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Sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden

Tid och plats för sammanträde

Onsdagen den 7 december 2022, kl. 14.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Majoriteten; (S, M); kl.13.00. B-salen, Elektron. Oppositionen (C, L); kl. 13.00.

Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (V, MP); kl. 13.00. Björken, Elektron.

Oppositionen (SD); kl. 13.00. Lokal, Elektron

Förslag till justerare
Ordinarie: Mattias Eldros (M) Ersättare: Ingrid Feldt (S)

Tid och plats för justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Kommunledningskontoret

Västra Storgatan 15, Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning

digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Offentliga 1 - 11, Ej offentliga 12 - 15

Nr Diarienummer Ärende

Information från föredragande

1 MOB.2022.4 Mariefredsvägen, Tomas Enqvist

www.gnesta.se
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Sibylle Ekengren Marie Solter

Ordförande Sekreterare

Beslutsärende kommunfullmäktige

2 KS.2019.326 Motion - Belysning installeras på lekplatser

3 KS.2021.111 Motion om att bygga trähus

4 KS.2021.276 Motion - Gång & cykelväg till Dammhagen

Beslutsärenden samhällsbyggnadsnämnden

5 MIL.2022.213 Avtal viltvårdare

6 MIL.2022.193 Indexuppräkning av taxor inom miljöenheten

7 MOB.2022.84 Riktlinje oljeavskiljare, fettavskiljare och biltvättar

8 MOB.2022.82
Reviderad delegationsordning för

samhällsbyggnadsförvaltningen

9 MOB.2022.88 Sammanträdestider 2023

10 MOB.2022.1 Redovisning av delegationsbeslut

11 MOB.2022.2 Anmälningsärenden

12 BYGG.2022.105 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

13 BYGG.2022.143 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

14 BYGG.2022.272 Tillsyn - olovligt byggande

Förvaltningschefen informerar

15 MOB.2022.3 Förvaltningschefen informerar
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Upprättad: 2022-11-30
Diarienummer: KS.2019.326

Samhällsbyggnadsnämnden

Motion - Belysning installeras på lekplatser

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen om att installera belysning på alla lekplatser i kommunen avslås

Sammanfattning
I en motion från Sverigedemokraterna i Gnesta, 2020 03 30, föreslås att det monteras

belysning på kommunens lekplatser. Efter behandling i nämnden har uppdraget

konkretiserats till att omfatta tre specifika lekplatser och kostnadskalkyl för dessa.

Medel för genomförande finns inte i budget 2022 och har inte heller äskats till 2023

utan behöver tillföras om belysning ska installeras.

Ärendebeskrivning
I en motion från Sverigedemokraterna i Gnesta, 2020 03 30, föreslås att det monteras

belysning på kommunens lekplatser. Motionärerna anför som skäl till sin motion att

det är mörkt redan vid kl 16.00 och att det krävs pannlampa eller motsvarande för att

leka på ett säkert sätt.

Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade 2022 05 04 respektive 2022 05 26 ärendet

med motivering att belysningskostnad för temalekplatserna i Björnlunda, Stjärnhov

och Laxne, skulle utredas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter tillsammans

med belysningsförvaltaren tagit fram förslag på nämnda lekparker och presenterar

kostnaderna under ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har efter uppdrag från Samhällsbyggnadsnämnden tagit fram

kostnadsförslag på temalekplatserna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.

Kostnadsförslaget baseras på den kostnadsbild som är känd idag; såväl energipriser

som räntejusteringar och materialpriser medför att kostnadsbilden kan se avsevärt

annorlunda ut på förhållandevis kort sikt.
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Ekonomiska konsekvenser

Investeringskostnader:

Laxne: 3 stolpar 6m långa 85 tkr

Björnlunda Sjöliden: 5 stolpar 6m långa 135 tkr

Stjärnhov Häggvägen: 2 stolpar 6m långa,

1 armatur i befintlig stolpe 65 tkr

Investering totalt: 285 tkr

Driftkostnader:

Ökade elkostnader med 1,5 kr/kwh som utgångspunkt 2tkr

Ökade avgifter till belysningsförvaltare ca 2tkr

Driftkostnader totalt: 4tkr

Finansiering finns i dagsläget inte för ovanstående kostnader varför ekonomiska medel

behöver tillföras i kommande framtidsplan om belysning ska installeras.

Juridiska konsekvenser

Inga juridiska konsekvenser av beslutet

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-11-30

2. Tjänsteskrivelse 2021-05-19

3. Protokoll 2021-05-26 SBN §31

4. Tjänsteskrivelse 2022-04-20

5. Protokoll 2022-05-04 SBN §17

6. Protokoll 2020-03-30 KF §6

7. Motion: Belysning installeras på lekplatser
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Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Motionären

~ Gatuchef

Anna-Karin Lindblad Wieslander Patrik Andersson

Förvaltningschef Gatuchef
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Upprättad: 2021-05-19
Diarienummer: KS.2019.326

Samhällsbyggnadsnämnden

Motion - Belysning installeras på lekplatser

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda var behovet är störst att

montera belysning och återkomma med en kostnadskalkyl.

2. Samhällsbyggnadsnämnden ges ett tillskott på 200 000 kr till driftsbudgeten för

utredningen.

Sammanfattning

I en motion från Sverigedemokraterna i Gnesta, föreslås att det monteras belysning på

kommunens lekplatser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda

behovet av belysning och också återkomma med en kostnadskalkyl.

Ärendebeskrivning

I en motion från Tomas Ingberg mfl., Sverigedemokraterna i Gnesta, föreslås att det

monteras belysning på lekplatser i Gnesta kommun. Anledningen är att när människor

kommer hem från jobbet är det oftast mörkt en stor del av året, vilket gör att man

måste använda pannlampa eller ficklampa för att kunna nyttja lekplatsen. Risken är att

barn gör sig illa när belysningen är dålig.

Förvaltningens synpunkter

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har de senaste åren gjort en upprustning av lekplatser i

orterna Stjärnhov, Björnlunda och Laxne, där det både har byggts nya lekredskap samt

att det har skett en upprustning av befintlig lekutrustning. Upprustningen är inte

avslutad utan är ett pågående arbete. I planeringen har det inte funnits med kostnader

för att sätta upp belysning. Förvaltningen har sett en rejäl ökning av användandet av

lekplatser och populariteten hos vissa av de nymonterade lekredskapen gör att

förvaltningen anser att det är god idé med belysning. I Sverigedemokraternas motion är

det inte utpekat vilka lekplatser som motionen gäller, eller om den avser alla

kommunens lekplatser.
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Förutsättningar

Att montera nya belysningsstolpar är relativt kostsamt och kräver en bra planering och

analys för att få bästa effekt. Dels måste hänsyn tas till boende omkring för att inte

störa och att belysningen fullgör sitt syfte, dels måste hänsyn tas till befintligt kabelnät

som måste klara den ökade belastningen.

Det är inte ovanligt att kostnaden per belysningsstolpe ligger på 20 000-30 000 kr

inklusive grävning för kabel med mera Om kostnaden hamnar på 30 000 kr och det

krävs 4-6 stolpar per lekplats hamnar den totala kostnaden på alla kommunens

lekplatser på cirka 3 600 000 kr, förutsatt att befintligt belysningskabelnät klarar

anslutningen.

Förslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger i uppdrag till

samhällsbyggnadsnämnden att utreda vilka lekplatser som har störst behov av

belysning och att göra en detaljerad kostnadskalkyl för genomförandet. Därefter bör

nämnden återkomma med förslag till beslut om hur frågan ska hanteras vidare. Det

kommer att krävas tillskott i budget i det fall byggnation ska ske.

En utredning ryms inte i befintlig driftbudget varför det redan i det här skedet skulle

behövas avsättas pengar. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att kostnaden för

utredningen uppgår till cirka 200 000kr. Den höga kostnaden motiveras av att det

kommer krävas mycket extern hjälp med uppmätning av belysningskabelnätet för att

veta om nätet klarar belastningen, samt även konsultation av sakkunniga hur man får

bästa effekt av belysningen.

Förvaltningen anser inte att det är en bra idé att gräva ner belysning utan att först göra

en noggrann förstudie då detta kan leda till att vi ”kastar pengarna i sjön”.

Ekonomiska konsekvenser

Utredningen bedöms kosta 200 000 kr. Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget

behöver tillföras dessa medel för att kunna genomföra den.

Juridiska konsekvenser

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inga juridiska konsekvenser av beslutet

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-05-19

2. Motion - Belysning installeras på lekplatser
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Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Samhällsbyggnadschef

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten

Patrik Nissen Patrik Andersson

Förvaltningschef Gatuchef



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Diarienummer: KS.2019.326

§ 31

Motion - Belysning installeras på lekplatser

Beslut
1. Ärendet återremitteras

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Sverigedemokraterna i Gnesta, föreslås att det monteras belysning på

kommunens lekplatser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda

behovet av belysning och också återkomma med en kostnadskalkyl

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-19

2. Motion - Belysning installeras på lekplatser

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda var behovet är störst att

montera belysning och återkomma med en kostnadskalkyl.

2. Samhällsbyggnadsnämnden ges ett tillskott på 200 000 kr till driftsbudgeten för
utredningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att förvaltningen

vidare utreder vilka alternativ som finns och vilka kostnader de innebär samt vilka

lekplatser det gäller.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt

ordförandens förslag om återremiss och finner att nämnden beslutar enligt

ordförandens förslag om återremiss.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Samhällsbyggnadschef

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten
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Upprättad: 2022-04-20
Diarienummer: KS.2019.326

Samhällsbyggnadsnämnden

Motion - Belysning installeras på lekplatser

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tilldelar samhällsbyggnadsnämnden investeringsmedel i

framtidsplan 2023–2025 för montering av belysning på lekplatser.

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger i framtidsplan 2023–2025 uppdrag att montera

belysning på av nämnden utvalda lekplatser till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
I en motion från Tomas Ingberg m.fl. Sverigedemokraterna i Gnesta, föreslås att det

monteras belysning på lekplatser i Gnesta kommun. Anledningen är att när människor

kommer hem från jobbet är det oftast mörkt en stor del av året, vilket gör att man

måste använda pannlampa eller ficklampa för att kunna nyttja lekplatsen. Risken är att

barn gör sig illa när belysningen är dålig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde vårvintern 2021 en kostnadsbedömning av vad

en utredning skulle kosta och presenterade den för nämnden, förslaget

återremitterades med hänvisningen att förvaltningen vidare utreder vilka alternativ

som finns och vilka kostnader det innebär samt vilka lekplatser det gäller.

Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningen har de senaste åren gjort en upprustning av lekplatser i

orterna Stjärnhov, Björnlunda och Laxne, där det både har byggts nya lekredskap samt

att det har skett en upprustning av befintlig lekutrustning. I planeringen har det inte

funnits med kostnader för att sätta upp belysning. Förvaltningen har sett en rejäl

ökning av användandet av lekplatser och populariteten hos vissa av de ny monterade

lekredskapen gör att förvaltningen anser att det är god idé med belysning. I

Sverigedemokraternas motion är det inte utpekat vilka lekplatser som motionen gäller,

eller om den avser alla kommunens lekplatser. I mejlkonversation med

Sverigedemokraterna framgår att önskvärt att alla lekplatser är belysta men med tanke

på kostnaderna är det primärt lekplatserna Häggvägen i Stjärnhov, Sjöliden i

Björnlunda samt Björnstigen i Gnesta.

Att montera nya belysningsstolpar är relativt kostsamt och kräver en bra planering och

analys för att få bästa effekt. Dels måste hänsyn tas till boende omkring för att inte
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störa och att belysningen fullgör sitt syfte, dels måste hänsyn tas till befintligt kabelnät

som måste klara den ökade belastningen.

Det är inte ovanligt att kostnaden per belysningsstolpe ligger på 20 000–30 000 kr

inklusive grävning för kabel med mera Om kostnaden hamnar på 30 000 kr och det

krävs 4–6 stolpar per lekplats hamnar den totala kostnaden på alla kommunens

lekplatser på cirka 3 600 000 kr, förutsatt att befintligt belysningskabelnät klarar

anslutningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger i framtidsplan

2023–2025 investeringsmedel för att montera belysning på lekplatser till

samhällsbyggnadsnämnden, efter avsatta medel ger samhällsbyggnadsnämnden i

uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att montera belysning på av nämnden

utsedda lekplatser.

Ekonomiska konsekvenser

En (1) belysningspunkt beräknas kosta ca 20-30tkr, det inkluderar grävning av kabel

och för fundament samt armatur, stolpe och fundament.

Juridiska konsekvenser

Inga juridiska konsekvenser av beslutet

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Besluten stämmer väl överens med Samhällsbyggnadsnämndens mål En attraktiv

kommun i nämndens framtidsplan 2022–2024

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-20

2. Tjänsteskrivelse 2021-05-19

3. Protokoll SBN 2021-05-26 §31

4. Motion-Belysning installeras på lekplatser
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Sändlista

~ Sverigedemokraterna Gnesta

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Gatuchef

Anders Axelsson Patrik Andersson

Tf. förvaltningschef Gatuchef



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-04
Diarienummer: KS.2019.326

§ 17

Motion - Belysning installeras på lekplatser

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ärendet återremitteras.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Tomas Ingberg m.fl. Sverigedemokraterna i Gnesta, föreslås att det

monteras belysning på lekplatser i Gnesta kommun. Anledningen är att när människor

kommer hem från jobbet är det oftast mörkt en stor del av året, vilket gör att man

måste använda pannlampa eller ficklampa för att kunna nyttja lekplatsen. Risken är att

barn gör sig illa när belysningen är dålig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde vårvintern 2021 en kostnadsbedömning av vad

en utredning skulle kosta och presenterade den för nämnden, förslaget

återremitterades med hänvisningen att förvaltningen vidare utreder vilka alternativ

som finns och vilka kostnader det innebär samt vilka lekplatser det gäller.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-04-20

2. Tjänsteskrivelse 2021-05-19

3. Protokoll SBN 2021-05-26 §31

4. Motion-Belysning installeras på lekplatser

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige tilldelar samhällsbyggnadsnämnden investeringsmedel i

framtidsplan 2023–2025 för montering av belysning på lekplatser.

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger i framtidsplan 2023–2025 uppdrag att montera

belysning på av nämnden utvalda lekplatser till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Ekström (M) förslår att ärendet återremitteras med motiveringen att ge

förvaltningen i uppdrag att kostnadsberäkna en investering i lämplig belysning för

befintliga temalekplatser i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt Anna

Ekströms (M) förslag om återremiss och finner att nämnden beslutar att ärendet ska

återremitteras.

