessen (Ändring av en detaljplan)
Processen som tillämpas vid en ändring av en detaljplan är samma process som gäl-
ler vid framtagande av en ny detaljplan. Nedan ges en generell förklaring. 

Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar, 
exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra en 
ändring av en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till 
förvaltningen att ta fram ett förslag till ändring av en detaljplan.

Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett 
väsentligt intresse avseende av aktuell planläggning. Samrådets syfte är att förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt 
planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en 
samrådsredogörelse.

Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare 
att lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut 
sammanställs dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på 
händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocess. 

Planförslag 
upprättas Samråd

Inventerings, skiss- 
och programarbete

Granskning

Synpunkter
Synpunkter.

Pågår minst 3 veckor

Förrättning
Bygglov

Efter laga kraft går 
det att söka bygglov

Politiskt beslut
Planbesked

Antagande
Laga kraft

Figur 2. Planprocessen för standardförfarande.
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Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar: 
• Plankarta i skala 1:1000 (A1) med bestämmelser
• Planbeskrivning avseende Ändring av detaljplan, inklusive ursprunglig 

planbeskrivning (denna handling)
• Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen)

Av ovanstående handlingar är det endast plankarta med bestämmelser som har 
juridisk verkan.

1 INLEDNING
Ändringens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Den 4:e september 2019 inkom Oxelösunds Båtvarv AB med en begäran om 
planbesked för fastigheten Femöre 1:3 i Fiskehamnen. Företaget vill fortsätta att 
kunna erbjuda sina kunder tillfällig övernattning på sin fastighet i den södra delen av 
Fiskehamnen. Hittills har uthyrningen möjliggjorts av ett tidsbegränsat bygglov som 
nu inte kan förlängas ytterligare. Fortsatt uthyrning kräver att Detaljplan för Österviken 
omfattande fastigheterna Femöre 1:2, 1:3 mfl samt del av Femöre 1:4 (Dnr C5/2007) 
ändras. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade planbesked 2019-12-06.

Föreslagen ändring av detaljplan innebär att befintlig användning Varvsverksamhet 
(V) kompletteras med Tillfällig övernattning (O1) inom del av planområdet. 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 
Den aktuella ändringen av detaljplan bedöms vara förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser. De åtgärder som föreslås 
i ändringen är förenliga med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms inte strida 
mot andra lagar och förordningar eller föreskrifter, vad gäller lämplig markanvändning 
eller mot bevakning av riksintressen.
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2 PLANDATA
Planområdets läge och avgränsning
Det aktuella planområdet ligger i Östersviken, cirka 1,4 kilometer söder om 
Oxelösunds centrum (fågelvägen), 3 km landvägen. Ändringen av detaljplanen gäller 
ett cirka 2,8 hektar (28 000 kvadratmeter) stort område.

Figur 3. Planområdet utpekat på översiktskarta med röd markering, till vänster. Ungefärligt område som 
berörs av ändringen inom streckad röd linje, till höger.

Figur 4. Gällande fastigheter med ungefärligt område som ändringen avser inom röd streckad linje

Teckenförklaring
Fastighetsinformation

Traktbeteckning

Fastighetsbeteckning

Traktnamn

Medelfel 10 mm - 50 mm

Medelfel 51 mm - 200 mm

Medelfel 201 mm - 500 mm

Medelfel > 500 mm

Övriga

Oxelösunds kommun

Kustbostäder AB

Oxelö Energi AB

Oxelösunds hamna AB

SSAB OXELÖSUND AB

Saknar lagfaren ägare

Utskriven: 7 maj 2020

0 4020 Meter

Ungefärlig skala: 1:1 000

¥ 1:9>1

1:9>2

1:3

1:4

Markägoförhållanden
Den aktuella ändringen omfattar fastigheterna Femöre 1:3, Femöre 1:4 samt Femöre 1:9.  
Fastigheten Femöre 1:4 är i kommunal ägo, Femöre 1:3 och Femöre 1:9 är i privat ägo.
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3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Förslaget överensstämmer med översiktsplan för Oxelösunds kommun ”Oxelösund 2030”  
som vann laga kraft 2018-07-13 där området pekas ut för möjlig utveckling av industri-
verksamheter samt verksamheter kopplat till fiske-, turism- och båtnäringen. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden
Gällande detaljplan
Detaljplanen som planändringen avser vann laga kraft 2008-10-15. Planen anger 
för aktuellt område V Varvsverksamhet. Planbeskrivningen för denna ska läsas 
tillsammans med föreslagen ändring och bifogas därför. 
 
Angränsande detaljplan
Angränsande detaljplan i öster, Österviken Fiskehamnen etapp 2, omfattande 
del av fastigheten Femöre 1:4 m.fl. anger angränsande områden som VHJ1RK1 
Varvsverksamhet, handel, småindustri, kulturell verksamhet, tillfälliga övernattningar 
samt VH1JK1 Varvsverksamhet, handel, småindustri, tillfälliga övernattningar. 

Riksintressen
Hela Oxelösunds kommun omfattas av riksintresse för högexploaterad kust och stora  
delar av Femöre omfattas av riksintresse för friluftslivet. Hamnområdet med hamnbassäng  
i Östersviken är av riksintresse för yrkesfisket. Planändringen är också belägen nära 
riksintresset Oxelösunds Hamn och faleden in till denna. Planändringen bedöms inte 
påverka riksintressena. Området aktuellt för planändring är också beläget i närheten 
av Femöre naturreservat, men bedöms inte heller negativt påverka detta. 

Strandskydd 
Strandskyddet återinträder ej vid ändring av detaljplan och berörs därför inte. 

Figur 5. Utsnitt ur Länsstyrelsens kartmaterial över riksintressen. Endast relevanta riksintressen redovisas.
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Figur 6. Övernattningsrummen är inrymda innanför de fem bortersta fönstrena på övervåningen. 

4 FÖRUTSÄTTNINGAR
Tillfällig övernattning 
Tillfällig övernattning, knuten till varvsverksamheten, sker idag på fastigheten Femöre 1:3  
i södra delen av området genom ett tidsbestämt bygglov. På en del av övervåningen i 
byggnaden närmast Ljungholmsvägen har tre sovrum, ett uppehållsrum med pentry 
och en toalett ordnats för övernattande kunder. Ingång sker från gården i Figur 6 
nedan. Byggnaden rymmer även en liten båttillbehörs butik med lager. En karta över 
Oxelösund har satts upp på en av båthallarna som guide för långväga besökare.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
En undersökning om risk för betydande miljöpåverkan har upprättats för planförslaget 
och och har samråtts med Länsstyrelsen i Södermanlands län. Miljö- och samhällsbyg-
gnadsförvaltningens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte kan anta 
medföra risk för betydande miljöpåverkan; en bedömning som utifrån de förutsättningar 
som presenterats delas av Länsstyrelsen. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms 
därför inte behöva upprättas.  

Figur 7. Norra delen av planområdet rymmer även den varvsverksamhet. 

I norra delen av området, på fastigheten Femöre 1:9 finns ytterligare en varvsverksamhet.  
Denna saknar idag inrättningar för tillfällig övernattning. Verksamheten är belägen 
invid en lång södervänd kaj som sträcker sig ut till Östersvikens mynning. 
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Figur 9. Utdrag ur Länsstyrelsens kartaunderlag över potentiella markföroreningar.

Kulturmiljö 
En av kommunens äldsta byggnader, gården Östra Femöre, från 1700-talet är belägen 
på motsatt sida Ljungholmsvägen, endast 15 meter väster om närmsta byggnad som 
omfattas av planändringen. Kommunens bedömning är att gårdens kulturmiljö inte 
påverkas negativt av planändringen. Gården har i detaljplanen användningen Q, vilket 
innebär att endast användning som är anpassade till bebyggelsens kulturvärden medges.  

Markförorening 
Det finns konstaterade markföroreningar inom den del av detaljplanen som är aktuell  
för planändring, se karta nedan. Föroreningen är knuten till varvsverksamhet som 
under lång tid bedrivits på platsen. Vid provtagning på fastigheten Femöre 1:3 
påvisades föroreningar av koppar, zink, bly, PAH och tennorganiska föroreningar. År 
2009 skedde sanering ner till nivån MKM (mindre känslig markanvändning) skett på 
delar av fastigheten. På fastigheten Femöre 1:9 har en inventering visat att en måttlig 
risk för potentiell markförorening.

Figur 8. Gården Östra Femöre ligger i direkt anslutning till området för planändringen.
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I och med ändringen anpassas delen av detaljplanen till området öster om planområdet  
och skapar på så sätt ett enhetligt område inom vilket tillfällig övernattning tillåts. Angräns- 
ande detaljplan i öster, Österviken Fiskehamnen etapp 2, omfattande del av fastigheten 
Femöre 1:4 m.fl. anger angränsande områden som VHJ1RK1 - Varvsverksamhet, handel, 
småindustri, kulturell verksamhet, tillfälliga övernattningar samt VH1JK1  - Varvsverksamhet,  
handel, småindustri, tillfälliga övernattningar. 