Sändlista
~ Sverigedemokraterna Gnesta

~ Gatuchef



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-30
Diarienummer: KS.2019.326

§ 6

Motion - Belysning installeras på lekplatser

Beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till samhällsbyggnadsnämnden för

beredning.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna, Tomas Ingberg m fl, har lämnat in en motion där man vill att

belysning ska installeras på lekplatser i Gnesta kommun.

Beslutsunderlag
1. Motion - Belysning installeras på lekplatser- ärendeblad

2. Motionen

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till samhällsbyggnadsnämnden för

beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samhällsbyggnadsnämnden



Motion 

Belysning installeras på lekplatser. 

I kommun så finns många fina lekplatser som uppskattas av både barn och föräldrar, men 

tyvärr kan de knappt användas den mörka årstiden. Exempelvis den nya fina lekplatsen som 

byggdes i Björnlunda bakom Flädervägen saknar belysning. När föräldrar kommer hem från 

jobbet så kanske man vill gå dit med sina barn och leka en stund, men då måste man ha 

pannlampor eller ficklampor för att kunna utnyttja lekplatsen för det är mörkt där redan 

kl 16.00. Det finns verkligen ett behov av belysning så att barnen ska kunna leka där. När det 

är mörkt där så riskerar barnen som vill leka att göra illa sig när man klättrar utan att se 

något. Vi ska främja att barn aktiverar sig, men med mörka lekplatser så minskar vi ett sätt 

att röra på sig. 

Belysningen kan kopplas till den befintliga gatubelysningen och tänds då vid rätt tidpunkt, 

med belysning så minskar även risken för skadegörelse. 

Vi i Sverigedemokraterna i Gnesta föreslår därför 

Att belysning ska installeras på lekplatser i Gnesta Kommun. 

Gnesta 2019-12-16 

Tomas Ingberg 

Pernilla Rydberg 

Christian Tomtlund 

Krister Ekberg 

Krister Westman 

OSD 

Gnesta kommun 

Ink: 2019 -12- 1 8 
Dnr  
För handläggning.  
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Upprättad: 2022-11-30

Diarienummer: KS.2021.111

Kommunstyrelsen

Motion om att bygga trähus

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Sammanfattning

Rubricerad motion väcktes av Vänsterpartiet 2021 i kommunfullmäktige. Motionärerna

menar att trä är ett klimatsmart alternativ till betong och cement och ger en rad goda

exempel från svenska kommuner och byggbolag och förordar därför att Gnesta

kommuns inriktning är att nya hus ska byggas i trä.

Kommunen skulle med fördel kunna uppmuntra byggnation med trästomme på olika

sätt. Detta kan ske utan att en arkitekturpolicy är nödvändig varför motionen i den

delen föreslås avslås. Den andra delen av motionen sker redan då omvärldsbevakning

är en naturlig del av förvaltningens och alla medarbetares uppdrag.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett ärendet.

Motionärernas yrkanden är tvådelat;

- Gnesta kommun utarbetar en arkitekturpolicy med inriktning att nya hus ska byggas

med trästomme

- att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att undersöka erfarenheterna av

trähusbyggnation som gjort i olika kommuner

www.gnesta.se
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Förvaltningens synpunkter

Det vore olyckligt att fatta beslut om framtagande av arkitekturpolicy som premierar

trähus samtidigt som ett beslut om undersöka erfarenheterna av sådan byggnation.

Förvaltningen bedömer det som mer rationellt att först skapa erfarenheter och därefter

fatta beslut om en inriktning baserat på dessa erfarenheter.

Det finns många klimatfördelar med användandet av trä som material. Det finns också

nackdelar och försvåranden; trähuskonstruktioner kräver t.ex. ett utökat brandskydd i

det egna huset men också i händelse av att hela kvarter bebyggs med trähus. Sverige är

ett skogstätt land med stor tillgång och snabb tillväxt. Samtidigt pågår diskussioner

mellan Sverige och EU om skogsindustrin där det finns sannolikhet för att Sverige

måste minska sin skogsproduktion. Den svenska skogen tar upp allt mindre koldioxid

och ur ett klimatmässigt perspektiv behöver trenden vändas. Klimatnytta med skog i

relation till klimatnytta med hus tillverkade i trä är en svår prioritering.

Att i en arkitekturpolicy slå fast att nya hus ska byggas i trä skulle kunna få olyckliga

konsekvenser då kanske inte alla hustyper lämpar sig för att uppföras i trä; att välja rätt

material till rätt byggnation i det enskilda fallet är förvaltningens utgångspunkt.

Sammantaget anser förvaltningen att kommunen bör arbeta för att nybyggnation sker

på så hållbart sätt som möjligt.

Gnesta kommun uppför aldrig eller sällan byggnader i egen regi; däremot kan

kommunen vid markanvisningar ställa krav på byggnation med trästomme. För det

krävs en revidering av Riktlinjer för markanvisning. Kommunens möjligheter i övrigt

att kravställa byggnation av trähus är små; detaljplaner får inte reglera byggnaders

tekniska egenskaper. Vidare kan det i ägardirektiv till kommunens egna bolag ställas

krav på byggnationer i trä.

Det finns inte personella resurser inom förvaltningen för framtagande av

arkitekturpolicy och i händelse av bifall till motionen krävs en finansiering av

konsultinsats alternativt politisk bortprioritering av annat pågående arbete.

Ekonomiska konsekvenser

Det finns inga ekonomiska konsekvenser av att avslå motionen. Vid ett bifall av

motionen krävs resursfördelning till förvaltningen.

Juridiska konsekvenser

Inga juridiska konsekvenser

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Bedöms ej vara nödvändig i ärendet

www.gnesta.se
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Det finns inga styrdokument som tar ställning till huruvida kommunen ska ha som

regel att kräva husbyggnation med trästomme. Det finns heller inget i styrdokument

som hindar kommunen att arbeta i en sådan riktning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022 11 30

2. Motion daterad 2021 04 12

Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

Anna-Karin Lindblad Wieslander Tomas Enqvist

Förvaltningschef Planeringschef

Samy Abu Eid

Planarkitekt

www.gnesta.se
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Vänsterpartiet Gnesta 

 

Motion om att bygga trähus 

Trä är ett klimatvänligt material. Kol lagras hundratals år i trä som används till byggnation till 

skillnad från trä som eldas upp. Cement och betong är ur klimatsynpunkt ett mycket sämre 

alternativ. Trä är också ett trivsamt och ljudisolerande material och börjar komma tillbaka 

alltmer inom husbyggnation. I Uppsala byggs i en bostadsrättsförening flerbostadshus med 

trästomme vilket ligger i linje med framtida krav på resurssparande och regeringens 

införande av klimatdeklarationer för byggnader 2022. Uppsala har en arkitekturpolicy som 

förordar innovativ miljöteknik, energisparande och biologisk mångfald och det fick vara 

vägledande vid projekteringen av den nya villastaden. I Tullinge trädgårdsstad har det byggts 

trähus. ETC bygg har i Västerås byggt flerbostadshus med trästomme och övriga detaljer som 

är miljö- och klimatvänliga helt igenom. Malmö och Växjö har följt efter. Även i Kumla har 

ETC bygg vunnit markanvisning för ett helt kvarter med ekohus, hyresrätter, 40 lägenheter i 

ett och ett halvt plan. Balkarna är lättbalkar med tjock isolering runt hela husen. I det 

projekterade området kommer det också att finnas möjlighet till odling. Dessutom blir det 

solceller på taken vilket gör husen självförsörjande på energi. 

Förslag: 

Att Gnesta kommun utarbetar en arkitekturpolicy med inriktning att nya hus ska 

byggas med trästomme 

Att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att undersöka erfarenheterna av 

trähusbyggnation som gjorts i olika kommuner 

Gnesta 210405 

Lena Staaf (V), Benny Åberg (V), Birgitta Fredriksson (V) 
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Upprättad: 2022-11-30
Diarienummer: KS.2021.276

Samhällsbyggnadsnämnden

Motion - Gång & cykelväg till Dammhagen

Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges

beslut, att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda andra lösningar

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter till andra lösningar

och återrapportera dessa till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Krister Ekberg, Sverigedemokraterna har lämnat in en motion och yrkar att det byggs

en gång- och cykelväg till Dammhagen i Stjärnhov. På kommunfullmäktige 2021-09-27

§70 beslutades att medge motionen och skicka den till samhällsbyggnadsnämnden för

beredning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tittat på ärendet översiktligt och landat i

bedömningen att det är svårt och kostnadskrävande att bygga en gång- och cykelväg

utmed väg 860 till Dammhagen från Stjärnhov, dels tillhör vägen Trafikverket och dels

är topografin utmanande.

Ärendebeskrivning
Krister Ekberg, Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där man vill att det

byggs en gång- och cykelväg till Dammhagen i Stjärnhov. På kommunfullmäktige 2021-

09-27 §70 beslutades att medge motionen och skicka den till

samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiva till motionen i sak, men kan konstatera att

en gång- och cykelväg med kommunal standard utmed väg 860 från Stjärnhov till

Dammhagen ligger utmed Trafikverkets väg och att det inte finns upptaget i den

cykelstrategi som Region Sörmland har beslutat. Därtill är byggandet av gång-och

cykelväg komplicerat med hänsyn till topografin och bedöms som avsevärt kostsam.
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Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att titta på

andra enklare lösningar än en gång- och cykelväg med kommunal standard, till

exempel om det går att använda befintliga stigar, körvägar mm, samt föra dialog med

berörda markägare huruvida de kan upplåta mark för ändamålet.

Efter den enkla utredningen återkommer förvaltningen till kommunstyrelsen och

presenterar förslag på alternativa lösningar samt en ekonomisk uppskattning vid

eventuellt genomförande.

Ekonomiska konsekvenser

Besluten föranleder inte några kostnader, en enkel förstudie kan genomföras med

befintliga resurser. I ett nästa steg om det ska göras några åtgärder eller förrättningar

presenteras det i återrapporteringen med förslag till nya beslutspunkter.

Juridiska konsekvenser

Förvaltningen ser inga juridiska konsekvenser av besluten.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar med hänsyn till besluten

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Beslutspunkterna går väl i linje med fullmäktiges inriktningsmål En attraktiv kommun,

En effektiv organisation och En god ekonomi

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-11-30

2. Motionen

Sändlista

~ Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

~ Gatuchef

Anna-Karin Lindblad Wieslander Patrik Andersson

Förvaltningschef Gatuchef



Motion 

Gnesta kommun 

.flik: r.7; 
) Dnr  6,24). 21b  

För handläggning. 

Gång & cykelväg till Dammhagen 

Stjärnhovs badplats Dammhagen är en mycket populär badplats på somrarna, men att ta sig 

dit kan för gående och cyklister vara väldigt farligt med tanke på trafiken på vägen. 

Hastighetsbegränsningen är 70 km/h, med både timmerbilar och tunga grusbilar och många 

personbilar. 

Att där bygga en ca 800m lång gång och cykelväg med start vid korsningen 

Höjdvägen/Kyrkvägen vore en god idé, så att barn och vuxna kan ta sig till badet utan att 

risker att bli påkörda på den ofta vältrafikerade sträckan. 

Vii Sverigedemokraterna i Gnesta föreslår därför 

Att en gång & cykelväg byggs till Dammhagen i Stjärnhov. 

4--;/- 5-Ve-C/fe. Gee '-ra' kf -SIL& s kf'  /13 

Gnesta 2021-09-09 
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Samhällsbyggnadsnämnden

Avtal viltvårdare

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden

1. Samhällsbyggnadsnämnden för sin del godkänner avtalet samt

uppdrar till förvaltningschef att underteckna detsamma.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg och miljöenheten, anser att det finns

ett behov av att underlätta för allmänheten att bli kvitt olägenheter för

människors hälsa och miljö som orsakas av ”oönskade djur”. Liksom att

effektivisera bygg och miljöenhetens arbete med dessa typer av ärenden.

Ett sätt att i praktiken möjliggöra detta är att fortsätta ge dessa uppgifter till

den redan sedan tidigare i kommunen anlitade viltvårdaren Bengt Olén. För

hans arbete utgår sedan 2008 en ersättning från Gnesta kommun i enlighet

med det avtal som upprättades i frågan den 3 september 2007.

I och med att 13 år nu har passerat (beloppet är oförändrat även under 2011)

anser förvaltningen att avtalet behöver ses över vilket inkluderar

ersättningens storlek. Utgifterna för inte minst drivmedel har under perioden

ökat.

Ersättningen utgörs främst av en förskottsutbetalning i början av det aktuella

kalenderåret. Denna ersättning avses täcka främst Oléns faktiska kostnader i

ärenden av allmänt intresse. Inte sällan är de oönskade djuren ju inte bara

ett problem av intresse för någon enskild utan ett allmänt problem. Därtill är

kommunen själv ägare till såväl mark inom som utom detaljplanelagda

områden i kommunen där oönskade djur också kan utgöra ett problem.

Bengt Olén erhåller av förvaltningen en kostnadsersätting på 9 000 kronor

per kalenderår för uppgifter beskrivna enligt avtal. Beloppet betalas ut under

januari månad det aktuella året. Ersättningen ska täcka nedlagt arbete och

kontakt med medborgare, samt reseersättning och slitage på bil.

I och med detta avtal upphör samtidigt det tidigare avtal parterna emellan

som upprättades den 31 januari 2011.
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Sammanfattning
Kommunens viltvårdare bedriver skyddsjaktsuppdrag inom tätbebyggt kommunalt

område, men är även behjälplig till de kommuninnevånare som bor inom kommunen

utanför detaljplanelagt område med olika viltfrågor. För att med tillfredsställande

resultat kunna utföra nämnda uppgifter behöver även fortsättningsvis dessa uppgifter

hanteras av den av kommunen utsedda viltvårdaren – för närvarande Bengt Olén.

På så sätt säkerställer kommunen att en gedigen kunskap och erfarenhet finns i dessa

typer av ärenden. Samhällsbyggnadsförvaltningen betalar till Bengt Olén en fast

ersättning för omkostnader på 9000 kronor för varje kalenderår med start den 1

januari 2023. Utöver detta utgår en rörlig ersättning för varje uppdrag som bygg och

miljöenheten vidarebefordrar till viltvårdaren.

Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten, anser att det finns ett behov av att

underlätta för allmänheten att bli kvitt olägenheter för människors hälsa och miljö som

orsakas av ”oönskade djur”. Liksom att effektivisera miljöenhetens arbete med dessa

typer av ärenden. Ett sätt att i praktiken möjliggöra detta är att fortsätta ge dessa

uppgifter till den redan sedan tidigare i kommunen anlitade viltvårdaren Bengt Olén.