Konsekvenser av planändringen
Prövning vid ändring av en detaljplan omfattar det som ändringen avser. Vid ändring 
av detaljplan görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning.

Kompletteringen med användningen O1 innebär att tillfällig övernattning är tillåten. 
O1 har givits en röd färg på plankartan samt att användningsgränsen rödmarkerats. 

5 PLANÄNDRING
Ändringen består av att ett användningsområde med användningen V Varvsverksamhet  
kompletteras med O1 Tillfällig övernattning. Planändringens avgränsning redovisas i 
figur 4 nedan.

Planändringen innebär att verksamheter inom aktuellt område får hyra ut övernattnings- 
rum anpassade till verksamheten då detta bland- annat efterfrågas av verksamheternas  
långväga kunder, exempelvis i samband med reparationer och upptagning/sjösättning 
av båtar. Ett tidsbegränsat bygglov har tidigare möjliggjort detta. Med denna ändring 
blir möjligheten för tillfällig övernattning permanent. 
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Användningsgränsen är inte ändrad, bara rödmarkerad för att det ska bli tydligare 
vilket område som omfattas av planändringen. Ändringen innebär inte någon skillnad 
i utformning av allmänna platser, utnyttjandegrad, begränsningar av markens 
bebyggande, markens anordnande, bebyggelsens placering eller utformning.

6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Arbetet med ändring av detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler om 
standardförfarande. Inkomna synpunkter under samråd och granskning sammanställs 
i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet skickas ut till de som har inkommit 
med synpunkter under planprocessen. Tillfälle att ta del av planförslaget och lämna 
synpunkter ska finnas i samråds- och granskningsskedet. 

Tidplan
Samråd juni 2020
Granskning kvartal 3 2020
Antagande kvartal 4 2020

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter ansökan 
om bygglov få bygga i enlighet med planen.

Efter den tidpunkt då genomförandetiden löpt ut har fastighetsägare inte längre någon 
garanterad byggrätt då kommunen kan ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen.

Fastighetsrättsliga frågor
Planändringen innebär inga fastighetsrättsliga frågor.

Ekonomiska frågor
Kostnader för framtagandet av ändring av detaljplan
Ändring av detaljplanen bekostas av exploatör genom planavtal.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Camilla Norrgård Sundberg    Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef   Planarkitekt
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Oxelösunds kommun
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till SSAB:s befintliga
och förändrade verksamhet på Stora Hummelvik 1:8

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden står fast vid yttrande i beslut Msn §28, daterat
2020-03-18.

2. Sammanfattning
Då mark- och miljödomstolen fått in ytterligare handlingar i målet har Oxelösunds kommun
fått en ny möjlighet att yttra sig. Eftersom det tidigare yttrandet inte medfört några nya
yrkanden från företaget så står Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fast vid sitt yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Mark- och miljödomstolen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av delegations- och verkställighetsordning 2019
och 2020

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till reviderad
delegations- och verkställighetsordning med villkoret att avsnitt 23 i förslaget träder i kraft
under förutsättning att regeringens förslag om ny lagstiftning om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen antas.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad
delegations- och verkställighetsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. I bifogat
förslag syns de ändringar som är gjorda, ny text är markerat med gul överstrykning, text
som ska tas bort är markerad med röd text.

I avsnitt 10 har det gjorts justeringar, de flesta är revideringar så att hänvisningar till
lagstiftning stämmer överens med gällande lagstiftning, andra delar är förtydliganden. En
justering av delegat är också gjord, från förvaltningschef till handläggare.

I avsnitt 19 har det gjorts justeringar, dels förändring av delegater men också tillägg efter
strykning av punkter angående skyltning i avsnitt 10.

Avsnitt 23 är helt nytt. Regeringen har lagt en proposition om en ny lag gällande tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Förslaget innebär att den som driver ett
serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus
som orsakar covid-19. Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och
hälsoskyddsområdet utövar tillsyn och får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas, detta innebär att det i
Oxelösunds kommun är Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvar. Lagen förväntas
träda i kraft 2020-07-01, vilket innebär att föreslagen ändring gäller från och med detta
datum under förutsättning att regeringen fattar beslut enligt lagt förslag.

Utformningen av avsnitt 23 är gjord utifrån ett framtaget förslag från Sveriges Kommuner
och Regioner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Förslag till delegations- och verkställighetsordning för Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
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1. Om delegation i allmänhet  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får uppdra åt ledamot eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap § 33). Genom 
sin delegations- och verkställighetsordning överför Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutanderätten för angivna ärenden till 
delegat som får rätt att fatta självständiga beslut. 
 

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i styrelsens ställe. Beslutet skall kunna 
överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedöm-
ningar, trots att yttranden normalt inte kan överklagas. 
 

2. Delegation och verkställighet  
Det finns ingen rak skiljelinje mellan delegationsbeslut och verkställighet. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en 
självständig bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande  
driften av verksamheten. 
 

Ett antal verkställighetsärenden som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet finns med i delegations- och 
verkställighetsordningen och betecknas V för verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och kan heller inte överklagas. 
 

3. Undantag från delegation  
Av 6 kap. 34 §, Kommunallagen, följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden: 
 

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
 

- Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 
 fullmäktige har överklagats. 
 

- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. 
 

- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68). 
 
 
 
 



  
 

 
 

4. Villkor för delegation och anmälan av beslut 
Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av styrelsen fattat beslut. Styrelsen kan inte ändra delegationsbeslut, 
men kan när som helst återta beslutanderätten. Delegaten kan också överlåta till styrelsen att besluta och måste inte alltid utnyttja sin 
delegationsrätt. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, d.v.s. det gäller inte. 
I vissa fall kan ett visst beslut i ett delegerat ärende få principiell betydelse genom ej förutsedda omständigheter. Delegaten bör  
i sådana fall överväga att på eget initiativ lyfta ärendet för beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Fattade delegationsbeslut ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens nästkommande sammanträde Av anmälan ska 
följande framgå: 
 

- beslutsfattare, 
 

-  beslutsdatum, 
-  hänvisning till den punkt i delegationsordningen beslutet stöder sig på samt 
-  beslutets innehåll i korthet.  

5. Vidaredelegation  
Vissa beslut som är delegerade får vidaredelegeras. Det innebär att delegaten i sin tur får delegera beslutanderätten vidare. Beslut  
att vidaredelegera ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt ovan. Vidaredelegerade beslut ska anmälas både  
till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och till den delegat som delegerat beslutanderätten. 
 

6. Övergång av delegationsrätt  
Om inget annat har angivits i delegationsordningen och ställföreträdare eller vikarie inte har förordnats, övergår delegationsrätten vid 
förfall för delegat, till närmast högre befattning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

7. Förkortningar  

A. Delegater:  
FCH Förvaltningschef 
BLH Bygglovhandläggare 

DSO Dataskyddsombud 

HL Handläggare 

MHI Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

PLH Planhandläggare 

GCH Gatuchef 

GDPRS GDPR samordnare 

PGP Projektledare Gata/Park 

MSNO Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande  
MSNOV Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande  
MSNS Nämndsekreterare 

B. Lagar och förordningar 
AF Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 
 

AL Arkivlag (SFS 1990:782) 
 

ANL Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 
 

BFS Boverkets författningssamling 
 

BBR Boverkets byggregler 
 

EKS Europeisk konstruktionsstandard (Eurokoder) 
 

FBL Fastighetsbildningslagen (SFS 1971:762) 
 

FFF Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198) 
 

FL Förvaltningslagen (SFS 1986:223) 
 

FOO Förordning om områdesskydd (SFS 1998:1252) 



  
 

 
 

 

KL Kommunallagen (SFS 1991:900) 
 

LBFF Lag om byggfelsförsäkring m.m (SFS 1993:320) 
 

LED Lagen om energideklarationer (SFS 2006:985) 
 

LFF Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1992:129) 
 

LFHM Lokala ordningsföreskrifter för människors hälsa och miljö 
 

LGS Lagen och förordningen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814 och SFS 1998:929) 
 

LIVSFS Livsmedelverkets föreskrifter 
 

LKP Lag om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1982:24) 
 

LL Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144) 
 

LSI Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (SFS 2006:1570) 
 

MB Miljöbalken (SFS 1998:808) 
 

MFA Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 
 

NFS Naturvårdsverkets författningssamling 
 

OL Ordningslagen (SFS 1993:1617) 
 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400)  
PBF Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)  
PBL Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

RF Renhållningsordning för Oxelösunds kommun 
 

SSL Strålskyddslag (SFS 1988:220) 
 

TF Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105 tom SFS 2010:1409) 
 

TRF Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 
 
 
 

 



  
 

 
 

8. Allmänna ärenden 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

 Organisation     

 Nämndens övergripande organisation av verksamheterna FCH  V  

 Signering     

A.1 Tecknande av avtal för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden MSNO MSNOV D  

 Kontrasignering av avtal och andra handlingar för Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden 

FCH  V  

 Träffande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget FCH  V Får vidaredelegeras 

 Ombud     

A.2 Befullmäktigande av ombud, med undantag för upphandlingar, att föra 
kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar 
av skilda slag, samt mottagande av delgivningar till kommunen 

FCH MSNO D KL 6 kap 6 § 

 Brådskande ärenden     

A.3 Beslut på Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas 

MSNO MSNOV D KL 6 kap 39 § 

 Arkiv     

A.4 Beslut om gallring av nämndens handlingar FCH  D AL 10 § 

A.5 Fastställande av dokumenthanteringsplan FCH  D AL 10, 16 § 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

 Överklagan och omprövning     

A.6 Besluta av avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
beslut som fattats med stöd av delegation 

Aktuell delegat FCH D  

A.7 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av beslut som 
fattats med stöd av delegation 

Aktuell delegat FCH D  

A.8 Avvisande av för sent inkommen handling enligt Förvaltningslagen, § 24 
gällande överklagan 

Aktuell delegat FCH D  

 Sekretess     

A.9 Beslut om att neka utlämnande av allmän handling samt beslut om utlämning 
av allmän handling med förbehåll 

FCH  D TF 2 kap § 4,6,7,9-11 
samt OSL kap 15-43 

 Yttranden     

A.10 Yttranden och remissvar till myndigheter och andra organisationer om ärendet 
ej delegerats till annan 

FCH  D Gäller ej ärenden av 
principiell betydelse 

 Representation och uppvaktningar     Kommunens 
Personalhandbok 

 500 - 4 000kr FCH MSNO V  

 4 001 - 8 000kr MSNO MSNOV V  

  



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

 Ekonomi     

 Fördelning av tilldelade investeringsmedel FCH  V  

A.11 Årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa FCH  D  

 Taxor och avgifter     

A.12 Avsteg och tillämpning av taxa för upplåtelse av allmän plats enligt av 
kommunfullmäktiges fastställd taxa 

GCH  
FCH 

D  

A.13 Avsteg och tillämpning av taxa för långtidsparkering enligt av 
kommunfullmäktige fastställd taxa 

GCH  
FCH 

D  

A.14 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt gällande taxor FCH  D  

 Kurser och resor     

 Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda MNSO MSNOV V  

 Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för anställda FCH GCH V  

 Övrigt     

A.15 Medge undantag från kommunens policy om att ej använda vägsalt som  
halkbekämpning på det kommunala vägnätet 

GCH FCH D  

 
  



  
 

 
 

9. Ärenden enligt PBL och speciallagstiftning   
Delegationen avser inte befogenhet att avgöra ärende som är av principiell natur eller i övrigt av större vikt. 
 
Delegationen omfattar inte rätt att avslå framställning eller fattat beslut som går annan part (sakägare, ägare av grannfastighet)  
emot eller besluta om anstånd med avgörande av ärende. 
 
Delegationen innefattar rätt 
 att besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för de 

föreskrifter som anges i 9 kap. 
 31 § resp. 9 kap. 35 § andra stycket. 
 att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa  

bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan komma att avvisas eller avgöras i befintligt skick (9kap. 21 § första stycket PBL). 
 att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 22 § första stycket PBL är så ofullständig att den inte kan prövas i 

sak (9 kap. 22 § andra stycket PBL). 
 att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 respektive 27 § 

förvaltningslagen. 
 att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent enligt vad som anges i 24 § förvaltningslagen. 
10. Bygglovsärenden 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B Bygglovsärenden     

B.1 Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32 §§ 
PBL i följande ärenden: 

BLH FCH D  

 a. Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan, 
inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked. 

b. Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan för bostad, handel, kontor, hantverk 
eller industri. 

c. Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad. 
d. Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation 

eller därmed jämförliga byggnader. 
e. Om ett bygglov används för ett ändamål som har en sådan 

   PBL 9 kap 2 § första 
stycket 1 och 2 
PBL 9 kap 9§ 



  
 

 
 

säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av bygglovet behöver 
upprepas under två eller flera år i följd, får åtgärden vidtas igen utan ny 
prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades. 
Med hänvisning till 9 kap 30-32§§ (permanent åtgärd säsong) 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

 f. Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat 
ändamål inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

   PBL 9 kap 2 § första 
stycket 3a 

 g. Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för 
handel, hantverk eller industri. 

   PBL 9 kap 2 § första 
stycket 3b 

 h. Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder 
som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende 

   PBL 8 kap 2 § första 
stycket 3 c och 8 § 
första stycket 2c 

 i. Ärende om att i område med värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk 
eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § PBL i den sträckning 
som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelse 

   PBL 8 kap första 
stycket 2b 

 i. Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea 
eller medgiven avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser. 

   PBL 9 kap 2 § första 
stycket 1 och 2 

 j. Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (p2)  
fasta cisterner (p4) samt murar och plank (p7) 
 

   PBL 9 kap 8 § första 
stycket 1 och 16 kap 
7 § samt PBF 6 kap 

1-2 §§ 

 k. Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar.    PBL 9 kap 8 § första 
stycket 1 och 16 kap 
7 § samt PBF 6 kap 

3-4 §§ 



  
 

 
 

B.2 Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 34 § 
PBL, dock ej rivning av byggnad som ur kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt 
annan författning. 

BLH FCH D PBL 9 kap 10 § 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.3 Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL. BLH FCH D PBL 9 kap 11-13 §§ 

B.4 Beslut om lov för åtgärder som inte kräver lov BLH FCH D PBL 9kap 14 § 

B.5 Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 §. 
Beslut om villkorade lov enligt PBL 9 kap 36-38§§ 

BLH FCH D PBL 9 kap 19 § 
PBL 9 kap 36-38§§ 

B.6 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller 
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. 

FCH 
BLH 

BLH 
FCH 

D PBL 9 kap 27 § 

B.7 Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap.33 § 
PBL i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig 
användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa inverkan på 
omgivningen. 

BLH FCH D PBL 9 kap 33 § 

B.8 Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 § PBF  
är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid vid 
äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick 
Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden 
att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en 
upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan 
komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

BLH FCH D PBL 10 kap 
PBF 6 kap 10 § 
PBL 9 kap 22§ 

B.9 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats BLH FCH D PBL 10 kap 4 § 

B.10 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt 
uppdrag 

BLH FCH D PBL 10 kap 13 § 



  
 

 
 

B.11 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap 14 § PBL inte behövs något 
tekniskt samråd 

BLH FCH D PBL 10 kap 22 § 
första stycket 1 

B.12 Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som 
behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 10 kap 14 § 
PBL inte behövs något tekniskt samråd. 

BLH FCH D PBL 10 kap 22 § 
första stycket 2 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.13 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i 
startbeskedet 
 
 Fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem som är 

sakkunnig eller kontrollansvarig. 
 Bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden. 
 Bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs. 
 Bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked 

samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs.

BLH FCH D PBL 10 kap  
23-24 §§ 

 Beslut att för eldstäder med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas 
och att i startbeskedet 
 
 Bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden. 
 Bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked 

samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs. 

HL BLH/FCH D PBL 10 kap 3 § 

B.14 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift. 
Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden. 

BLH FCH D PBL 10 kap 27 § 
och 11 kap 8 § 

B.15 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan. BLH FCH D PBL 10 kap 18 § 

B.16 Beslut om kompletterande villkor för bygg- och rivningsåtgärderna eller för 
kontrollen. 

BLH FCH D PBL 10 kap 29 § 



  
 

 
 

B.17 Besluta om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna 
i 10 kap. 34-37 §§ PBL. 

BLH FCH D PBL 10 kap  
34-37 §§ 

B.18 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 7 § PBL. BLH FCH D PBL 11 kap 7 § 

B.19 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde 
enligt 11 kap. 9 § PBL. 

BLH FCH D PBL 11 kap 9 § 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.20 Beslut om lovföreläggande om bygglovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om 
det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att 
besluta i lovärendet. 

BLH FCH D PBL 11 kap 17 § 

B.21 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt 
uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som 
ska betala kostnaderna för uppdraget. 

BLH FCH D PBL 11 kap 18 § 

B.22 Besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som förenas 
med vite 

BLH FCH D PBL 11 kap  
30-32 §§ 

B.23 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har 
säkerhetsbrister, även förbud som förenas med vite. 

BLH FCH D PBL 11 kap  
33 § 1 

B.24 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked. 

BLH FCH D PBL 11 kap  
33 § 2 

B.25 Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i 
11 kap 34 § PBL. 

BLH FCH D PBL 11 kap 34 § 

B.26 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap11 
och 11 kap 35 §§ PBL. 