Kommunens viltvårdare ska i första hand undersöka om problemen

orsakade av vilt kan tålas eller förebyggas eller om annan rimlig metod än

avlivning kan användas för att avhjälpa problemet. I andra hand avhjälps

problemet inom den generella viltvården under ordinarie jakttid I tredje

hand avhjälps problemet genom skyddsjakt. Bestämmelserna om och

begränsningar för jakt är omfattande. Jägaren avgör varje situation om jakt

är tillåten eller inte samt om jakt är lämplig metod att avhjälpa en olägenhet

eller ett problem. Inom detaljplanelagt område krävs dessutom polistillstånd

för att få avlossa skott. När det gäller vilda djur som orsakar skada utomhus

så är det fastighetsägarens ansvar.

Nämnas bör att om Olén bedömer att en specifik person finns som enskild

uppdragsgivare eller om någon särskild person eller verksamhet kan anses

vara ansvarig för problemet/olägenheten ska denna person stå för

ersättningen till Olén i det enskilda fallet. I dessa fall är det den som ska

betala en överenskommen ersättning till Olén för att han ska kunna ta sig an

problemet. Denna kontakt kan förmedlas genom bygg och miljöenheten som

en service till kommuninnevånaren.
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För att med tillfredsställande resultat kunna utföra nämnda uppgifter behöver även

fortsättningsvis dessa uppgifter hanteras av den av kommunen utsedda viltvårdaren –

för närvarande Bengt Olén.

På så sätt säkerställer kommunen att en gedigen kunskap och erfarenhet finns i dessa

typer av ärenden. Och då inte bara i djurskyddsfrågor utan också när det gäller att ha

nödvändig utrustning och behövliga tillstånd för att hantera skjutvapen. Miljöenheten

bedömer att Bengt Olén fortfarande har allt detta och hitintills har Olén fullgjort sin

uppgift på ett utmärkt sätt.

För aktuellt arbete behöver Olén även framöver få en ersättning. Denna behöver dock

höjas i förhållande till nuvarande ersättning på 6 500 kronor per kalenderår. En

höjning till 9 000 kronor per kalenderår bedömer förvaltningen som skälig i

sammanhanget.

Ekonomiska konsekvenser

Finansiellt så innebär viltvårdsuppdraget en årlig kostnad för förvaltningen.

Juridiska konsekvenser

Kommunens viltvårdare bedriver skyddsjaktsuppdrag inom tätbebyggt kommunalt

område, men är även behjälplig till de kommuninnevånare som bor inom kommunen

utanför detaljplanelagt område med olika viltfrågor.

Avtalet reglerar justerad skälig ersättning, krav på årliga skjutprov, medlemskap i

jaktorganisation (försäkring) samt tillgång till erfaren eftersökshund.

Det är jaktlagen (Jaktlag 1987:259) som styr all jakt på vilt. Även i jaktförordningen

(Jaktförordningen 1987:905) finns regler som jägaren ska följa. Beslut om skyddsjakt

är ett undantag från bestämmelserna i jaktlagen om att alla vilda däggdjur och fåglar är

fredade. Det är i regel länsstyrelsen som fattar beslut om skyddsjakt. Om skyddsjakt är

nödvändig för att skydda människors hälsa kan kommunen fatta beslut om det. Det är

fastighetsägarens ansvar att bedöma och ta till åtgärder mot djur som kan orsaka skada

eller sprida smitta på egendomen. Det kan exempelvis röra sig om grävlingar under

huset som underminerar huset eller skabbrävar som sprider smitta och också utgör ett

stort lidande för den drabbade räven. I kommunens fall gäller detta fastigheter som är

”kommunal mark inom tätbebyggt område”.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-11-30

2. Avtal
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Sändlista

~ Bengt Olen,

~ Akten

Anna-Karin Lindblad Wieslander Jessica Lemon

Förvaltningschef Miljöinspektör
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 Diarienummer:MIL.2022.213

Avtal viltvårdare.
Mellan nedanstående parter träffas följande avtal

________________________________________________________

Fastighetsägare; Org. Nummer; 212000-2965

Gnesta kommun

646 80 Gnesta

Kommunjägare Bengt Olén Pers.nr

_______________________________________________________

Avtal
Jakt och skyddsjakt ska bedrivas med höga etiska värderingar, utgångspunkten är att

viltet betraktas som en resurs i samhället. Parterna är överens om att kommunjägaren

ska vara behjälplig med akut skyddsjakt på kommunens mark. Exempel på detta kan

vara avlivande av skadat vilt samt omhändertagande av dött vilt.

Giltighetstid och uppsägning

Avtalet gäller i 2 år från dagen för undertecknande med möjlighet till förlängning ett år
i sänder vilket meddelas av uppdragsgivaren senast 3 månader innan avtalstiden löper
ut. Endera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet i skriftlig form
ommotparten brister i förpliktelse enligt avtalet.
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Omfattning och kravspecifikation för uppdrag

Avtalet avser kommunal mark som är allmän platsmark enligt gällande detaljplan.

Annan kommunal mark kan omfattas efter särskild överenskommelse.Kommunjägaren

bör vara tillgänglig för telefonrådgivning, platsbesök vid konflikt mellan människa och

vilt, samt tillhandahållande av erfaren spårhund. Kommunjägaren åtar sig att uppfylla

minst följande:

· Löst statligt jaktkort för innevarande jaktår

· Medlem i jaktorganisation (ansvars- och olycksfallsförsäkring vid utövande av

jakt och viltvård)

· Avlagt prov för Älgskyttemärket, vid kuljakt

· Tillståndsbevis för skottlossning inom detaljplanelagt område

· Ha tillgång till erfaren spårhund om eftersök krävs

· Agera efter etiska värderingar såsom bland annat omtanke om viltet, respekt för

allmänheten och allas rätt till naturen.

Ersättning

Kommunjägaren har rätt att som uppdragstagare få särskild ersättning för utfört

uppdrag. Ersättning utgår enligt nedan;

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen betalar till Bengt Olén en fast summa för

omkostnader på omkostnads-ersättning på 9000 kronor för varje kalenderår

med start den 1 januari 2023.

2. Bengt Olén ska påbörja varje uppdrag enligt punkt 2 senast tre dagar efter att

uppdraget mottagits och återkoppla resultatet från detsamma till bygg och

miljöenheten senast en vecka efter att det avslutats. Om uppdraget tar längre tid

att slutföra än två veckor efter att det mottagits ska bygg och miljöenheten

kontaktas.

3. Insatser i enlighet med punkt 2 ska vid behov i förväg av Bengt Olén förankras

hos berörd markägare.

Rapportering

4. Efter varje uppdrag ska kommunjägaren återkoppla resultatet från detsamma

till kontaktperson på bygg och miljöenheten senast en vecka efter att det
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avslutats. Om uppdraget tar längre tid att slutföra än två veckor efter att det

mottagits ska bygg och miljöenheten kontaktas.

Rapporten ska innehålla följande information:

· Datum och tid för förrättningen

· Var förrättningen gjorts

· Vad som gjorts

Rapporten ska lämnas till bygg och miljökontoret.

________________________________________________________

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

Ort och datum Ort och datum

För Gnesta kommun Viltvårdare

______________________

Anna Karin Lindblad Wieslander

_______________________ 

Bengt Olén, viltvårdare

Sändlista
~ Bengt Olén

~ Till akten
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 Diarienummer:MIL.2022.213

Avtal viltvårdare.
Mellan nedanstående parter träffas följande avtal

________________________________________________________

Fastighetsägare; Org. Nummer; 212000-2965

Gnesta kommun

646 80 Gnesta

Kommunjägare Bengt Olén Pers.nr

_______________________________________________________

Avtal
Jakt och skyddsjakt ska bedrivas med höga etiska värderingar, utgångspunkten är att

viltet betraktas som en resurs i samhället. Parterna är överens om att kommunjägaren

ska vara behjälplig med akut skyddsjakt på kommunens mark. Exempel på detta kan

vara avlivande av skadat vilt samt omhändertagande av dött vilt.

Giltighetstid och uppsägning

Avtalet gäller i 2 år från dagen för undertecknande med möjlighet till förlängning ett år
i sänder vilket meddelas av uppdragsgivaren senast 3 månader innan avtalstiden löper
ut. Endera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet i skriftlig form
ommotparten brister i förpliktelse enligt avtalet.
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Omfattning och kravspecifikation för uppdrag

Avtalet avser kommunal mark som är allmän platsmark enligt gällande detaljplan.

Annan kommunal mark kan omfattas efter särskild överenskommelse.Kommunjägaren

bör vara tillgänglig för telefonrådgivning, platsbesök vid konflikt mellan människa och

vilt, samt tillhandahållande av erfaren spårhund. Kommunjägaren åtar sig att uppfylla

minst följande:

· Löst statligt jaktkort för innevarande jaktår

· Medlem i jaktorganisation (ansvars- och olycksfallsförsäkring vid utövande av

jakt och viltvård)

· Avlagt prov för Älgskyttemärket, vid kuljakt

· Tillståndsbevis för skottlossning inom detaljplanelagt område

· Ha tillgång till erfaren spårhund om eftersök krävs

· Agera efter etiska värderingar såsom bland annat omtanke om viltet, respekt för

allmänheten och allas rätt till naturen.

Ersättning

Kommunjägaren har rätt att som uppdragstagare få särskild ersättning för utfört

uppdrag. Ersättning utgår enligt nedan;

5. Samhällsbyggnadsförvaltningen betalar till Bengt Olén en fast summa för

omkostnader på omkostnads-ersättning på 9000 kronor för varje kalenderår

med start den 1 januari 2023.

6. Bengt Olén ska påbörja varje uppdrag enligt punkt 2 senast tre dagar efter att

uppdraget mottagits och återkoppla resultatet från detsamma till bygg och

miljöenheten senast en vecka efter att det avslutats. Om uppdraget tar längre tid

att slutföra än två veckor efter att det mottagits ska bygg och miljöenheten

kontaktas.

7. Insatser i enlighet med punkt 2 ska vid behov i förväg av Bengt Olén förankras

hos berörd markägare.

Rapportering

8. Efter varje uppdrag ska kommunjägaren återkoppla resultatet från detsamma

till kontaktperson på bygg och miljöenheten senast en vecka efter att det
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avslutats. Om uppdraget tar längre tid att slutföra än två veckor efter att det

mottagits ska bygg och miljöenheten kontaktas.

Rapporten ska innehålla följande information:

· Datum och tid för förrättningen

· Var förrättningen gjorts

· Vad som gjorts

Rapporten ska lämnas till bygg och miljökontoret.

________________________________________________________

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

Ort och datum Ort och datum

För Gnesta kommun Viltvårdare

______________________

Anna Karin Lindblad Wieslander

_______________________ 

Bengt Olén, viltvårdare

Sändlista
~ Bengt Olén

~ Till akten
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Upprättad: 2022-09-26
Diarienummer: MIL.2022.193

Samhällsbyggnadsnämnden

Indexuppräkning av taxor inom miljöenheten

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Att nämnden beslutar att justera följande taxor enligt prisindex för kommunala

verksamheter (PKV)

· taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning,

anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobaksfria nikotinläkemedel,

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria

läkemedel

· Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

· Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen

Justeringen innebär att timavgiften höjs från nuvarande 1168 till 1238

2. Att nämnden beslutar att justera följande taxor enligt prisindex för kommunala

verksamheter (PKV)

1. Taxa för livsmedelskontroll

Justeringen innebär att timavgiften för beräkning av årlig kontrollavgift höjs från 1311

kronor till 1390 och timavgiften från registrering och uppföljning från 1214 kr till 1287

3. Att nämnden beslutar att justeringen skall gälla från och med 2023-03-01 samt att

nuvarande timavgift upphör i samband med att de nya börjar gälla.

Sammanfattning
I beslutade taxor antogs beloppsbas och avsåg taxan för beslutande år,

samhällsbyggnadsnämnden får därefter för varje kalenderår besluta att höja fasta

timavgifter enligt den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för

kommunala verksamheter (PKV).

I detta ärende föreslås en indexuppräkning av taxor för miljöbalkstillsyn,

livsmedelskontroll, alkohol och tobak, tobaksfria nikotinprodukter, tillsyn av receptfria

läkemedel och strålskyddslagen. De nya taxorna föreslås träda i kraft den 1 mars 2023.

Enligt självkostnadsprincipen föreslås timtaxan justeras med en höjning av 6 % enligt

den fastställda PKV som framtagits av Sveriges kommuner och regioner (SKR) 20
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oktober 2022. Förslaget innebär en justering för att upprätthålla en taxenivå som

motsvarar lagstiftningens krav på självkostnadsfinansiering.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har antagit följande taxor för samhällsbyggnadsnämndens

område

2. taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning,

anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak, elektroniska

cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel (KF

2019.06.17)

3. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken(2016-11-14)

4. Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen(2016-11-14)

5. Taxa för livsmedelskontroll(2016-11-14)

I beslutade taxor antogs beloppsbas och avsåg taxan för beslutande år.

Samhällsbyggnadsnämnden får därefter för varje kalenderår besluta att höja fasta

timavgifter enligt den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för

kommunala verksamheter (PKV).

Prisindex för kommunala verksamheter (PVK) är avsatt att användas som underlag vid

beräkning av kostnadsutveckling för fasta löner och priser. PVK uppdateras vid varje ny

skatteunderlagsprognos.

Förvaltningens inriktning är att ha en hög självkostnadstäckning, samtidigt med detta

drivs på förvaltningen ett kontinuerligt effektiviseringsarbete av de egna administrativa

rutiner och av tillsynsarbetet generellt.

PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köp av

verksamhet viktas till ett genomsnittlig pris. Prisindex för 2023. Enligt

självkostnadsprincipen föreslås timtaxan justeras med en höjning av 6 % enligt den

fastställda PKV som framtagits av Sveriges kommuner och regioner (SKR) 20 oktober

2022.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens ståndpunkt är att justering av timtaxa krävs för att bibehålla en

täckning av samhällsbyggnadsnämndens kostnader för existerande och kommande

debiterbar tillsynsverksamhet.
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Ekonomiska konsekvenser

Om timavgifterna inte justeras enligt PKV medför detta att nämndens verksamhet

inom tillsyn till större del måste finansieras med kommunala skattemedel och att

nämnden har behov av större ramjustering för 2023 än vad som tidigare äskats.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Beslutet går i linje med nämndens mål i Framtidsplan 2022-2024 om god ekonomi.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022 09 26

2. PKV 20221020

Sändlista

~ Kansliet

~ BoM-chef

~ Förvaltningschef

~ Förvaltningsekonom

Anna-Karin Lindblad Wieslander Pontus Lindström

Förvaltningschef Bygg- och miljöchef



Prisindex kommunal verksamhet
PKV

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Arbetskraftskostnad* 1,9 2,5 6,9 4,3 -0,2 3,8
  vikt arbetskraftskostnad 69,7% 69,6% 68,8% 69,3% 69,7% 69,2%

Övrig förbrukning** 4,2 6,5 4,1 2,4 2,5 2,7
  vikt övrig förbrukning 30,3% 30,4% 31,2% 30,7% 30,3% 30,8%

Prisindex kommunal verksamhet 2,6 3,7 6,0 3,7 0,7 3,4

 * Lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. 
 ** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta för prognosåren.

2022-10-20 PKV

6609acde-a431-414e-9917-e0c346633b5a..xls 1 (1)
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Upprättad: 2022-11-30
Diarienummer: MOB.2022.84

Samhällsbyggnadsnämnden

Riktlinje oljeavskiljare, fettavskiljare och
biltvättar

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Att fastställa riktlinjer för fordonstvättar, olje, slam och fettavskiljare för Gnesta

kommun

2. Att riktlinjerna ska börja gälla från 2023-01-01 och tillsvidare

Sammanfattning
Olja, metaller och andra oönskade ämnen som kommer till reningsverket riskerar att

hämma den biologiska reningsprocessen och kan på så sätt leda till ökade utsläpp från

reningsverket. Olja, metaller och andra oönskade ämnen som kommer ut i dagvatten

kan skada vattenlevande organismer och om det kommer ut i anslutning till vattentäkt

kan dricksvattnet förorenas. Fett som släpps ut från verksamheter riskerar att sätta

igen ledningar, orsaka bräddning och försämra reningsprocessen i reningsverket.

Dessa riktlinjer är framtagna för att minska utsläppen av olja, metaller, fett och andra

oönskade ämnen samt för att sammanställa och förtydliga krav, lagar och

bestämmelser och för att bedömningen för olika verksamheter ska bli så likartad som

möjligt.

Ärendebeskrivning
För att gemensamt arbeta mot att minska utsläppen av olja, metaller från

fordonstvättar och matfett från livsmedelsverksamheter till avloppsnätet och

efterföljande recipient behövs riktlinjer. Riktlinjerna är viktigt utifrån att

informationssynpunkt till näringslivet angående bedömningsgrunder och

utsläppshalter samt även som arbetsmaterial för kravställande för både VA-enheten

och tillsynsmyndighet.

Olja, metaller och andra oönskade ämnen som kommer till reningsverket riskerar att

hämma den biologiska reningsprocessen och kan på så sätt leda till ökade utsläpp från

reningsverket. Olja, metaller och andra oönskade ämnen som kommer ut i dagvatten

kan skada vattenlevande organismer och om det kommer ut i anslutning till vattentäkt

kan dricksvattnet förorenas. Fett som släpps ut från verksamheter riskerar att sätta

igen ledningar, orsaka bräddning och försämra reningsprocessen i reningsverket.
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Dessa riktlinjer är framtagna för att minska utsläppen av olja, metaller, fett och andra

oönskade ämnen samt för att sammanställa och förtydliga krav, lagar och

bestämmelser och för att bedömningen för olika verksamheter ska bli så likartad som

möjligt.

Riktlinjerna är framtagna av Samhällsbyggnadsförvaltningen och riktar sig till

verksamhetsutövare, fastighetsägare och projektörer. Målet med riktlinjerna är att

förbättra reningsprocessen i de kommunala reningsverken, förbättra slamkvaliteten

och minska utsläpp till miljön.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-11-30

2. Riktlinjer för fordonstvättar, olje, slam - och fettavskiljare

Anna-Karin Lindblad Wieslander Pontus Lindström

Förvaltningschef Bygg- och miljöchef
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Dokumentnamn Riktlinjer 

Ämne för fordonstvättar, olje-, slam- och fettavskiljare 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Inledning 

Dessa riktlinjer är framtagna för att minska utsläppen av olja, metaller, fett och andra 

oönskade ämnen till dagvattnet och till avloppsvattnet. Samt för att sammanställa och 

förtydliga krav, lagar och bestämmelser och för att bedömningen för olika 

verksamheter ska bli så likartad som möjligt. 

Olja, metaller och andra oönskade ämnen som kommer till reningsverket riskerar att 

hämma den biologiska reningsprocessen och kan på så sätt leda till ökade utsläpp från 

reningsverket. Olja, metaller och andra oönskade ämnen som kommer ut i dagvatten 

kan skada vattenlevande organismer och om det kommer ut i anslutning till vattentäkt 

kan dricksvattnet förorenas. Fett som släpps ut från verksamheter riskerar att sätta 

igen ledningar, orsaka bräddning och försämra reningsprocessen i reningsverket.  

Riktlinjerna är framtagna av Samhällsbyggnadsförvaltningen och riktar sig till 

verksamhetsutövare, fastighetsägare och projektörer. Målet med riktlinjerna är att 

förbättra reningsprocessen i de kommunala reningsverken, förbättra slamkvaliteten 

och minska utsläpp till miljön.  

Oljeavskiljare 

Många fordonsrelaterade verksamheter eller andra verksamheter som hanterar olja 

behöver vara utrustade med slam- och/eller oljeavskiljare om de släpper ut vatten.  

Avskiljare behöver ha rätt dimension, utformning och skötas på erforderligt sätt för att 

fungera tillfredställande. För att uppnå det grundar sig Gnesta kommuns riktlinjer på 

regelverket i Europastandard och svensk standard när det gäller utformningen av 

avskiljaranordningar för olja och slam. Den gemensamma standarden benämns SS-EN 

858 del 1 och 2. 

Vid anslutning och nyttjande av det kommunala spillvattennätet (avloppsvatten) kan 

huvudmannen för spillvattennätet, VA-enheten, ställa krav på halten av föroreningar i 

vattnet. Krav ställs med stöd av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster och ABVA 

(Allmänna bestämmelser för användande av Gnesta kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning). Vid tillsyn kan även tillsynsmyndigheten vid 

Samhällsbyggnadsnämnden ställa krav.  

Verksamheter med krav på slam- och/eller oljeavskiljare:  

• Fordonstvättar, bilvårdsanläggningar, gör det själv-anläggningar, däcktvättar,  

• Bensinstationer 

• Verkstäder, maskinrum, lager med golvavlopp, motor- och servicehallar 

• Parkeringshus, garage under tak 

• Spolplattor 

• Olje- och kemikaliedepåer 

• Industrier med kondensvatten från kompressorer  

• Industrier med oljehantering eller tvätt av oljiga produkter 
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Dokumentnamn Riktlinjer 

Ämne för fordonstvättar, olje-, slam- och fettavskiljare 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Verksamheter som kombinerar olika delar av ovanstående, exempelvis verkstad och 

fordonstvätt, behöver i de flesta fall fler än en avskiljare eller avskiljare anpassad för de 

anslutna verksamheterna. Krav kan ställas om avskiljaren inte fungerar 

tillfredställande. I enstaka fall kan undantag göras efter bedömning av 

tillsynsmyndighet. I vissa verksamheter kan ytterligare krav på rening ställas, 

exempelvis vid större fordonstvättar, bilvårdsanläggningar, gör det själv-anläggningar 

eller däcktvättar.  

I delar av verkstäder, exempelvis vid smörjgrop, fordonslyft eller uppställningsplats 

enbart avsedd för reparation, kan krav ställas på att golvet är avloppslöst eller anslutet 

till spilloljetank.  

Vatten från detalj- och invändig motortvätt ska inte ledas till oljeavskiljare utan 

omhändertas som farligt avfall. 

Val av oljeavskiljare  

Vid ny verksamhet med krav på avskiljare eller vid väsentlig ändring av befintlig 

verksamhet ska en avskiljare samt provtagningsbrunn installeras. Dimensionering och 

utformning av avskiljare ska ske i enlighet med SS-EN 858. Enligt SS-EN 858 finns två 

olika typer av oljeavskiljare; klass I och klass II. Klass I-avskiljare släpper ut högst 5 mg 

opolära kolväten per liter vatten. Klass II-avskiljare släpper ut högst 100 mg opolära 

kolväten per liter vatten.  

Samtliga verksamheter som kräver avskiljare i Gnesta kommun ska ha slam- och/eller 

oljeavskiljare av klass I samt en provtagningsbrunn. Befintliga verksamheter som 

installerade avskiljaren innan SS-EN 858 trädde i kraft kan undantas från kravet på 

oljeavskiljare klass I. Dessa får dock maximalt släppa ut 50 mg opolära kolväten per 

liter vatten. 

Innan en verksamhet installerar en oljeavskiljare ska samråd ske med 

tillsynsmyndigheten och huvudmannen för spillvattennätet. 

Skötsel av avskiljare 

Verksamhetsutövaren ansvarar för att avskiljaren fungerar tillfredställande och att 

tillsyn, underhåll och tömning genomförs.  

Tömning 

• Tömning bör göras när halva slamvolymen eller 80 % av lagringsvolymen för 

olja är fylld eller minst två gånger per år. Efter tömning ska anläggningen 

återfyllas med vatten. 

• Tömning ska ske av godkänd entreprenör och omhändertaget slam och olja 

klassas som farligt avfall. Efter tömning ska alltid vatten fyllas på i avskiljaren 

så att avskiljaren fyller avsedd funktion. 
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Underhåll, egenkontroll och besiktning 

Underhåll ska utföras var sjätte månad av utbildad personal. Underhåll ska utföras 

enligt tillverkarens instruktioner och minst innefatta:  

• Mätning av slammets tjocklek i slamavskiljare 

• Avskiljare 

o mätning av tjocklek för lätt mineralolja  

o kontroll av funktionen för den automatiska avstängningen 

o kontroll av de sammansatta enheterna med avseende på 

genomsläpplighet, om vattennivåerna framför och bakom den 

sammansatta enheten uppvisar påtagliga skillnader 

o kontroll av funktionen för larm 

• Rengöring av provtagningsbrunn  

 

Besiktning ska utföras vart femte år av oberoende part i enlighet med SS-EN 858. 

Avskiljaren ska då tömmas helt och besiktigas med avseende på: 

• Systemets täthet 

• Hållfastighetsmässigt skick 

• Inre beläggningar, om sådana finns,  

• Skick på inbyggda delar,  

• Skick på elektriska enheter och installationer, 

• Kontroll av inställning för automatisk avstängningsenhet, t.ex. flottörer. 

Övrigt 

• Anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter ska journalföra 

underhåll, kontroller och tömning. Även driftstörningar journalföres. 

Journalerna ska finnas tillgängliga för tillsynsmyndighet samt huvudmannen. 

• Provtagningsintervall för utgående vatten bör beslutas i samråd med 

tillsynsmyndighet.  Intervallen ska vara så pass täta för att säkerställa att 

anläggningen uppfyller gällande utsläppskrav för verksamhetens oljeavskiljare.  

• Oljeavskiljare ska vara utrustad med optiskt och/eller akustiskt larm. Undantag 

från denna regel kan göras i särskilda fall efter diskussion med 

tillsynsmyndigheten. 

• Verksamheter som använder kemikalier i det vatten som släpps till avskiljaren 

ska välja kemikalier som är miljövänliga och som inte stör avskiljarens funktion. 

Krav vid fel eller störningar 

Om befintlig verksamhet vid upprepade tillfällen släpper ut oönskade ämnen kan 

tillsynsmyndigheten ställa krav på installation av oljeavskiljare. Huvudmannen kan 

också begränsa eller avbryta vattenleveransen om det behövs för att förebygga skada.  

Vid utsläpp av oönskade ämnen kan verksamheten debiteras för eventuella kostnader 

för spårning och sanering med mera. Vid störningar som uppstår på grund av att 
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avskiljare är bristfällig eller inte tömts som den ska kommer fastighetsägaren likaså att 

debiteras kostnader för extraordinära åtgärder enligt ovan eller för tömning. 

Fordonstvättar 

Avloppsvatten från fordonstvättar innehåller bland annat olja, metaller och kemikalier 

som är farliga för miljön och som kan hämma reningsverkets processer. Riktlinjerna 

innehåller krav som generellt ställs på fordonstvättar i Gnesta kommun men en 

individuell prövning sker av varje verksamhet.  

Alla fordonstvättar ska ha oljeavskiljare och större tvättar behöver ofta kompletterande 

reningssteg för att minska halterna av metaller.  

Definition av tvättanläggningar 

Stora anläggningar: anmälningspliktiga anläggningar, där tvättas fler än 5000 

personbilar eller fler än 1000 andra vägfordon per år.  

Mellanstora anläggningar: anläggningar som tvättar minst 1250 personbilar eller 

250 andra vägfordon per år men inte överskrider gränsen för stora anläggningar.  

Små anläggningar: anläggningar som underskrider gränsen för mellanstora 

anläggningar. Exempelvis anläggningar som inte är öppna för allmänheten eller mindre 

tvätthallar på företag.   

Vissa anläggningar tvättar olika typer av fordon. För att fastställa anläggningens storlek 

används följande beräkningsformel:  

Summa = (T x 5) + P + (0,5 x M) 

T = Tunga fordon, exempelvis lastbilar, bussar eller andra vägfordon tyngre än 

personbilar.  

P = Personbilar 

M = Motorcyklar 

Om summan överstiger 5000 klassas anläggningen som stor. Om summan ligger inom 

intervallet 1250-5000 klassas anläggningen som mellanstor. Om summan understiger 

1250 ingår anläggningen i klassen små anläggningar.  

Riktvärden för utsläpp till avlopp från fordonstvätt 

Föroreningsmängderna ska i genomsnitt, under den mest belastade månaden, inte 

överstiga riktvärdena i tabell 1. Detta gäller för samtliga anläggningar. 

TABELL 1 MAXIMAL MÄNGD FÖRORENING PER TVÄTTAT FORDON. 

Analysparameter Personbil Tunga fordon1 

Samlingsparameter, summan av bly + krom + nickel (mg/fordon) 5 15 

Kadmium (mg/fordon) 0,10 0,30 
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Zink (mg/fordon) 50 150 

Koppar (mg/fordon) 30 90 

Oljeindex (g/fordon) 2,5 7,5 

1 Lastbil, buss eller annat tungt vägfordon 

Dessutom gäller att:  

• Tvättanläggningen får inte användas då reningsanläggningen inte fungerar. 

Bräddavlopp får inte förekomma, dvs orenat processavloppsvatten får inte ledas 

förbi reningssteget. Vid haveri ska tvätten stängas. 

• En permanent vattenmätare för fordonstvätten bör installeras. Om detta inte är 

möjligt ska en temporär vattenmätare för fordonstvätten användas där flödet 

mäts under provtagningsperioden. Detta för att möjliggöra en uträkning av 

utsläppsmängder per tvättat fordon. 

Provtagning och analys 

Provtagning ska ske med automatisk provtagare på utgående behandlat tvättvatten. 