BLH FCH D PBL 11 kap 35 § 

B.27 Beslut om att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för BLH FCH D PBL 11 kap 39 § 



  
 

 
 

tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL eller när någon har underlåtit att utföra arbete 
eller vidta en åtgärd som förelagts honom eller henne enligt10 kap 19, 21 eller 
22 §§ PBL. 

B.28 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av kommunens 
plan- och bygglovtaxa. 

BLH FCH D PBL 12 kap  
8-11 §§ och 

kommunens plan- 
och bygglovtaxa 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.29 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar. BLH FCH D PBF 8 kap 8 § och  
5 kap 9 § 

B.30 Beslut om 
 längre besiktningsintervall enligt 3 kap 18 § PBF. 
 anstånd med besiktning enligt 3 kap 19 § PBF. 
 användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar med 

tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4-5 §§ PBF. 

BLH FCH D BFS 1994:25  
H 1 med ändringar 

i BFS 
2006:26 H 10 

BFS Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd 
(2011:12) om 

hissar och vissa 
andra motordrivna 

anordningar, H 
 

B.31 Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnad som inte fullgör 
sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem. 

BLH FCH D PBF 5 kap  
1-7 §§ samt 
PBL 11 kap  

19-20 §§ 

B.32 Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § BFS, (om det finns särskilda skäl). 

BLH FCH D BFS 1991:36, 4 
BFS 2009:5 ÖVR 85 



  
 

 
 

 

B.33 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda 
skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte 
finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. 

BLH FCH D BFS 1993:57 
BBR 1:22 

BFS 2010:29 BBR 
17 

B.34 Beslut om att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan 
synpunkt. 

BLH FCH D BFS 2008:8 
BFS 2010:28 EKS 

7,2 § 

B.35 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst 
område som är av betydelse för friluftslivet. 

BLH FCH D LGS § 5 

B.36 Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 
anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål utomhus utan 
tillstånd (förutsätter delegation av beslutanderätt från länsstyrelsen). 
 
Beslut att avge yttrande till länsstyrelsen. 

BLH FCH D LGS 6,7 §§ 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.37 Medgivande att ha affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för reklam, 
propaganda eller liknande ändamål uppsatt mer än fyra veckor (förutsätter 
delegation från länsstyrelsen). 
 
Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen. 

BLH FCH D LGS 9 § 

B.38 Beslut om att byggfelsförsäkring inte behövs. BLH FCH D LBFF 1 b § 

B.39 Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs. BLH FCH D LBFF 14 § 
LBF 2§ samt PBL 9 

kap 4-4c§§ 
 



  
 

 
 

 
11. Planärenden 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

C Planärenden     

C.1 Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell 
eller aktualitetsförklarad översiktsplan 

PLH FCH D PBL 5 kap  
2 och 5 §§ 

C.2 Överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom 
fyra månader. 

PLH FCH D PBL 5 kap 4 § 

C.3 Beslut att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistrets allmänna del när fråga om prövning enligt 6 kap  
5 § PBL har väckts i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

PLH FCH D PBL 6 kap 6 § 

C.4 Företräda nämnden vid samråd med fastighetsbildningsmyndighet och 
därvid begära att ärende hänskjuts till nämnden för prövning. 

PLH FCH D FBL 4 kap  
25 och 25 a §§ 
AL 21 och 23 § 
LL 21 § 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

C.5 Rätt att påkalla fastighetsreglering, som behövs för att mark och vatten 
skall kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt. 

FCH  D FBL 5 kap 3 § tredje 
stycket 

C.6 Rätt att påkalla fastighetsbestämning inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om 
upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser. 

FCH  D FBL 14 kap 1 a §, 
punkt 4 och 5 

C.7 Godkänna lantmäteriförrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning. FCH  D FBL 15 kap 11 § 

C.8 Rätt att påkalla förrättning enligt anläggningslagen. FCH  D AL 18 § 



  
 

 
 

C.9 Godkänna beslut eller åtgärd enligt anläggningslagen eller ledningsrättslagen. FCH  D AL 30 § 
LL 28 § 

C.10 Rätt att på nämndens vägnar avge yttrande till fastighetsbildningsmyndigheten 
enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen samt 
att som nämndens ombud delta i förrättningssammanträde. 

FCH PLH D FBL, AL och LL 

C.11 Besluta om adressnummersättning, gör Namngruppen. Samman-
kallande 

 D MSN reglemente 

 
 
 
 
12. Ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen 
 
Rätt att ”Besluta i tillsynsärenden” innefattar rätt att besluta 
 
 att bifalla eller avslå en ansökan, 
 att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor, 
 att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som 

anges i särskilda bestämmelser, 
 att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden, 
 att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd. 
 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta 
 
 att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna vid äventyr att 

bristen avhjälps på sökandens 
 bekostnad eller ansökan avvikas (19 kap 5 § första stycket 2 och 22 kap 2 § MB) 
 att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till behandling i sak 
 att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning) 
 att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 resp 27 §§ 

förvaltningslagen. 
 



  
 

 
 

13. Ärenden enligt miljöbalken  
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D Miljöbalkens område     

D.1 Allmänna hänsynsregler med mera. 2 kap MB     

D.1.1 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna. 

MHI FCH D 2 kap 2-9 §,  
26 kap MB 

 

 
 

Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.2 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap MB     

D.2.1 Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i samrådsskedet om 
miljökonsekvensbeskrivning. 

MHI FCH D 6 kap 4 § MB 

D.2.2 Avge yttrande till Länsstyrelsen med anledning av utökat samråd om 
betydande miljöpåverkan. 

MHI FCH D 6 kap 5 § MB 

D.2.3 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans 
med ansökan i ett mål eller ärende. 

MHI FCH D 6 kap 8 § MB 
12 § FMKB 

D.3 Naturvård / Skydd av områden 7 kap MB     

D.3.1 Besluta i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna. MHI/BLH FCH D 7:18 MB 

D.3.2 Besluta i ärende om dispens från föreskrift som kommunen meddelat för 
naturreservat eller biotopskyddsområde. 

MHI FCH D 7:7 MB 
7:11 MB 



  
 

 
 

D.3.3 Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- eller växtart över vilka 
kommunen har tillsyn enligt 7 kap. MB. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 7 kap MB 
2 kap 9 § MTF 

D.3.4 Avge yttrande till länsstyrelsen i dispensärende. MHI FCH D 23 § FOO 

D.4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB     

D.4.1 Avge yttrande till länsstyrelse, mark- och miljödomstol eller mark- och 
miljööverdomstolen vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet. 

MHI FCH D 19 kap 4 § MB  
9 § FMH resp 22 
kap 4 och 10 §§ MB 

D.4.2 Avge yttrande till Länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring 
av tillståndspliktig verksamhet. 

MHI FCH D 21 § 3, 22 § och 26 § 
FMH 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.4.3 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten 
vattentoalett. 

MHI FCH D 13 § första stycket 1 
FMH 

D.4.4 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning. 

MHI FCH D 13 § andra stycket 2 
FMH 

D.4.5 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanläggning än till vilken 
vattentoalett är ansluten. 

MHI FCH D 13 § fjärde stycket 
FMH,  
+ 2 § LFHM 

D.4.6 Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska gälla även om det 
överklagas. 

MHI FCH D 19 kap 5 § punkt och 
22 kap 28 § MB 

D.4.7 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan avloppsanordning än som 
kräver tillstånd. 

MHI FCH D 13 § andra stycket 
FMB 

D.4.8 Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana avloppsanordningar som 
avses i 13 § FMH. 

MHI FCH D 14 § FMH 



  
 

 
 

D.4.9 Besluta i ärende om anmälan att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning 
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

MHI FCH D 17 § första stycket 
första meningen 
FMH 

D.4.10 Besluta i ärenden om tillstånd om att inrätta anläggning för ny grundvattentäkt 
eller i ärende om anmälan av sådana anläggningar som redan finns där 
tillstånd resp anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

MHI FCH D LFHM 

D.4.11 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning inom område med detaljplan eller, om kommunen så föreskrivit, 
annat tätbebyggt område. 

MHI FCH D 37 § FMH 
LFHM 

D.4.12 Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera viss verksamhet 
enligt 38 § FMH. 

MHI FCH D 38 § FMH 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.4.13 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser där tillstånd krävs enligt kommunens lokala 
föreskrifter. 

MHI FCH D 39 § FMH 
LFHM 

D.4.14 Låta förstöra föremål av personlig natur eller låta avliva sällskapsdjur som 
innehas av privatpersoner, om det är nödvändigt för att förhindra spridning av 
smittsam sjukdom. 

FCH  D 9 kap 15 § MB 

D.4.15 Besluta i ärende om anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett. MHI FCH D 40 § första stycket 3 
FMH + LFHM 

D.4.16 Beslut i ärende om tillstånd eller anmälan för att sprida naturligt gödsel, 
slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan. 