Provtagning ska genomföras flödesproportionellt eller tidsstyrt under anläggningens 

öppettider. Vid tidstyrd provtagning skall provtagningsfrekvensen vara minst var 15:e 

minut. Provtagningen skall utföras på sådant sätt att denna inte sker på stillastående 

vatten. Därför ska flödesproportionell provtagning tillämpas om endast enstaka fordon 

tvättas under provtagningsdygnet. Vid provtagning ska tvätten vara i bruk som vanligt 

och ingen rengöring av tvätthallen får ske. Provtagning får ske tidigast tre veckor efter 

tömning av slam- och oljeavskiljaren.  

Provtagning ska utföras av certifierad oberoende provtagare och analyseras på ett 

ackrediterat laboratorium. Metallanalyser ska ske på ofiltrerade prover med 

syrauppslutning. 

Veckosamlingsprov innebär provtagning under sju dygn i följd och dygnssamlingsprov 

innebär provtagning under ett dygn. 

Stora anläggningar: Två veckosamlingsprov olika månader under vinterhalvåret 

(november – april). Provtagningsveckorna får inte ligga efter varandra. Vid ena 

provtagningstillfället analyseras samtliga metaller i tabell 1. Vid det andra tas ett 

samlingsprov för analys av metaller under sex dygn och ett dygnssamlingsprov för 

analys av oljeindex.  

Mellanstora anläggningar: Minst ett dygnssamlingsprov tas ut under 

vinterhalvåret (november–april) där samtliga ämnen i tabell 1 analyseras.  

Små anläggningar: Provtagning behöver endast genomföras efter begäran från 

kommunal tillsynsmyndighet eller huvudmannen (VA-enheten). 

Rapportering av provresultat 
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Resultat från provtagningen ska sammanställas i en rapport och senast den 31 maj 

varje år lämnas till tillsynsmyndigheten och till huvudmannen (VA-enheten). 

Rapporten ska innehålla:  

• Beskrivning av provtagningen (flödes- eller tidsstyrd, provtagningspunktens 

plats) samt vem som utförde provtagningen. Information om antal tvättade 

fordon samt vattenförbrukning under varje provtagningstillfälle. 

• Redovisning av utsläppsvärden som mängd per tvättat fordon. Varje 

provtagningsomgång redovisas var för sig. Om värden överskrider riktvärden 

ska förslag på åtgärder redovisas. Analysprotokoll ska bifogas.  

• Antal tvättade fordon samt vattenförbrukning per år.  

• Datum för tömning av slam- och oljeavskiljare under året. Samt datum för 

senaste godkända besiktningen av slam- och oljeavskiljaren.  

• Beskrivning av reningsanläggningen och eventuell recirkulationsgrad. 

• Kontaktuppgifter till ansvarig person samt kontaktperson för verksamheten.  

Övriga ytor utomhus för tvätt 

En yta där fordon avfettas ska vara hårdgjord, under tak och brunnar ska ledas till 

verksamhetens interna reningsanläggning.  

Spolplattor utomhus bedöms i varje enskilt fall. Där brunnen behöver vara ansluten till 

spillvattennätet ska plattan ligga under tak och omgivande ytor får inte luta mot 

brunnen. Innan vatten leds till spillvattennätet ska det renas genom slam- och 

oljeavskiljare.  

Tvätt av entreprenadmaskiner 

Entreprenadmaskiner kan generera tvättvatten med hög föroreningsgrad. Vatten ska 

ledas via slam- och oljeavskiljare. Provtagning av vatten ska utföras efter samråd med 

tillsynsmyndighet. Om halter överskrider riktvärden för tunga fordon kan krav ställas 

på ytterligare rening eller annat omhändertagande av tvättvatten. 

Tvätt av fordon med utsläpp till dagvattennät 

Det är olämpligt och kan även vara otillåtet att tvätta bilen på exempelvis en 

garageuppfart. Detta då tvättvattnet rinner ned i dagvattensystemet och därefter orenat 

vidare till närmaste sjö eller vattendrag. 

Fettavskiljare 

Fett från matlagning kan orsaka stopp och andra problem i ledningsnät, pumpstationer 

och reningsverk. Detta kan leda till översvämning och bräddning av avloppsvatten till 

sjöar och vattendrag eller försämring av reningsverkets funktion. För att hindra större 

utsläpp av fett ska fettavskiljare enligt Svensk standard SS-EN 1825-1 samt SS-EN 

1825-2 installeras i följande verksamheter:  
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• Bageri  

• Café/konditori 

• Catering 

• Charkuteriindustri 

• Friteringsanläggningar 

• Livsmedelsbutik 

• Hamburgerbar/gatukök 

• Mottagningskök 

• Personalmatsal 

• Pizzeria 

• Restaurang 

• Salladsbar 

• Storkök 

• Rökeri 

• Sushi 

Vid nyinstallation av fettavskiljare 

1. Bygganmälan ska lämnas in till bygg- och miljöenheten.  

2. Fettavskiljaren som installeras ska vara EU-godkänd och klara verksamhetens 

vattenflöde enligt SS-EN 1825-1 beräkningsformel. Återförsäljare av 

fettavskiljare kan ofta hjälpa till vid val av fettavskiljare.  

3. Till avskiljaren ska vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar anslutas. 

4. För att undvika påverkan på livsmedel ska fettavskiljaren placeras i separat 

utrymme skilt från hantering och förvaring av livsmedel. Vid tömning ska inte 

passage ske genom utrymmen där livsmedel hanteras eller förvaras. Kontakta 

tillsynsmyndigheten vid frågor om placering.  

5. Anmälan om installation av fettavskiljare ska göras till huvudmannen (VA-

enheten).  

6. Anmälan för att lägga upp tömningsschema ska göras till Renhållningsenheten.  

Ett fåtal undantag 

Här är några verksamheter som eventuellt kan undantas från kravet på fettavskiljare. 

För att undantas från kravet ska dispens sökas hos huvudmannen (VA-enheten). 

• Livsmedelsaffärer utan bakugn, grill eller liknande 

• Förskolor/fritidshem med mottagningskök för högst två avdelningar (förutsatt 

att endast barn och personal äter där) 

• Skolor där ingen tillagning förekommer (enbart mottagningskök för max 50 

portioner/dag) 

• Korvkiosker utan stekbord och fritös 

• Caféer utan egen tillverkning av bakverk 

• Sushibar med enbart beredning av sushi 
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Tömning, kontroll och underhåll 

Tömning av fettavskiljare ska utföras av en entreprenör som är godkänd av Gnesta 

kommun. Fettavskiljaren ska tömmas så pass ofta att dess funktion upprätthålls, men 

minst med det intervall som framgår i kommunens renhållningsföreskrifter. Efter 

tömning ska fettavskiljaren fyllas med vatten.  

Fettavskiljaren ska kontrolleras och underhållas enligt tillverkarens instruktioner och 

så att den alltid fyller avsedd funktion.  

Placering 

För att undvika kontaminering av livsmedel ska fettavskiljaren placeras i separat 

utrymme skilt från hantering och förvaring av livsmedel. Vid tömning ska avskiljaren 

vara lättillgänglig och sugslangar och annan tömningsutrustning inte behöva dras 

genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. Utrymmet ska ha god ventilation 

och det bör finnas vatten och avlopp.  

Ansvar 

Fastighetsägaren ansvarar för att en fettavskiljare är installerad då den tillhör 

fastighetens VA-installation. Det är också fastighetsägarens ansvar att den har rätt 

dimensionering och är godkänd för den verksamhet som bedrivs. Fastighetsägaren 

ansvarar för att avskiljaren kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler. 

Verksamhetsutövaren är ansvarig för att det finns ett abonnemang för tömning av 

fettavskiljaren tecknat hos Gnesta kommun.  

Krav vid fel eller störningar 

Om problem uppstår i ledningsnät, pumpstation eller reningsverk till följd av utsläpp 

av fett från verksamhet kommer krav ställas på omedelbar installation av fettavskiljare 

hos verksamheten om sådan saknas. Fastighetsägaren kommer att debiteras för 

eventuella kostnader för spårning, spolning med mera. Vid störningar som uppstår på 

grund av att fettavskiljare är bristfällig eller inte tömts som den ska kommer 

fastighetsägaren likaså att debiteras kostnader för extraordinära åtgärder enligt ovan 

eller för tömning. 
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Lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) ....................... 525250 

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen .......... 535352 
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Delegation och verkställighet 

Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av nämnden, men där 

nämnden har beslutat att flytta över beslutsrätten till någon annan. Beslutet gäller på 

samma sätt som om nämnden fattat dem. Beslut som fattas av tjänsteperson eller 

förstroendeval utan delegering i ärendet saknar laga verkan, det vill säga är inte giltigt. 

Nämnden kan när som helst återkalla givna delegationer. Nämnden har däremot inte 

rätt att ompröva ett redan fattat beslut. Ärenden som delegerats till tjänsteperson kan 

alltid fattas av överordnad chef. 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som delegeras och beslut som innebär ren 

verkställighet. Följande skillnader kan uppmärksammas. Delegering innebär 

överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten träder in i nämndens 

ställe. Verkställigheten innebär däremot en åtgärd som finns inom tjänstepersonens 

område. I dessa ärenden saknas normalt beslutsalternativ eller valmöjligheter. Som 

exempel kan nämnas många personalärenden eller tillämpningen av en kommunal 

taxa. 

Med samråd avses att konsultation i ärendet har skett med den som samråd ska ske 

med och att detta har beaktats i ärendet. När samråd skett bör detta dokumenteras 

genom en anteckning i ärendet. Av anteckningen ska eventuellt avvikande meningar 

framgå, samt hur dessa har vägts in i ärendet. 

Med ärenden av principiell natur avses samma tolkning som getts åt begreppet i 

kommunallagen 5 kapitlet 1§ beträffande fullmäktiges beslutsfattande. Ärenden av 

denna typ är av mera grundläggande natur eller av mera generell räckvidd. Det 

politiska momentet i dessa beslut är avgörande. 

De beslut som fattas på delegation måste alltid rymmas inom nämndens budget. 

Vem kan nämnden delegera till? 

Nämnden får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av ärenden 

till: 

• ett utskott 

• en enskild ledamot eller ersättare 

• en anställd hos kommunen 

Vilka beslut kan nämnde inte delegera? 

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller är 
av en principiell natur 

• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning 
av att beslut fattats av nämnden eller av fullmäktige har överklagats. 

• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

• ärenden som medför kostnader som inte ryms inom beslutade budgetramar. 

• vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
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Vidaredelegation av beslutanderätt 

Förvaltningschef kan vidaredelegera beslutanderätten till annan tjänsteperson. 

Beslutanderätt som förvaltningschef har delegerat till en annan tjänstepersonkan inte 

vidaredelegeras ytterligare till en annan tjänsteperson. Någon skyldighet för 

förvaltningschefen eller vidaredelegaten att vidareanmäla besluten till nämnden 

föreligger inte, nämnden kan däremot sätta upp sådana krav som villkor för att 

godkänna vidaredelegering. 

Den som lämnar vidaredelegation ska försäkra sig om att delegaten har nödvändig 

kunskap om uppdraget samt är medveten om de styrdokument som gäller för 

uppdraget. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till 

följd av delegation alltid anmälas till nämnden. 

Anmälan har registrerings-, informations- och kontrollsyfte. Anmälan lämnas till 

registrator senast månaden efter det att beslutet har fattats och beslutet ska då vara 

undertecknat av delegaten. 

Överklagandetid 

Ett beslut som kan överklagas enligt förvaltningslagen kan skriftligen överklagas av 

den beslutet rör inom tre veckor från det att den enskilde tog del av beslutet. 

Överklagandetiden för beslutet som kan överklagas med laglighetsprövning enligt 

kommunallagen löper från den dag nämndens protokoll anslås på kommunens 

officiella anslagstavla. 
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Författningar med förkortningsförklaringar 

AB Allmänna bestämmelser (allmänna 

anställningsvillkor 

AF 2001:1063 Avfallsförordningen 

AL  Alkohollagen 

AL 1973:1149 Anläggningslagen 

BAB 1992:1574 Lag om bostadsanpassningsbidrag 

BBR  Boverkets byggregler 

BFS  Boverkets författningssamling 

FAM 2007:667 Förordning om allvarliga miljöskador 

FAOKF 2006:1165 Förordning om avgifter för officiell kontroll av 

foder och animaliska biprodukter 

FAPT 1998:940 Förordning om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken 

FBL 1970:988 Fastighetsbildningslagen 

FSO 2003:789 Förordnings om skydd mot olyckor 

FFAB 2006:814 Förordning om foder och animaliska 

biprodukter 

FMH 1998:899 Förordning om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

FMJ 1998:915 Förordning om miljöhänsyn i jordbruket 

FMKB 1998:905 Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar 

FMSA 1998:950 Förordning om miljösanktionsavgifter 

FOAKL 2006:1166 Förordning om avgifter för offentlig kontroll 

av livsmedel 

FVV 1998:1388 Förordning om vattenverksamhet 

FL 2017:725 Förvaltningslagen 

GDPR  Dataskyddsförordningen 

KL 2017:725 Kommunallagen 

LBEV 2010:1011 Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

LED 2006:985 Lagen om energideklarationer för byggnader 

 2009:730 Lag om handel med vissa receptbelagda 

receptfria läkemedel 

LF 2006:813 Livsmedelsförordningen 

LFAB 2006:805 Lag om foder animaliska biprodukter 
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 2017:425 Lag om elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare 

LGS 1998:814 Lag med särskilda bestämmelser och 

gaturenhållning och skyltning 

 2020:526 Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder 

LIVSFS 2005:20 Livsmedelsverkets föreskrifter om 

livsmedelshygien 

MTF 2011:13 Miljötillsynsförordningen 

LL 2006:804 Livsmedelslagen 

LLR 2006:378 Lag om lägenhetsregister 

LTLP 2018:2088 Lag om tobak och liknande produkter 

LRL 1973:1144 Ledningsrättslagen 

LSO 2003:778 Lag om skydd mot olyckor 

MB 1998:808 Miljöbalken 

NFS  Naturvårdsverkets författningssamling 

PBF 2011:338 Plan- och byggförordningen 

PBL 2010:900 Plan- och bygglagen 

SF 1988:293 Strålskyddsförordningen 

SJVFS  Statens jordbruksverks författningssamling 

SL 1988:220 Strålskyddslagen 

SLVFS 2001:30 Statens livsmedelsverks författningssamling 

SSIFS  Strålskyddsinstitutets författningssamling 

SSMFS 2008:36 Strålsäkerhetsmyndighetens 

författningssamling 

2014:227  Lag om färdigställandeskydd 

  

Kommenterad [AP1]: Upphävd 
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1. Organisation och allmän administration 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

1.1 Föra nämndens talan inför domstol, myndighet samt 

andra förrättningar 

Förvaltningschef Får delegeras vidare  

1.2 Avge yttrande till högre instans med anledning av att 

ett beslut fattat på delegation överklagats 

Förvaltningschef/ 

Verksamhetschef 

Enhetschef/ 

 

  

1.3 Utfärda fullmakt att föra nämndens talan inför 

domstol, myndighet samt andra förrättningar 

Förvaltningschef   

1.4 Avslag på begäran om utlämnande av allmän 

handling samt uppställande av förbehåll i samband 

med utlämnande av sådan handling  

Förvaltningschef/ 

Kanslichef 

 

 Var för sig. Att lämna ut 

handlingar anses som 

verkställighet 

1.5 Beslut om att en handling inte är att anse som 

allmän och därför inte ska lämnas ut. 