MHI FCH D 9 kap 12 § MB 
40 § första stycket 2 
FMH LFHM 

D.4.17 Besluta i tillsynsärende som avser miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 
miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter. 

MHI FCH D 9 kap MB 

D.4.18 Besluta i tillsynsärende som avser hälsoskydd enligt 9 kap miljöbalken med MHI FCH D 9 kap MB 



  
 

 
 

tillhörande förordningar och föreskrifter.

D.4.19 Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala före-
skrifter att att skydda människors hälsa och miljö, om det är uppenbart att 
risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

MHI FCH D LFHM 

D.5 Förorenade områden 10 kap MB     

D.5.1 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada. FCH MHI D  

D.5.2 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada. FCH MHI D 3 kap 31 § 2-3 MTF, 
10 kap 14 § MB 18-
21 §§ FAM 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.5.3 Besluta i tillsynsärende om ansvar för efterbehandlingsansvarig att utreda 
förorening/förorenade områden. 

MHI FCH D 10 kap MB 

D.5.4 Besluta i tillsynsärende om ansvar för efterbehandlingsansvarig att 
utföra och bekosta efterbehandling. 

MHI FCH D 10 kap MB 

D.5.5 Besluta i tillsynsärende som avser misstänkt förorenade områden/förorenade 
områden/ verksamheter som orsakar miljöskador enligt 2 kap och 10 kap MB. 

MHI FCH D  

D.5.6 Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med anledning av en 
föroreningsskada, när åtgärden kan medföra ökad riska för spridning eller 
exponering av föroreningarna. 

MHI FCH D 28 § FMH 

D.6 Vattenverksamhet 11 kap MB     

D.6.1 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av vattenverksamhet eller 
till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i ärende om tillstånd för mark-
avvattning. 

MHI FCH D 11 kap 9 a-b och 13 
§§ MB 
 21 § FVV 



  
 

 
 

D.7 Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB     

D.7.1 Besluta/avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB MHI FCH D 12 kap 6 § MB 

D.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer 14 kap MB     

D.8.1 Besluta/avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida kemiska 
och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark. 

MHI FCH D 14 kap 9 § tredje 
stycket MB 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.8.2 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel 
inom ett vattenskyddsområde eller på tomtmark för flerbostadshus, på gårdar 
till förskolor och skolor, på allmänna lekplatser som allmänheten har tillträde 
till, inom idrotts- och fritidsanläggningar, vid planerings- och anläggnings-
arbeten, på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga 
ytor, på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material. 

MHI FCH D NFS 2015:2 

D.8.3 Besluta i ärende om anmälan om spridning av bekämpningsmedel på 
vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter som 
omfattas av föreskrifter som statens jordbruksverk har meddelat, på banvallar 
och inom områden större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt med 
undantag för åkermark. 

MHI FCH D 2 kap 41§  
förordning om 
bekämpningsmedel 
2014:425 

D.8.4 Besluta i ärende om undantag från informationsplikten för den som avser att 
sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt. 

MHI FCH D NFS 2015:3 

D.8.5 Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor. 

MHI FCH D NFS 2017:5 

D.8.6 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. 

MHI FCH D Förordningen 
(2016:1128) om 
fluorerade 
växthusgaser och 



  
 

 
 

Förordningen 
(2016:1129) om 
ozonnedbrytande 
ämnen 

D.8.7 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna PCB-produkter i 
byggnader och anläggningar. 

MHI FCH D 18 § förordningen 
(2007:19) om PCB 

D.8.8 Besluta i tillsynsärende som avser förordning 2007:19 om PCB med mera. MHI FCH D  

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.8.9 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och biotekniska 
organismer i övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen. 

MHI FCH D 2 kap 19 § 5-9 
2 kap 31 § 5-6  
2 kap 32-34 §§ MTF 
Förordning 
(2013:413) om 
kosmetiska 
produkter och 
Förordning 
(2012:503) om 
tatueringsfärger 

D.8.10 Avge yttrande till Kemikalieinspektionen och länsstyrelsen avseende ärende 
om kemiska produkter och biotekniska organismer enligt 14 kap med till-
hörande förordningar och föreskrifter. 

MHI FCH D  

D.9 Avfall och producentansvar 15 kap MB     

D.9.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompostera eller på annat sätt 
återvinna eller bortskaffa avfall. 

MHI FCH D 15 kap 18 § tredje 
och 
fjärde stycket MB 

D.9.2 Besluta i ärende om dispens/tillstånd för kompostering i grupp- och MHI FCH D  



  
 

 
 

flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc. 

D.9.3 Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller annan återvinning/ 
annat bort skaffande om annat avfall än trädgårdsavfall. 

MHI FCH D 45 § AF 

D.9.4 Besluta om tillstånd, dispens eller undantag enligt lokala föreskrifter om 
avfallshanteringen. 

MHI FCH D Lokala renhållnings- 
föreskrifter 

D.9.5 Besluta i tillsynsärende om hushållsavfall, industriavfall, producentansvar och 
hantering av avfall i övrigt enligt 15 kap MB med tillhörande förordningar och 
föreskrifter. 

MHI FCH D  

D.10 Tillsyn, tillträden med mera 26 och 28 kap MB     

D.9.6 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till transport av avfall eller 
farligt avfall. 

MHI FCH D 26 § AF 

D.10.1 Besluta om föreläggande eller förbud utan vite i ärenden som nämnden 
ansvarar för. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 9 § MB 

D.10.2 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 13 § MB 

D.10.3 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i 
egenskap av ägare m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
inskrivningsregistret. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 15 § MB 

D.10.4 Beslut 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. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 19 §  
tredje MB 

D.10.5 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att 
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

FCH D 26 kap 21 § MB 



  
 

 
 

ärenden 

D.10.6 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. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 22 § MB 

D.10.7 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verksamhet  
i stället ska utföras av någon annan och utse någon att göra sådan under-
sökning. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 22 § första 
stycket MB 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.10 Tillsyn, tillräden med mera 26 och 28 kap MB forts.     

D.10.8 Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd 
fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 22 § tredje 
stycket MB 

D.10.9 Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 26 § MB 

D.11 Miljösanktionsavgifter 30 kap MB     

D.11.1 Besluta om miljösanktionsavgift. FCH  D 30 kap MB 

D.12 Övrigt - Avgifter     

D.12.1 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt av kommunfullmäktige 
fastställd taxa. 

FCH  D  



  
 

 
 

D.12.2 Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn inom nämndens 
ansvarsområde enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

MHI FCH D  

D.12.3 Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. MHI FCH D  

 
 

14. Ärenden enligt livsmedelslagen 
 
Nedan följer miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegering av beslutsbefogenheter enligt 6 kap. 37 och 39 §§ samt 7 kap. 5, 6 och 8 
§§ kommunallagen (2017:725).  
Enligt nämndens beslut äger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sina beslutsbefogenheter till anställd vid förvaltningen. 
Förvaltningschefens vidaredelegation ska dokumenteras.  
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande nämndsammanträde.  
Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden) inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande. 
 

E Livsmedelsområdet med mera     

E.1 Livsmedelslagen (2006:804)     

E.1.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs för 
efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska bi-produkter 
och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagarna, de EU och EG 
-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som 
meddelats med stöd EU och EG-bestämmelserna. 

 

MHI FCH D 22 § LL 

E.1.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 50 000 kr för 
respektive adressat i varje enskilt ärende 

FCH  D 23 § LL  
Viteslagen (1985:206) 

E.1.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst 
20 000 kr per överträdelse eller om 20 000 kr per månad om föreläggandet 
eller förbudet inte åtlyds 

FCH  D 23 § LL 
4§ Viteslagen 

(1985:206) 



  
 

 
 

 Vitesärenden som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för 
nämnden 

    

E.1.4 Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning.  MHI FCH D 23 § LF  

E.1.5 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 50 000 kronor  

MHI FCH D 24 § första och andra 
styckena LL, 34 § LF 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

E.1.6 Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på ägarens 
bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av ett förbud enligt 
föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 LL  

MHI FCH D 24 § tredje stycket LL, 
34 § LF  

 

E.1.7 Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan 
begäran föreligger  

MHI FCH D 27 § LL  
 

E.1.8 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas 

MHI FCH D 33 § LL  
 

E.1.9 Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte fullgör sina skyldigheter 
enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, 
de EU eller EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som 
har meddelats med stöd av EU eller EG-bestämmelserna 

FCH  D 26 § LL  
 

 Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner      

E.1.10 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att 
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna. 