Förvaltningschef/ 

Kanslichef 

 Var för sig. Att lämna ut 

handlingar anses som 

verkställighet 

1.6 Överklaga dom/beslut Förvaltningschef Får delegeras vidare Vid vidaredelegering ska 

samråd ske med 

förvaltningschef 

1.7 Rättelse/ändring/omprövning av beslut Respektive delegat  36-39 §§ FL 

1.8 Pröva om överklagande inkommit i rätt tid samt 

beslut om avvisning. Avser förvaltningsbesvär och 

inte laglighetsprövning 

Förvaltningschef Får delegeras vidare 45 § FL 

1.9 Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive 

förvaltningsrätt om utdömande av vite 

MiljöchefEnhetschef  21 kap. 1 § tredje stycket 

8 MB 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

Respektive 6 § viteslagen 

1.10 Besluta att delgivning i ett ärende ska ske genom 

kungörelsedelgivning 

MiljöchefEnhetschef  47-50 §§ DL, 19-20 §§ DF 

1.11 Rätt att teckna och ingå avtal, förbindelser och andra 

rättshandlingar som beslutats av nämnden 

Förvaltningschef/ 

verksamhetschef/ 

enhetschef 

 Delegationen gäller inom 

respektive chefs 

verksamhet och budget 

1.12 Beslut om att ta ut en rimlig avgift vid begäran om 

information enligt artiklarna 13 och 14 

dataskyddsförordningen 

Förvaltningschef Får delegeras vidare Dataskyddsförordningen 

artikel 12 punkt 5 

1.13 Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om 

information enligt artiklarna 13 och 14 

dataskyddsförordningen 

Förvaltningschef Får delegeras vidare Dataskyddsförordningen 

artikel 12 punkt 5 

1.14 Besvara begäran om registerutdrag Förvaltningschef Får delegeras vidare Dataskyddsförordningen 

artikel 15 

1.15 Beslut om rätt till radering enligt 

dataskyddsförordningen 

Förvaltningschef Får delegeras vidare Dataskyddsförordningen 

artikel 17 

1.16 Beslut om rätt till begränsning av behandling enligt 

dataskyddsförordningen 

Förvaltningschef Får delegeras vidare Dataskyddsförordningen 

artikel 18 

1.17 Beslut om rätten till dataportabilitet enligt 

dataskyddsförordningen 

Förvaltningschef Får delegeras vidare Dataskyddsförordningen 

artikel 20 

1.18 Beslut om rätten att göra invändningar Förvaltningschef Får delegeras vidare Dataskyddsförordningen 

artikel 21 

1.19 Beslut om rätt till rättelse enligt 

dataskyddsförordningen 

Förvaltningschef Får delegeras vidare Dataskyddsförordningen 

artikel 16 

1.20 Teckna respektive säga upp 

personuppgiftsbiträdesavtal 

Förvaltningschef Får delegeras vidare Dataskyddsförordningen 

artikel 28 punkt 3 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

1.21 Anmälan av personuppgiftsbiträdesavtal till 

tillsynsmyndigheten 

Förvaltningschef Får delegeras vidare Dataskyddsförordningen 

artikel 33 

1.22 Uppdra åt annan anställd inom kommunen att 

besluta i enskilt ärende som omfattas av denna 

delegationsordning (så kallad vidaredelegering) 

Förvaltningschef  7 kap. 6 § KL 

1.23 Utse GDPR-samordnare Förvaltningschef   

2. Yttranden och tillstånd 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

2.1 Yttranden över remisser från andra myndigheter och 

organisationer som inte är av principiell natur 

Förvaltningschef/ 

verksamhetschef/ 

enhetschef 

 Delegationen gäller inom 

respektive chefs 

verksamhetsområde och 

budget 

2.2 Beslut att ej avge yttrande över remiss från andra 

myndigheter och organisationer 

Förvaltningschef/ 

verksamhetschef/ 

enhetschef 

  

2.23 Yttrande om räddningstjänst eller förebyggande 

brandskydd 

Räddningschef/ 

förvaltningschef 

Får delegeras vidare LSO 

3. Verksamhetslokal 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

3.1 Yttranden över remisser från andra myndigheter och 

organisationer som inte är av principiell natur 

Förvaltningschef/ 

verksamhetschef/ 

enhetschef 

 Delegationen gäller inom 

respektive chefs 

verksamhetsområde och 

budget 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

3.2 Beslut att ej avge yttrande över remiss från andra 

myndigheter och organisationer 

Förvaltningschef/ 

verksamhetschef/ 

enhetschef 

  

3.23 Yttrande om räddningstjänst eller förebyggande 

brandskydd 

Räddningschef/ 

förvaltningschef 

Får delegeras vidare LSO 

 

4. Ekonomi 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

4.1 Omdisponering mellan objekt Förvaltningschef  Övriga omfördelningar ska 

ske i enlighet med 

ekonomiska styrprinciper 

4.2 Skadestånds- och övriga ersättningsärenden upp till 

två prisbasbelopp 

Förvaltningschef/ 

kanslichef 

 3 kap. skadeståndslagen 

4.3 Utrangering och försäljning av material för högst två 

prisbasbelopp 

Respektive chef   

4.4 Utse beslutsattestanter för förvaltningen Förvaltningschef  I enlighet med 

attestantreglemente 

 

5. Upphandling och avtal 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

5.1 Beslut om  Förvaltningschef/  I enlighet med 

upphandlingspolicy samt 

riktlinjer för 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

Anskaffning av vara, tjänst eller byggentreprenad 

inom givet ansvars- eller verksamhetsområde och 

inom fastställd budget 

Genomförande av upphandling enligt a) 

Avbrytande av upphandling enligt a) 

Att göra om en upphandling enligt a) 

Tilldelningsbeslut för belopp över 100000 kronor 

Verksamhetschef 

eller enhetschef 

direktupphandling för 

Gnesta kommun 

Val av 

upphandlingsförfarande 

följer av lag eller 

riktlinjer. 

Utformning av 

förfrågningsunderlag och 

uteslutning av 

leverantörer är 

verkställighet.  

Avrop på ramavtal samt 

beslut enl. punkt a-e 

upp till 99 999 kronor är 

verkställighet. 

5.2 Tilldelningsbeslut över två miljoner kronor Ordförande   

5.3 Ingå, säga upp eller förlänga upphandlade avtal 

avseende löpande ärenden inom det egna 

verksamhetsområdet 

Förvaltningschef/ 

Verksamhetschef 

eller enhetschef 

 I enlighet med 

Upphandlingspolicy och 

riktlinjer för 

direktupphandling för 

Gnesta kommun. 

Delegationen avser 

beslutade verksamheter 

inom ramen för 

fastställd investerings- 

och driftsbudget. 

5.4 Beslut om att ingå gemensamma upphandlingar med 

andra kommuner eller organisationer (till exempel SKL 

Kommentus Adda eller Kammarkollegiet) 

Förvaltningschef 

eller 

verksamhetschef i 

samråd med enhet 

som svarar för 

upphandlingen 

 I enlighet med 

upphandlingspolicy för 

Gnesta kommun 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

5.5 Utfärda fullmakt för annan att genomföra upphandling 

för kommunens räkning 

Förvaltningschef   

 

6. Arbetsgivarfrågor 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

6.1 Anställa och entlediga personal direkt underställda 

förvaltningschef 

Förvaltningschef  Samråd med presidiet 

och PU  

 

6.2 Anställa och entlediga personal vid anställning över tre 

månader 

Verksamhetschef/ 

enhetschef 

 Samråd med HR-chef 

och HR-samordnare vid 

entledigande.  

 

6.3 Anställa och entlediga personal vid anställning under 

tre månader 

Verkställighet  Samråd med överordnad 

chef vid anställning. 

6.4 Varsel underrättelse och uppsägning av personal 

direkt underställd förvaltningschef 

Förvaltningschef  Samråd med PU 

Personal med anställning 

under tre månader är 

verkställighet 

6.2 Varsel underrättelse och uppsägning av enhetschef Verksamhetschef  Samråd med PU 

Personal med anställning 

under tre månader är 

verkställighet 

6.52 Varsel underrättelse och uppsägning av övrig personal Respektive chef  Samråd med PU 

Kommenterad [AP2]: Se punkt 6.4 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

Personal med anställning 

under tre månader är 

verkställighet 

6.63 Avskedande av personal direkt underställd 

förvaltningschef 

Förvaltningschef  Samråd med PU 

6.73 Avskedande av övrig personal Verksamhetschef/ 

enhetschef 

 Samråd med HR-chef 

eller HR-samordnare 

Förhandlingsärenden 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

6.84 Ge direktiv och ramar till förvaltningarna inför 

lönerevision 

HR-chef/ 

HR-samordnare 

  

6.95 Godkännande av centrala avtal HR-chef   

6.106 Teckna avtal efter genomförda revisionsförhandlingar, 

övriga förhandlingar respektive kollektivavtal 

HR-chef/ 

HR-samordnare 

  

6.117 Beslut om stridsåtgärder KS-ordförande   

6.128 Förhandling angående för mycket utbetald lön med 

mera enligt central överenskommelse om korrigering 

av preliminär lön med mera 

HR-chef/ 

HR-samordnare 

  

Löne- och anställningsvillkor 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

6.139 Lönesättning vid nyrekrytering inom gällande lönebild 

för verksamhetschef 

Förvaltningschef   
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

6.149 Lönesättning vid nyrekrytering inom gällande lönebild 

för enhetschef 

Förvaltningschef/ 

verksamhetschef 

  

6.159 Lönesättning vid nyrekrytering inom gällande lönebild 

för övrig personal 

Förvaltningschef/ 

verksamhetschef/ 

respektive chef 

  

6.160 Lönesättning vid nyrekrytering vid anställning utom 

lönebild 

Förvaltningschef/ 

verksamhetschef 

 Samråd med HR-chef 

eller HR-samordnare. 

Information till PU 

6.171 Lönesättning vid lönerevision Förvaltningschef/ 

verksamhetschef/ 

enhetschef 

  

6.182 Beslut om disciplinära åtgärder Förvaltningschef/ 

verksamhetschef/ 

enhetschef 

 Samråd med HR-chef 

eller HR-samordnare 

6.1913 Beslut gällande samordningsavdrag gällande 

avlönings- och anställningsformer 

Personalutskottet  19 § AB 

6.2014 Fastställande av fast tid för löpande fackligt arbete   Anses som verkställighet 

6.2115 Fastställande av ledig tid och eventuellt löneförmåner 

för fackliga förtroendevalda vid deltagande i kurser 

eller annan ledighet där fast tid för löpande fackligt 

arbete inte fastställs 

  Anses som verkställighet 

6.2216 Arbetstidsförläggning för kontorspersonal HR-chef   

6.237 Förordnande av semester, sjukdom och dylikt för 

förvaltningschef 

Kommunchef   



 Samhällsbyggnadsförvaltningen  

  

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965 

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

6.2417 Förordnande av semester, sjukdom och dylikt för 

enhetschef/ verksamhetschef 

Förvaltningschef/ 

verksamhetschef/ 

enhetschef 

  

Personaladministrativa frågor 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

6.2518 Prövning av bisyssla HR-chef   

6.2619 Godkännande av pensionsförmåner enligt avtal HR-samordnare  I samråd med 

förvaltningschef, kan 

påverka ekonomin som 

denne har ansvar för 

6.270 Medgivande av avgångsvederlag 1-9 månadslöner Närmaste chef  Samråd med HR-chef 

eller PU 

6.280 Medgivande av avgångsvederlag 9-16 månadslöner Närmaste chef  Samråd med HR-chef 

eller PU 

6.2920 Medgivande av avgångsvederlag 16-24 månadslöner Förvaltningschef  Samråd med HR-chef 

eller PU 

 

7. Kurser, konferenser och representation 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

7.1 Beslut om kurser/ konferenser och dylikt inom 

europautomlands för presidiet 

VerkställighetKom

munstyrelsens 

ordförande 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

7.2 Beslut om kurser/ konferenser och dylikt inom 

europautomlands för övriga förtroendevalda 

NämndoOrdförande  I samråd med presidiet 

7.3 Beslut om kurser/ konferenser och dylikt inom 

europautomlands för förvaltningschef 

VerkställighetKom

munchef 

 I samråd med presidiet 

7.4 Beslut om kurser/ konferenser och dylikt inom 

europautomlands för övrig personal 

VerkställighetFörval

tningschef 

 I samråd med presidiet 

7.5 Beslut om kurser/ konferenser och dylikt utom 

europainom Sverige för förtroendevalda 

NämndOordförande   

7.6 Beslut om kurser/ konferenser och dylikt utom 

europainom Sverige för förvaltningschef 

OrdförandeKommu

nchef 

  

7.7 Beslut om kurser/ konferenser och dylikt utom 

europainom sverige för övriga anställda 

FörvaltningschefVer

kställighet 

  

7.8 Beslut om representation över 0,1 prisbasbelopp per 

tillfälle 

Ordförande 

Förvaltningschef 

 Var för sig. I enighet 

med riktlinjer för 

representation, 

minnesgåvor, mutor och 

otillbörliga förmåner 

 

8. Brådskande ärenden/förfall 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

8.1 Ärenden som inte kan vänta på beslut vid kommande 

sammanträde med nämnden 

Ordförande  Samråd med presidiet 6 

kap. 39 § KL 

8.2 Beslut i alla ovanstående ärenden med undantag för 

brådskande ärenden samt med undantag för ärenden 

som är delegerade till ordföranden 

Förvaltningschef Får delegeras vidare  
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8.3 Rätt att vid förfall för angivna tjänstemannadelegater 

själv utöva den delegerade beslutsrätten eller 

vidaredelegera den till anställd i kommunen 

Förvaltningschef    

 

9. Plan- och byggärenden 

Ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

9.1 Begäran om planeringsbesked Förvaltningschef/ 

Planeringschef 

 5 kap. 10a § PBL 

9.2 Beslut huruvida genomförandet av en detaljplan kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan 

Planeringschef  5 kap. 11a § andra 

stycket PBL 

Sådant beslut får inte 

överklagas särskilt, 13 

kap. 2 § tredje stycket 

PBL. Äldre bestämmelser 

gäller för ärenden som har 

påbörjats före den 1 april 

2020, 

övergångsbestämmelse 3 

till SFS 2020:76 

9.3 Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda 

åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad 

översiktsplan 

Förvaltningschef/ 

Planeringschef 

 5 kap. 2 och 5 §§ PBL 

9.4 Beslut om överenskommelse med sökanden att 

planbesked får lämnas senare än inom 4 månader 

Förvaltningschef/ 

planeringschef 

 5. kap 4 § PBL 

Genomförande av detaljplaner 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

9.5 Beslut att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten 

för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del när 

fråga om prövning har väckts i nämnden 

Förvaltningschef/ 

planeringschef 

 6. kap 6 § PBL 

Bygglov, rivningslov och marklov med mera 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

9.6 Beslut om bygglov för nybyggnad och tillbyggnad Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 9 kap. 2 § PBL 

9.7 Beslut om bygglov för annan ändring av byggnad som 

innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk 

eller inreds för ett väsentligt annat ändamål 

Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 9 kap. 2 § PBL 

9.8 Beslut om bygglov för annan ändring av byggnad som 

innebär att det i byggnaden inreds någon ytterligare 

bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri 

Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 9 kap. 2 § PBL 

9.9 Beslut om bygglov för annan ändring av byggnad som 

innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad 

eller täckningsmaterial eller om byggnadens yttre 

avsevärt påverkas på annat sätt 

Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 9 kap. 2 § PBL 

9.10 Beslut om bygglov som avser att underhålla, byta 

färg, fasadbeklädnad, täckningsmaterial eller någon 

annan åtgärd som avsevärt påverkar ett byggnadsverk 

eller ett bebyggelseområde i värdefull miljö 

Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 9 kap. 8 § PBL 

9.11 Beslut om bygglov för att sätta upp eller väsentligt 

ändra skyltar eller ljusanordning 

Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 6 kap. 36-4 §§ PBF 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

9.12 Beslut om bygglov med säsongskaraktär Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 9 kap. 9 § PBL 

9.13 Beslut om att en ansökan av en bygglovspliktig åtgärd 

är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa 

bristerna inom en viss tid, annars kan ansökan komma 

att avvisas eller avgöras i befintligt skick 

Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 9 kap. 22 § PBL 

9.14 Beslut om rivningslov Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 9 kap. 10, 34 §§ PBL 

9.15 Beslut om marklov Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 9 kap. 11-13, 35 §§ PBL 

9.16 Beslut om åtgärder som inte kräver lov Byggnadsinspektör  

/Ers. 

Bygglovhandläggare 

 9 kap. 14 § PBL 

9.17 Anmälan för åtgärder som inte kräver lov Byggnadsinspektör  

/Ers. 

Bygglovhandläggare 

 9 kap. 16 § PBL 

9.18 Beslut om förhandsbesked som inte strider mot 

gällande översiktsplan 

Bygglovhandläggare/ 

byggnadsinspektör 

ers. Planarkitekt 

 9 kap. 17 § PBL 

9.16 Beslut om bygglov med säsongskaraktär Bygglovhandläggare 

Ers. 

Byggnadsinspektör 

 9 kap. 9 § PBL Kommenterad [AP3]: Finns redan punkt 9.9 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

9.197 Beslut om villkorade lov i ärenden där beslut att anta, 

ändra eller upphäva en detaljplan eller 

områdesbestämmelser inte har vunnit laga kraft 

Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 9 kap. 36 § PBL 

9.2018 Ge villkorsbesked för lov Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 9 kap. 19 § PBL 

9.19 Beslut om att samordning med miljönämnd ej ska ske, 

då särskilda skäl för det föreligger 

Förvaltningschef  9 kap. 24 § första stycket 

PBL 

9.210 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärenden 

om lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver 

de ursprungliga tio veckorna 

Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 9 kap. 27 § PBL 

9.221 Arkivering av ärende i befintligt skick Bygglovhandläggare/ 

byggnadsinspektör 

 9 kap. 43 § och 10 kap. 

25 § PBL 

9.232 Beslut om tidsbegränsat bygglov i de fall åtgärden har 

stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig 

användning av byggnad eller mark eller om åtgärden 

har ringa påverkan på omgivningen 

Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 9 kap. 33 § PBL 

9.243 Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd 

är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa 

bristerna inom viss tid annars kan anmälan komma att 

avvisas eller avgöras i befintligt skick 

Byggnadsinspektör/ 

bygglovhandläggare 

 6 kap. 10 § PBL 

Genomförande av bygg- rivnings- och markåtgärder 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

9.254 Beslut att utse kontrollansvarig Bygglovhandläggare  10 kap. 9-10, 12-3 §§ 

samt 11 kap. 35 §PBL 

Kommenterad [AP4]: Samma nämnd ?? 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

9.265 Beslut att ge startbesked om det inte behövs något 

tekniskt samråd 

Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 10 kap. 22 § 1 st punkt 1 

PBL 

9.276 Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare 

handlingar som behövs för prövning av frågan om 

startbesked om det inte behövs tekniskt samråd 

Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 10 kap 22 § 1 st punkt 2 

PBL 

9.287 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får 

påbörjas och att i startbeskedet: 

Fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift 

om vem eller vilka som är sakkunniga eller 

kontrollansvariga 

Bestämma de villkor som behövs för att få påbörja 

åtgärden 

Bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för 

utstakning som behövs 

Bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut 

om slutbesked ge de upplysningar om krav enligt 

annan lagstiftning som behövs 

Byggnadsinspektör 

/ers. 

Bygglovhandläggare 

 10 kap 23-24 §§ PBL 

9.2928 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  

Byggnadsinspektör/ 

bygglovhandläggare 

 10 kap. 27 §, 11 kap. 8 § 

PBL 

9.3029 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon 

kontrollplan 

Byggnadsinspektör 

/ers. 

Bygglovhandläggare 

 10 kap. 18 § PBL 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

9.310 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 

rivningsåtgärder kontrollen 

Byggnadsinspektör 

/ers. 

Bygglovhandläggare 

 10 kap. 29 § PBL 

9.321 Beslut omslutbesked respektive om interimistiskt 

slutbesked 

Byggnadsinspektör/ 

bygglovhandläggare 

 10 kap. 34-37 §§ PBL 

Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

9.332 Avgöra och avföra ärende där det är uppenbart att 

inget ingripande enligt 11 kap krävs 

Bygglovhandläggare/ 

Byggnadsinspektör 

 11 kap. 5 § PBL  

 

9.343 Avge ingripandebesked om någon begär en 

redovisning om det vidtagits någon åtgärd som 

motiverar ett ingripande 

Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 11 kap. 7 § PBL 

9.354 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde 

som behövs för tillträde 

FörvaltningschefEnhe

tschef 

Får vidaredelegeras 11 kap. 9 § PBL 

9.365 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har 

vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges 

för åtgärden och att delegaten har befogenhet att 

besluta i lovärendet 

Bygglovhandläggare 

/Ers. 

Byggnadsinspektör 

 11 kap. 17 § PBL 

9.376 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge 

synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunniga att 

utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som 

ska betala kostnaderna för uppdraget 

Byggnadsinspektör 

/ers. 

Bygglovhandläggare 

 11 kap. 18 § PBL 

9.387 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, 

även förbud som förenas med vite 

Byggnadsinspektör 

/ers. 

Bygglovhandläggare 

 11 kap. 30-32 §§ PBL 

Kommenterad [AP5]: Endast förvaltningschef får 
vidaredelegera 



 Samhällsbyggnadsförvaltningen  

  

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965 

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

9.3938 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk 

om byggnadsverket har säkerhetsbrister, även förbud 

som förenas med vite 

Byggnadsinspektör/ 

bygglovhandläggar 

 11 kap. 33 § 1 PBL 

9.4039 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, 

om det inte finns förutsättningar att ge slutbesked 

Byggnadsinspektör/ 

bygglovhandläggare 

 11 kap. 33 § 2 PBL 

9.410 Beslut om att ett byggnadsverk får tas i bruk innan 

slutbesked ges 

Byggnadsinspektör 

/ers. 

Bygglovhandläggare 

 10 kap. 4 § PBL 

9.421 Besluta om att utse annan funktionskontrollant Byggnadsinspektör/ 

bygglovhandläggare 

 11 kap. 34 § PBL 

9.432 Beslut att ansöka om handräckning hos 

kronofogdemyndigheten för tillträde eller när någon 

har underlåtit att utföra arbete eller vidta åtgärd som 

har förelagts honom eller henne 

Byggnadsinspektör 

/ers. 

Bygglovhandläggare 

 11 kap. 39 § PBL 

9.443 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/ fall med 

tillämpning av kommunens plan- och bygglovstaxa 

Bygglovhandläggare 

/Ers1 

byggnadsinspektör 

Ers2 planarkitekt 

 12 kap. 8-11 §§ PBL, 

kommunens plan- och 

bygglovstaxa 

9.454 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra 

motordrivna anordningar 

Byggnadsinspektör/ 

bygglovhandläggare 

 

 5 kap. 9 § PBF 

9.465 Beslut om längre besiktningsintervall Byggnadsinspektör/ 

bygglovhandläggare 

 

 3 kap. 18 § BFS 2006:26 

9.475 Beslut om anstånd med längre besiktning Byggnadsinspektör/ 

bygglovhandläggare 

 3 kap. 19 § BFS 2006:26 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

9.485 Beslut om användningsförbud för hissar och andra 

motordrivna anordningar 

Byggnadsinspektör/ 

bygglovhandläggare 

 3 kap. 45 §§ BFS 2006:26 

9.4946 Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till 

byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om 

funktionskontroll av ventilationssystem fullgör sina 

skyldigheter 

Byggnadsinspektör/ 

bygglovhandläggare 

 

 5 kap. 1-7 §§ PBF 

11 kap. 19-20 §§ PBL 

9.5047 Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt (om 

det finns särskilda skäl) 

Byggnadsinspektör/ 

bygglovhandläggare 

 4 § BFS 1991:362009:5 

9.5148 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna 

om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet 

ändå kan bli eller antas bli tekniskt tillfredsställande 

och det inte finns någon avsevärd olägenhet från 

annan synpunkt 

Byggnadsinspektör/ 

bygglovhandläggare 

 BFS 2011:10 3 § samt 

BFS 2011:26 punkt 1:21 

9.5249 Beslut om föreläggande (utan vite) som behövs för att 

ägare ska fullgöra sin skyldighet 

Byggnadsinspektör/ 

bygglovhandläggare 

 25 § LED 

Fastighetsbildning 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

9.530 Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till 

byggnadsnämnden för prövning 

Förvaltningschef/ 

planeringschef 

Får vidaredelegeras av 

förvaltningschef 

4 kap. 25-25a §§ FBL 

9.541 Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för 

att mark och vatten ska kunna användas på ett 

ändamålsenligt sätt 

Förvaltningschef/ 

planeringschef 

Får vidaredelegeras av 

förvaltningschef 

5 kap. 3 § 3 stycket FBL 

9.552 Besluta att ansöka om fastighetsbestämning Förvaltningschef/ 

planeringschef 

Får vidaredelegeras av 

förvaltningschef 

14 kap. 1a §, 3-7 stycket 

FBL 

9.563 Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller 

gränsutmärkning 

Förvaltningschef/ 

planeringschef 

Får vidaredelegeras av 

förvaltningschef 

15 kap. 11 § FBL 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

9.574 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten, anläggningslagen 

Förvaltningschef/ 

planeringschef 

Får vidaredelegeras av 

förvaltningschef 

12, 23 §§ AL 

9.585 Rätt att påkalla förrättning Förvaltningschef/ 

planeringschef 

Får vidaredelegeras av 

förvaltningschef 

18 § AL 

9.5956 Godkännande av beslut eller åtgärd, anläggningslagen Förvaltningschef/ 

planeringschef 

Får vidaredelegeras av 

förvaltningschef 

20 § AL 

9.6057 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten, ledningsrättslagen 

Förvaltningschef/ 

planeringschef 

Får vidaredelegeras av 

förvaltningschef 

21 § LRL 

9.6158 Godkännande av beslut eller åtgärd, 

ledningsrättslagen 

Förvaltningschef/ 

planeringschef 

Får vidaredelegeras av 

förvaltningschef 

28 § LRL 

Skyltning 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

9.6259 Beslut om skyltning varigenom allmänheten avvisas 

från ett visst område som är av betydelse för 

friluftslivet 

Miljöstrateg 

Ers 1 

bygglovhandläggare/  

Ers 2 

byggnadsinspektör 

 5 § LGS 

9.630 Beslut om varaktig uppsättning av tavla, skylt, inskrift 

eller därmed jämförlig anordning för reklam, 

propaganda eller liknande ändamål utomhus, inom 

detaljplanelagt område 

Bygglovhandläggare 

/ers 

byggnadsinspektör 

 6-8 §§ LGS 

9.641 Beslut om bygglovpliktig affischering eller annan 

tillfällig anordning utomhus för reklam, propaganda 

eller liknande ändamål uppsatta mer än fyra veckor, 

inom detaljplanelagt område 

Bygglovhandläggare 

/ers 

byggnadsinspektör 

 9 § LGS Kommenterad [AP6]: Borde vara nån § i Pbl? 
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Strandskydd 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

9.652 Besluta i enskilda ärenden avseende dispens från 

miljöbalkens strandskyddsbestämmelser 

Miljöstrateg 

Ers 

miljöinspektörbygglo

vhandläggare 

 7 kap. 18b § MB 

9.663 Besluta om avgifter i enskilda ärenden / fall med 

tillämpning av kommunens plan- och bygglovtaxa 

avseende strandskyddsbestämmelser 

Miljöstrateg 

Ers miljöinspektör 

bygglovhandläggare 

 12 kap. 8-11 §§ PBL, 

kommunens plan- och 

bygglovtaxa 

Färdigställandeskydd 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

9.674 Prövning av behov och beslut i frågan om 

färdigställandeskydd behövs eller inte vid nybyggnad 

av småhus som inte ska användas för permanent bruk 

Byggnadsinspektör 

/ers 

bygglovhandläggare 

 3 § första stycket andra 

meningen LFS 

9.685 Prövning av behov och beslut i frågan om 

färdigställandeskydd behövs eller inte vid tillbyggnad 

med mera 

Byggnadsinspektör 

/ers 

bygglovhandläggare 

 3 § första stycket första 

meningen LFS 

 