MHI FCH D (EU) 2017/625 Art 
138 2 c  

E.1.11 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 

FCH  D (EU) 2017/625 Art 
138 2 d  

 



  
 

 
 

avsändande medlemsstaten 

E.1.12 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens  MHI FCH D (EU) 2017/625 Art 
138 2 e  

E.1.13 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 

FCH  D (EU) 2017/625 Art 
138 2 g  

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

E.1.14 Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller dess 
anläggningar, installationer eller andra lokaler, isoleras eller stängs under en 
lämplig tidsperiod  

MHI FCH D (EU) 2017/625 Art 
138 2 h  

 

E.1.15 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, 

FCH  D (EU) 2017/625 Art 
138 2 i  

 

E.1.16 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde  FCH  D 30 c LL och 39 a – 39 
g LF  

E.2 Livsmedelsförordningen (2006:813)     

E.2.1 Besluta om skyldighet för den som är sysselsätt med livsmedelsverksamhet att 
genomgå läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl. 

MHI FCH D 8 § LF 

E.3 Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter (FAOKL) 

    

E.3.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om 
årlig kontrollavgift  
 

MHI FCH D 3-6 §§ FAOKL  
Kommunens taxa  

E.3.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften  FCH  D 10 § FAOKL 



  
 

 
 

Kommunens taxa  

E.3.3 Besluta om avgift för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och som är 
nödvändig för att undersöka den påstådda bristen.  

MHI FCH D 11 § FAOKL  
 

E.3.4 Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och 
blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats.  

MHI FCH D 11 a § FAOKL  
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

E.3.5 Besluta om att minska beloppet för avgiften under de förutsättningar som 
anges i artikel 79.3 i (EU) 2017/625.  

FCH  D 12 a § 1 st FAOKL  
 

E.3.6 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. 

FCH  D 12 a § 2 st FAOKL  
 

E.3.7 Besluta om avgift för registrering.  MHI FCH D 13-14 §§ FAOKL  

E.4 Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras 
från ett tredjeland  

    

E.4.1 Besluta om avgift för importkontroll  
 

MHI FCH D 12 § Förordning 
2006:812  

E.5 Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB)      

E.5.1 Beslut 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 EU och EG bestämmelserna 

MHI FCH D 23 § LFAB 12 § FFAB  
 

E.5.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 50 000 kr för 
respektive adressat i varje enskilt ärende  

FCH  D 24 § LFAB  
Viteslagen  



  
 

 
 

E.5.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst 
20 000 kr per överträdelse eller med 20 000 kr per månad som föreläggandet 
eller förbudet inte åtlyds  

FCH  D 24 § LFAB Viteslagen  
 

E.5.4 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 50 000 kronor  

FCH   25 § LFAB  
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

E.5.5 Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av kontrollen 
eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger 

MHI FCH  27 § LFAB  

E.5.6 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  

FCH   30 a – 30 e §§ LFAB  
 

E.5.7 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas 

MHI FCH  33 § LFAB  

E.6 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och 
animaliska biprodukter  

    

E.6.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och 
företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt beslut om årlig 
kontrollavgift  

MHI FCH D 3-6 §§ FAOKF  
Kommunens taxa  

E.6.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften. FCH  D 11 § FAOKF 
Kommunens taxa  

E.6.3 Besluta om avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter klagomål 
och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen. 

MHI FCH D 12 § 1 st FAOKF  

E.6.4 Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och 
som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats. 

MHI FCH D (EU) 2017/625 art 
79.2 c  



  
 

 
 

12 § 2 st FAOKF  

E.6.5 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. 

FCH  D 13 a § FAOKF  
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

E.7 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2)      

E.7.1 Besluta om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c § samt 
undersökningsprogram och dess parametrar, provtagningspunkter och 
frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning. 

MHI FCH D 12 § SLVFS 2001:30, 
omtryck LIVSFS 

2017:2  

E.8 Vissa övriga ärenden     

E.8.1 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för åtgärder och andra 
åtgärder i bostäder. 

MHI FCH D  

E.8.2 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för att inrätta hem för vård 
och boende som drivs av en enskild eller sammanslutning. 

MHI FCH D  

E.8.3 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster, 
offentliga tillställningar, bullrande verksamheter och liknande verksamheter. 

FCH  D  

E.8.4 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till hotell- och 
pensionatsrörelse. 

MHI FCH D  

E.8.5 Avge yttrande till Vård- och omsorgsnämnden enligt Alkohollagen. MHI FCH D 8 kap 15,17 §§ 
alkohollag 

 
 
 
 



  
 

 
 

 
15. Ärende enligt tobakslagen 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

F Tobakslag     

F.1 Besluta om föreläggande och förbud enligt tobakslagen. MHI FCH D 7 kap 9§ tobakslagen 

 
 
16. Ärende enligt smittskyddslagen 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

G Smittskyddslagen     

G.1 Besluta om erforderliga smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen med 
tillhörande förordningar och föreskrifter. 

FCH efter 
samråd med 

MSNO 

 D 1 kap 10 § SL 

 
 
 
17. Ärende enligt lokala ordningsföreskrifter samt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Oxelösunds 

kommun 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

H Lokala ordningsföreskrifter samt lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun 

    



  
 

 
 

H.1 Besluta i tillsynsärende som avser 16-19 § lokala ordningsföreskrifter för 
Oxelösunds kommun. 

MHI FCH D  

H.2 Besluta i tillsynsärende som avser LFHM. MHI FCH D  

 
 
18. Ärenden enligt strålskyddslagen 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

I Strålskyddslagen     

I.1 Besluta att begära upplysningar eller handlingar som behövs för sådan tillsyn 
enligt strålskyddslagen som nämnden ansvarar för. 

MHI FCH D 31 § SSL 
16 § SSF 

I.2 Besluta att begära hjälp av polisen för tillträde och utförande av under-
sökningar och andra åtgärder. 

MHI FCH D 31 § SSL 

I.3 Besluta att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lag, 
föreskrift och villkor skall efterlevas samt besluta om att vidtagna åtgärder 
som åligger någon skall ske på dennes bekostnad. 

MHI FCH D 32 § SSL 

I.4 Besluta att omhänderta eller försegla solarielampor. MHI FCH D 33 § SSL 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

I.5 Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvarsområde
 
a. med anledning av anmälan om verksamhet i vilken solarium upplåts 

till allmänhet 
b. i övrigt 

MHI FCH D 32 § SSL 
16 § SSF 

8 och 13 § SSMFS 
2012:5 

 



  
 

 
 

19. Ärenden enligt lag om gaturenhållning och skyltning 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

J Lag om gaturenhållning och skyltning     

J.1 Besluta i ärende om tillstånd till skyltning varigenom allmänheten avvisas från 
visst område av betydelse för friluftslivet. 

MHI 
GCH 

FCH D 5 § LGS 

J.2 Beslut om föreläggande eller i förbud i tillsynsärende angående skyltning  
som avses i 5 § i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning  
och skyltning. 

MHI 
GCH 

FCH D 12 § LGS 

J.3 Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 
anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål utomhus utan 
tillstånd (förutsätter delegation av beslutanderätt från länsstyrelsen). 
 
Beslut att avge yttrande till länsstyrelsen. 

GCH FCH D 6,7 §§ LGS 

 
20. Ärenden enligt lag om skydd mot internationellt hot mot människors hälsa 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

K Lag om skydd mot internationellt hot mot människors hälsa     

K.1 Besluta om åtgärder till skydd för människors hälsa i fråga om transport- 
medel, bagage och annat gods samt djur. 

FCH  D 4 § LSI 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

K.2 Låta undersöka fartyg i hamn. MHI FCH D 23 § LSI 



  
 

 
 

K.3 Vidta de åtgärder som behövs för att i hamnen utrota insekter, råttor och 
andra djur som vanligen är bärare av smittämnen som utgör en hälsorisk  
för människor och för att skydda hamnens anläggningar mot sådana djur. 

FCH  D 22, 23 §§ LSI 

K.4 Utfärdande av intyg. MHI FCH D 24 § LSI 

K.5 Besluta att vidta åtgärder mot fartyg som krävs för att skydda människors 
hälsa. 

MHI FCH D 17 § LSI 

 
21. Ärenden enligt trafikförordningen med flera 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

L Trafikförordningen (SFS 1998:1276) med flera     

L.1 Beslut om trafik- och parkeringsreglering vid ianspråktagande av gatumark 
och allmän plats. 

PGP GCH/FCH D 10 kap 1 § TrF 

L.2 Beslut om lokala trafikföreskrifter. PGP GCH/FCH D 10 kap 3 § TrF 

L.3 Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter. PGP GCH/FCH D 13 kap 3 § TrF 

L.4 Beslut om särskilt parkeringstillstånd. PGP GCH/FCH D 13 kap 8 § TrF 

L.5 Beslut om dispens från bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd 
samt körning på gågata och liknande. 

PGP GCH/FCH D 13 kap 3 § TrF 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

L.6 Besluta om flyttning av fordon. PGP GCH/FCH D LFF (1982:129) 
FFF förordning 



  
 

 
 

(1982:198) 

L.7 Besluta om förordnande av parkeringsvakter. PGP GCH/FCH D Lkp (1987:24) § 6 

L.8 Yttrande rörande tillstånd att nyttja offentlig platsmark. PGP GCH/FCH D 3 kap 2 § OL 

L.9 Godkännande av trafikanordningsplan som innefattar ansvar för 
trafikanternas säkerhet vid vägarbeten samt att relevanta lagar och 
förordningar följs. 

PGP GCH/FCH D Regler för TA-plan 

L.10 Beslut om nedtagning av träd på allmän platsmark PGP GCH/FCH D  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

22. Ärenden enligt GDPR 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum 
och/eller 
kommentar 

M.1 Beslut att ta ut en rimlig avgift vid begäran om information enligt artiklarna 13 och 14 
Dataskyddsförordningen 

FCH GDPRS D GDPR artikel 
12 punkt 5 

M.2 Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om information enligt artiklarna 13 och 14 
Dataskyddsförordningen 

FCH  D GDPR artikel 
12 punkt 5 

M.3 Besvara begäran om registerutdrag GDPRS  V GDPR artikel 
15 

M.4 Beslut om rätt till radering enligt dataskyddsförordningen GDPRS  D GDPR artikel 
17 

M.5 Beslut om rätt till begränsning av behandling enligt Dataskyddsförordningen GDPRS  D GDPR artikel 
18 

M.6 Beslut om rätten till dataportabilitet enligt Dataskyddsförordningen GDPRS FCH V GDPR artikel 
20 

M.7 Beslut om rätten till att göra invändningar GDPRS FCH D GDPR artikel 
21 

M.8 Teckna respektive säga upp personuppgiftsbiträdesavtal FCH  V GDPR artikel 
28 punkt 3 

M.9 Anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten GDPRS DSO V GDPR artikel 
33 



  
 

 
 

 
 

 

23. Ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020-07-01) 



  
 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum 
och/eller 
kommentar 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum 
och/eller 
kommentar 

Förvaltningschefens vidaredelegering

N.1 Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten till annan anställd i kommunen, i den mån 
beslutanderätt enligt denna delegationsordning delegerats till förvaltningschef inom 
nämndens verksamhetsområde

FCH  D 7 kap. 6 § KL 

Beslut under handläggningen 

N.2 Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning, exempelvis obefogade klagomål MHI FCH D  

N.3 Beslut att avvisa en framställning som är så ofullständig eller oklar att den inte kan tas upp 
till prövning

MHI FCH D 20 § andra 
stycket FL 

N.4 Beslut att begära att den som anlitar ombud ska medverka personligen vid 
handläggningen av ett ärende 

MHI FCH D 14 § första 
stycket FL 

N.5 Beslut att ett ombud eller biträde som är olämpligt för sitt uppdrag inte längre får medverka 
i ärendet

MHI FCH D 14 § andra 
stycket FL 

N.6 Beslut att begära att ett ombud styrker sin behörighet genom en skriftlig eller muntlig 
fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § första stycket FL

MHI FCH D 15 § första 
stycket FL 

N.7 Beslut att förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörighet genom en fullmakt 
med det innehåll som framgår av 15 § första stycket FL

MHI FCH D 15 § andra 
stycket FL 

N.8 Beslut att begära att en handling bekräftas av avsändaren MHI FCH D 21 § FL 

Upplysningar och tillträde 



  
 

 
 

N.9 Beslut om att av den som driver serveringsställe begära de upplysningar och handlingar 
som behövs för tillsynen 

MHI FCH D 5 § 

N.10 Beslut om att begära tillträde till sådana lokaler, områden och entréer som avses i 3 § för 
att utöva tillsynen. 

MHI FCH D 5 § 

N.11 Beslut om att hos Polismyndigheten begära sådan hjälp som behövs för genomförande av 
åtgärder enligt lagens 5 § . 

MHI FCH D 6 § 

Förelägganden och förbud 

N.12 Beslut om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 § och anslutande 
föreskrifter för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. Sådant 
föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 50 000 kr

FCH  D 7 och 8 §§ 

N.13 Beslut om föreläggande om stängning av serveringsställe för viss tidsperiod eller tills 
vidare. Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 20 000 
kr. 

FCH  D 7 och 8 §§ 

N.14 Beslut om föreläggande om stängning av viss del av serveringsställe för viss tidsperiod 
eller tills vidare. Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 
50 000 kr.

FCH  D 7 och 8 §§ 

N.15 Beslut om föreläggande om stängning av hela eller del av serveringsställe under vissa 
tider på dygnet. Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 
50 000 kr.

FCH  D 7 och 8 §§ 

N.16 Beslut om förordnande att ett föreläggande ska börja gälla vid en annan tidpunkt än den 
som anges i 7 § tredje stycket 

MHI FCH D 7 § tredje 
stycket 

N.17 Återkallelse av ett föreläggande som meddelats med stöd av delegering. MHI FCH D  

Genomförande/verkställighet av föreläggande eller förbud

N.18 Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. MHI  D 6 § lagen 
(1985:206) om 

viten 



  
 

 
 

 

Överklagande av beslut eller dom som innebär en ändring av delegatens beslut.

N.19 Överklagande av beslut eller dom som innebär en ändring av delegatens beslut. MHI  

N.20 Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som 
anges i 36–39 §§ FL 

MHI FCH D 36–39 §§ FL 

N.21 Beslut att avvisa överklagande av beslut som för sent inkommet enligt vad som anges i 45 
§ första stycket andra meningen FL 

MHI FCH D 45 § första 
stycket andra 
meningen FL 



Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-16

Utdragsbestyrkande

(10) Dnr MSN.2020.2

Delgivningar

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Delges:

Kommunfullmäktige
2020-05-13
Kf § 28 - Beviljande av ansvarsfrithet för kommunens verksamheter
Kf § 31 - Utvärdering av målstyrning och roller för kommunen som helhet 2019
Kf § 33 - Biotopskyddsområde Stenvikshöjden på del av fastighet Oxelö 8:17 och 8:20



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Kf §28 Dnr KS.2019.135

Beviljande av ansvarsfrihet för kommunens verksamheter

Kommunfullmäktiges beslut

 Bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna. Gemensamma nämnd för
intern service. Överförmyndarnämnden, Trosa Gnesta och Oxelösund gemensamma
växelnämnd. Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård och patientnämnden
samt de förtroendevalda i dessa organ.

 Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för kommunens
nämnder och styrelse 2019. Kommunens revisorer, har granskat den verksamhet som
under 2019 bedrivits i styrelsen och nämnderna.

Revisorerna ser bekymmersamt på de stora underskott som redovisas i Vård- och
omsorgsnämnden samt Utbildningsförvaltningen. Revisionen riktar även allvarlig kritik mot
Utbildningsnämnden för brister i ledning, styrning och uppföljning.

Revisorerna tillstyrker vidare att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder
ansvarsfrihet.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bereder kommunfullmäktiges ordförande i samråd
med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning som
kommunrevisionen riktar emot nämnder och styrelsen med anledning av årsredovisningen.

Presidiet föreslår att kommunens verksamheter beviljas ansvarsfrihet. Presidiet
delar revisionsberättelsens oro för det stora underskott som redovisas av Vård- och
omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden. Presidiet delar även
revisionsberättelsens syn gällande den allvarliga kritik som riktats mot
Utbildningsnämnden för brister i ledning, styrning och uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Beviljande av ansvarsfrihet för kommunens verksamheter 2019
Revisionsberättelse 2019
Rapport granskning årsredovisning Oxelösunds kommun 2019
Årsredovisning 2019 (Till KF 200317)
Granskningsrapport 2019 Oxelö Energi
Granskningsrapport 2019 Kustbostäder
Granskningsrapport 2019 Förab



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Kommunfullmäktiges presidiums förslag

 Bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna. Gemensamma nämnd för
intern service. Överförmyndarnämnden, Trosa Gnesta och Oxelösund gemensamma
växelnämnd. Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård och patientnämnden
samt de förtroendevalda i dessa organ.

 Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen

______

Beslut till:
Granskade instanser (FK)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Kf §31 Dnr KS.2019.118

Utvärdering av målstyrning och roller kommunen som helhet 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds
kommun (2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas en
gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till
kommunfullmäktige.
Med utgångspunkt i nämndernas och förvaltningarnas utvärderingar bedömer
kommunstyrelseförvaltningen att policyn i stort sett fungerar som avsett. Det vill
säga att den ger förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt samarbete
mellan politiker och tjänstemän.
Kommunstyrelseförvaltningen noterar också att ett antal nämnd- och
förvaltningsspecifika förbättringsområden förts fram i utvärderingarna, bland annat
att:

· Det finns behov av fortlöpande information om policyn för målstyrning och
roller till såväl nytillkomna som befintliga förtroendevalda samt till
visstidsanställd personal och vikarier.

· Kontaktvägarna mellan förtroendevalda och anställda kan tydliggöras för att
säkerställa att uppdrag till tjänstemän går via berörd förvaltningschef.

· Facklig samverkan bör ske så tidigt som möjligt vid förändringar.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de förbättringsområden som noterats
bör hanteras på berörda nämnds- och förvaltningsnivåer. Förvaltningen ser inget
påkallat behov av att lyfta åtgärderna till en kommunövergripande nivå.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-03-16 - Ks § 49
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-02-24

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

Redovisningen godkänns.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

______

Beslut till:
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)
Kultur- och fritidsnämnden (FK)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)
Utbildningsnämnden (FK)
Vård- och omsorgsnämnden (FK)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Kf §33 Dnr KS.2019.97

Biotopskyddsområde Stenvikshöjden på del av fastighet Oxelö
8:17 och Oxelö 8:20

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med stöd av 7a § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd att Stenvikshöjden ska utgöra ett biotopskyddsområde enligt
7 kap 11 § miljöbalken i enlighet med nedanstående beslutspunkter och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-11 med bilagor.

 Den på kartan, bilaga 1, heldragna linjens innerkant ska utgöra gränsen för det
skyddade området på 0,76 ha.

 Oxelösunds kommun fastställer den av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
framtagna skötselplan för biotopskyddsområdets skötsel, se bilaga 4. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som ansvarar för allmän
platsmark, har ansvaret för eventuella revideringar i skötselplanen i det fall
revideringar krävs för att uppnå syftet med biotopskyddsområdet.

 Oxelösunds kommun fastställer föreskrifter och syfte för biotopskyddet enligt Miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07.

 Oxelösunds kommun beslutar att biotopskyddets namn ska vara Stenvikshöjden.

 Oxelösunds kommun beslutar att naturvårdsförvaltare av biotopskyddsområdet är
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som har hand om
allmän platsmark. Innan förvaltaren vidtar några åtgärder ska dessa samrådas med
naturvårdansvarig i Oxelösunds kommun.

 Oxelösunds kommun förbinder sig att inte rikta ersättningsanspråk mot
fastighetsägaren till Oxelö 8:17 för att upprätthålla biotopskyddsområdet.

Lagstöd 7 kap 11, 30 §§ miljöbalken och 22 § förordning om områdesskydd.

Sammanfattning

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-23 återremitterades ärendet till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden med följande beslut:

Ärendet återremitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med motiveringen att Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden undersöker och säkerställer nämndens rätt att juridiskt och
enligt gällande delegation ingå avtal med annan fastighetsägare, om att använda dennes
mark, samt att utreda om sådant avtal där en långsiktig kostnad för nämnden tillkommer kan
ingås utan att denna är finansierad.

Samt att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utreder biotopskyddsområdets storlek och
utformning för att säkerställa hur detta på bästa sätt kan planeras för att samspela med
kommande byggnation och kommunens utvecklingsplaner för området.

Svar från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte ingått något avtal med annan
fastighetsägare, beslutet är framskrivet till och ska fattas av Kommunfullmäktige. Det avtal
som finns i handlingarna är ett enparts avtal där den andra fastighetsägaren upplåter sin
mark till biotopskyddsområde under förutsättningen att detta inte medför någon extra
kostnad för t.ex. skötsel. När det gäller skötsel anser Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
att detta ska ingå i budgeten för skötsel av allmän platsmark, det vill säga att det inte
innebär någon ökad kostnad för kommunen.

Området har minskats från 1,1 ha till 0,76 ha enligt bild i Bilaga 1, de skyddade
biotoperna som utpekats i utredningen är fortfarande skyddade.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-04-22 - Ks § 72
Tjänsteskrivelse Ks reviderat förslag på biotopskyddsområde
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige om
biotopskyddsområde Stenvikshöjden
Bilaga 1 Karta biotopskydd Stenvikshöjden justerat
Bilaga 2 samt 3:1 - Beskrivning av biotopskyddsområdet
Bilaga 3 - Undertecknad upplåtelse av mark Oxelö 8:17
Bilaga 4 - Skötselplan
Bilaga 3:2 - Karta över del av biotopskydd på fastighet Oxelö 8:17

Protokoll 2018-XX-XX - Ks § XX.
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2018-

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med stöd av 7a § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd att Stenvikshöjden ska utgöra ett biotopskyddsområde enligt
7 kap 11 § miljöbalken i enlighet med nedanstående beslutspunkter och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-11 med bilagor.

 Den på kartan, bilaga 1, heldragna linjens innerkant ska utgöra gränsen för det
skyddade området på 0,76 ha.

 Oxelösunds kommun fastställer den av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
framtagna skötselplan för biotopskyddsområdets skötsel, se bilaga 4. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som ansvarar för allmän
platsmark, har ansvaret för eventuella revideringar i skötselplanen i det fall
revideringar krävs för att uppnå syftet med biotopskyddsområdet.

 Oxelösunds kommun fastställer föreskrifter och syfte för biotopskyddet enligt Miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07.

 Oxelösunds kommun beslutar att biotopskyddets namn ska vara Stenvikshöjden.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

 Oxelösunds kommun beslutar att naturvårdsförvaltare av biotopskyddsområdet är
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som har hand om
allmän platsmark. Innan förvaltaren vidtar några åtgärder ska dessa samrådas med
naturvårdansvarig i Oxelösunds kommun.

 Oxelösunds kommun förbinder sig att inte rikta ersättningsanspråk mot
fastighetsägaren till Oxelö 8:17 för att upprätthålla biotopskyddsområdet.

Lagstöd 7 kap 11, 30 §§ miljöbalken och 22 § förordning om områdesskydd.

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Fastighetsägare till Oxelö 8:17

Fastighetsägare till Skepparen 1

Länsstyrelsen i Södermanlands län, lansstyrelsen@sodermanland.se

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Artdatabanken, artdatabanken@slu.se

SGU, sgu@sgu.se

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se

Friluftsfrämjandet i Oxelösund, oxelosund@friluftsframjandet.se

Naturskyddsföreningen länsförbund i Sörmland,
karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen Nyköping-Oxelösund, nyox@naturskyddsforeningen.se

Havs- och vattenmyndigheten

Lantmäterimyndigheten

mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
mailto:oxelosund@friluftsframjandet.se
mailto:karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se
mailto:karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se
mailto:karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se
mailto:nyox@naturskyddsforeningen.se
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-16

Utdragsbestyrkande

(11) Dnr MSN.2020.3

Redovisning av delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Anna Ginell Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked

Maj

Sofie Eklöf Beslut om förhandsbesked
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked

Maj

Nanny Rudengren Beslut om avvisning
Beslut om avskrivning
Beslut om bygglov
Beslut om rivningslov med startbesked
Bygglov och startbesked
Startbesked
Slutbesked

Maj

Rebecka Lundgren Beslut om marklov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Strandskyddsdispens
Startbesked
Slutbesked

Maj

Camilla Norrgård
Sundberg

Beslut om förlängning av handläggningstid
Beslut om avvisning
Beslut om sanktionsavgift

Maj

Andreas Edhag Beslut att registrera livsmedelsanläggning Maj
Emilia Torstensson Beslut att godkänna slutrapport och avsluta ärende

Beslut om risk- och erfarenhetsklassificering för
Livsmedelsverksamhet
Beslut årlig rapportering av köldmedia

Maj
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-16

Utdragsbestyrkande

Mattias Ryman Tillstånd för eget omhändertagande av latrin
Beslut gällande klagomål på dålig luft i lägenhet
Värmeuttag ur mark

Maj

Johan Rubin Dispens från lokala trafikföreskrifter
Grävtillstånd
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Transporttillstånd
Yttrande markupplåtelse

Maj



 

BALANSLISTA MSN 1 (1)

Datum   
2020-06-16 
 

  

 

     
 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun 
613 81  OXELÖSUND 

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-305 34 (fax) registrator@oxelosund.se

 

Ärendemening / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum 
och § 

Uppdrag/sammanfattning B/MI Uppdrag 
klart/åter-
rapportering 

Farligt gods-transporter  2019-06-10 § 51 Uppdrag att utreda farligt gods-transport inom 
kommunen 

Muntlig information varje kvartal 

B 
 
MI 

Q2 2020 
 
 
Sept, Dec, Mars 

Ta fram förslag till mätbara nyckeltal och 
resursåtgång i de större arbetsområdena 

 2020-03-18 § 25  B Augusti 2020 

Välkommen-skylten Johan Rubin 2020-05-25 §  Uppdrag att utreda och ta fram andra  
alternativ än dagens blomsterplantering till 
välkommen-skylten

B  

Klimatanpassning Jogersövägen Göran Deurell 2020-05-25 § Uppdrag att utreda hur Jogersövägen 
kan klimatanpassas för att klara en 
havsnivå med en statistisk återkomsttid 
på minst 200 år

B  

 
 
 

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse 
MI = Muntlig information 
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