10. Trafik- och gator 

Gaturenhållning 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

10.1 Meddela förelägganden och förbud samt besluta om 

åtgärder på den ansvariges bekostnad och i 

Gatuingenjör  3 och 12 §§ LGS  

gäller ej § 5 LGS 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

förekommande fall besluta att dessa ska gälla 

omedelbart oavsett om det överklagas 

Avser ej skyltning i LGS 

Fordon, trafik med mera 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

10.2 Beslut om flyttning av fordon Gatuingenjör Får delegerar vidare  

10.3 Trafikfrågor Gatuingenjör   

10.34 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade AdministratörAdminis

trativ assistent 

  

10.45 Tillfälliga trafik- och parkeringsregleringar, dispenser 

från bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd 

samt körning på gågata och liknande samt lokala 

trafikföreskrifter som ankommer på kommunen 

Gatuingenjör Får delegeras vidare Samråd med presidiet 

inför beslut om lokala 

trafikföreskrifter 

10.56 Särskilda åtgärder för reglering av trafiken såsom 

tillfälliga lokala trafikföreskrifter och undantag från 

lokala trafikföreskrifter 

Gatuingenjör Får delegeras vidare  

10.6 Lokala trafikföreskrifter Gatuingenjör  Nämndbeslut på 

principiellt viktiga ärenden 

10.7 Upplåtelse av mark samt ej bygglovpliktig affischering 

med mera 

Gatuingenjör Får delegeras vidare  

10.8 Yttrande med anledning av lokal ordningsstadga och 

torghandelsstadga 

Gatuingenjör   

 

11. Lägenhetsregister 

Kommenterad [AP7]: Enbart förvaltningschef får 
vidaredelegera. Se även 10.5-10.7 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

11.1 Beslut i ärenden om fastställande av 

belägenhetsadress 

Planeringschef Får delegeras vidare 10-11, 13 §§ LLR 

 

12. Skydd mot olyckor 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

12.1 Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot 

eldning utomhus samt om liknande förebyggande 

åtgärder mot brand 

Förvaltningschef Får delegeras vidare 10 kap. 1 § LSO 

12.2 Upprätthålla och fastställa förteckning över de 

byggnader och anläggningar där regelbunden tillsyn 

ska förrättas 

Räddningschef Får delegeras vidare 3 kap. 3 § LSO 

12.3 Beslut om dispensärenden för sotning Byggnadsinspektör Får delegeras vidare 3 kap. 3 § LSO 

12.4 Utse brandsyneförrättare Räddningschef Får delegeras vidare 3 kap. 14 § LSO 

12.5 Utöva kontroll av brandskyddet samt meddela förbud 

och föreläggande med anledning av brister som 

konstateras vid sotning, dock ej förenat med vite 

Skorstensfejarmäst

are 

Får delegeras vidare 3 kap. 6 § andra stycket 

LSO 

12.6 Beslut om förelägganden och förbud i samband med 

brandtillsyn, dock utan vite 

Räddningschef Får delegeras vidare 5 kap. 2 § LSO 

12.7 Besluta att förbud eller förelägganden ska gälla 

omedelbart även om det överklagas 

Räddningschef Får delegeras vidare 10 kap. 4 § LSO 

12.8 Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt i 

särskilda fall 

Räddningschef Får delegeras vidare 3 kap. 1 § andra stycket 

FSO 
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13. Brandfarliga och explosiva varor 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

13.1 Beslut om tillstånd att hantera, överföra eller 

importera explosiva varor eller att yrkesmässigt eller i 

större mängd hantera brandfarliga varor 

Räddningschef Får delegeras vidare 16-19 §§ LBAV 

13.2 Beslut om nya eller ändrade villkor för tillstånd Räddningschef Får delegeras vidare 19 § 3 stycket LBEV 

13.3 Beslut att återkalla tillstånd Räddningschef Får delegeras vidare 20 § LBEV 

13.4 Beslut att begära den hjälp av polismyndigheten som 

behövs för tillsynen 

Räddningschef Får delegeras vidare 24 §  tredje stycket LBEV 

13.5 Beslut om förelägganden och förbud, dock utan vite Räddningschef Får delegeras vidare 25 § LBEV 

13.6 Beslut om avgiftsuttag i enskilda fall för 

tillståndsprövning, tillsyn, provtagning, undersökning, 

godkännanden och andra beslut och åtgärder 

Räddningschef Får delegeras vidare 27 § LBEV 

 

14. Miljöbalken och annan speciallagstiftning 

Allmänna hänsynsregler med mera, 2 kap. MB 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.1 Besluta i tillsynsärenden gällande tillämpningen av de 

allmänna hänsynsreglerna 

Miljöinspektör  2 kap. 2-9 §§, 26 kap. MB 
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Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.2 Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i 

samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning 

Miljöinspektör  6 kap. 4 § MB 

14.3 Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av 

utökat samråd om betydande påverkan 

Miljöinspektör  6 kap. 5 § MB 

14.4 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som 

inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller 

ärende 

Miljöinspektör  6 kap. 8 § MB, 12 § FMKB 

14.5 Avge yttrande om MKB i samband med att MKB för 

plan eller program upprättas eller med anledning av 

att MKB för plan eller program upprättats 

Miljöinspektör  6 kap. 12-14 §§ MB och 8 

§ FMKB 

Skydd av områden, 7 kap. MB 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.6 Besluta i ärenden om tillstånd enligt föreskrifter i 

vattenskyddsföreskrifter som kommunen har meddelat 

eller om dispens från sådana vattenskyddsföreskrifter, 

om det finns särskilda skäl för det 

MiljöchefEnhetschef 

Ers miljöinspektör 

 7 kap. 22 § första 

respektive andra styckena 

MB 

14.7 Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) från 

vattenskyddsföreskrifter som länsstyrelsen har 

meddelat i den mån länsstyrelsen överlåtit sådan 

beslutanderätt på nämnden 

MiljöchefEnhetschef 

Ers miljöinspektör 

 7 kap. 22 § tredje stycket 

första meningen 

14.8 Beslut i anmälningsärenden om åtgärd inom 

vattenskyddsområde som länsstyrelsen överlåtit på 

kommunen 

MiljöchefEnhetschef 

Ers miljöinspektör 

 7.kap. 22 § tredje stycket 

andra meningen MB 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.9 Besluta i tillsynsärenden gällande områden eller djur- 

och växtart över vilka kommunen har tillsyn enligt 7 

kap. miljöbalken 

MiljöinspektörMiljös

trateg 

 2 kap. 9 § MTF 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap. MB med mera 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.10 Besluta i tillsynsärenden angående miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd i övrigt än vad som anges 

nedan 

MiljöchefEnhetschef 

Ers miljöinspektör 

 9 kap. MB ” miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd” 

14.11 Avge yttrande till länsstyrelsen eller mark- och 

miljödomstolen i den så kallade 

kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om 

miljöfarlig verksamhet 

Miljöinspektör  19 kap. 4 § MB, 9 § FMH, 

respektive 22 kap. 4 och 

10 §§ MB 

14.12 Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende 

angående mindre ändring av tillståndspliktig 

verksamhet 

Miljöinspektör  22,26 §§ FMH 

14.13 Beslut att på ansökan av tillståndshavaren upphäva 

eller ändra bestämmelser och villkor i ett 

tillståndsbeslut 

MiljöchefEnhetschef 

Ers miljöinspektör 

 9 kap. 8 §, 24 kap. 8 § MB 

14.14 Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet 

ska gälla även om det överklagas 

Miljöinspektör  19 kap. 5 § punkt 12 och 

22 kap. 28 § MB 

14.15 Besluta i ärende om anmälan angående att anordna en 

gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning 

inom detaljplanelagt område 

Miljöinspektör  37 § FMH 

14.16 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller 

annan upplagsplats för djurspillning inom område med 

detaljplan. 

Miljöinspektör  37 § FMH 

Kommenterad [AP8]: Samma som 14.15 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.167 Besluta i ärenden (inklusive dispens) om tillstånd att, 

inom område med detaljplan, hålla nötkreatur, häst, 

get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfän som inte är 

sällskapsdjur och orm 

Miljöinspektör  4 § Lokala föreskrifter, 

skydd för människors 

hälsa och miljö, 39 § FMH 

14.178 Besluta i ärenden om anmälan om att driva eller 

arrangera viss verksamhet enligt 38 § FMH 

Miljöinspektör  38 § FMH 

14.189 Besluta i tillsynsärenden angående byggnader, lokaler 

och anläggningar 

Miljöinspektör  45 § FMH 

14.192

0 

Besluta att åtgärder ska vidtas mot ohyra och andra 

skadedjur som kan orsaka olägenhet för människors 

hälsa 

Miljöinspektör  9 kap. 9 § MB, 34 § FMH 

14.201 Beslut om dispens från vad som gäller enligt 

kommunens lokala föreskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljön, om det är uppenbart att 

risk för olägenheter från miljö- och 

hälsoskyddssynpunkt inte föreligger 

Miljöinspektör  Lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö 

14.212 Beslut om tillstånd att inrätta avloppsanläggning med 

ansluten vattentoalett samt besluta om tillstånd att 

ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanläggning 

Miljöinspektör  13 § 11 stycket FMH 

14.223 Besluta om anmälan att inrätta annan 

avloppsanläggning än till vilken vattentoalett är 

ansluten 

Miljöinspektör  13 § andra stycket FMH, 3 

§ Lokala föreskrifter om 

skydd för människors 

hälsa och miljö 

14.234 Besluta i ärenden angående ändring av 

avloppsanläggning 

Miljöinspektör  14 § FMH 

14.245 Besluta att avloppsanläggning inte får tas i bruk förrän 

den har besiktigats och godkänts av nämnden 

Miljöinspektör  18 § FMH 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.256 Besluta om tillstånd att inrätta avloppsanordningar för 

bad, disk- och tvättavloppsvatten inom områden med 

detaljplan  

Miljöinspektör  13 § 4 st. FMH, 2 § 2 

stycket. Lokala föreskrifter 

– Skydd för människors 

hälsa och miljö 

14.267 Beslut att en ansökan av ett tillstånd för enskilt avlopp 

är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa 

bristerna inom en viss tid, annars kan ansökan komma 

att avvisas 

Miljöinspektör  19 kap 5 § med 

hänvisning till 22 kap  

2 § MB 

14.278 Besluta att en anmälan för inrättande av avlopp för 

enskilt avlopp är ofullständig och om brister inte 

avhjälps inom viss tid därefter meddela föreläggande 

om förbud för den anmälda verksamheten 

Miljöinspektör  § 27 FMH 

14.289 Besluta om anmälan angående 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 

mark, ytvatten eller grundvatten 

Miljöinspektör  17 § FMH 

14.293

0 

Besluta i ärende om tillstånd om att inrätta anläggning 

för ny grundvattentäkt eller i ärende om anmälan av 

sådana anläggningar som redan finns där anmälan 

krävs enligt kommunens lokala föreskrifter 

Miljöinspektör  9 kap. 10 § MB, lokala 

föreskrifter för att skydda 

människors hälsa och 

miljön 

14.301 Besluta att hänskjuta en anmälan enligt 9 kap. 6 § MB 

till länsstyrelsen förutsatt att särskilt skäl föreligger 

MiljöchefEnhetschef 

Ers. – 

Miljöinspektör 

 24 § FMH 

14.312 Besluta att en anmälan avseende C-verksamhet ska 

utökas med en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 

kap. MB 

MiljöchefEnhetschef 

Ers. – 

Miljöinspektör 

 25 § FMH 

14.323 Besluta i ärende om anmälan om miljöfarlig 

verksamhet som enligt förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är 

anmälningspliktig (C-verksamhet) 

MiljöchefEnhetschef 

Ers. – 

Miljöinspektör 

 27 § FMH 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.334 Besluta om åtgärd för att spåra och undanröja risken 

för smittspridning vid allvarlig smittsam sjukdom 

Miljöchef 

Ers. – 

Miljöinspektör 

 9 kap. 15 § MB 

Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.345 Besluta i tillsynsärende angående förorenade områden 

i övrigt än vad som anges nedan 

MiljöchefEnhetschef 

Ers. – 

Miljöinspektör 

 10 kap. MB 

14.356 Besluta i tillsynsärende om ansvar för 

verksamhetsutövare eller annars den som är 

efterbehandlingsansvarig att utreda föroreningar 

Miljöinspektör  10 kap. 10 § MB 

14.367 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av 

föroreningsskada 

Miljöinspektör  10 kap. 4 § MB 

14.378 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av 

allvarlig miljöskada 

Miljöinspektör  3 kap. 31 § 2-3 

MTF, 10 kap. 14 § 

MB, 18-21 §§ FAM 

14.389 Besluta i ärende angående vidta en avhjälpande 

åtgärd om ökad risk för spridning eller exponering av 

förorening finns som inte är ringa 

MiljöchefEnhetschef 

Ers. – 

Miljöinspektör 

 28 § FMH 

Vattenverksamhet, 11 kap. MB 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.394

0 

Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av 

vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller mark- och 

miljödomstol i ärende om tillstånd för markavvattning 

Miljöinspektör  11 kap. 9 a-b, 13 §§ MB, 

21 § FVV 

Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.401 Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för 

samråd enligt 12 kap. 6 § MB 

MiljöchefEnhetschef 

Ers- Miljöinspektör 

 

 12 kap. 6 § MB 

14.412 Besluta i tillsynsärende avseende lagring av gödsel  Miljöinspektör  6-7 §§ FMJ 

14.423 Besluta i tillsynsärende avseende spridning av gödsel Miljöinspektör  SJVFS 2011:25 

Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.434 Besluta i tillsynsärende angående kemiska produkter 

och biotekniska organismer i övrigt än vad som anges 

nedan 

MiljöchefEnhetschef 

Ers. – 

Miljöinspektör 

 14 kap. MB 

14.445 Besluta i ärende om spridning av kemiska 

bekämpningsmedel 

Miljöinspektör  6 kap 1 § Förordning 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel, 2 kap 

39-41 §§ 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

av vissa biocidprodukter; 

NFS 2015:3 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.456 Besluta i tillsynsärende om fluorerade växthusgaser 

och ozonnedbrytande ämnen 

Miljöinspektör  Förordning (2016:1128) 

om fluorerade 

växthusgaser 

14.467 Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor 

och spillolja 

Miljöinspektör  NFS 2017:5 

14.478 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att 

avlägsna PCB-produkter i byggnader och anläggningar 

Miljöinspektör  18 § förordningen 

(2007:19) om PCB 

Avfall och producentansvar, 15 kap. MB 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.489 Besluta i tillsynsärende angående hushållsavfall, 

industriavfall, producentansvar och hantering av avfall 

i övrigt än vad som anges närmare nedan 

MiljöchefEnhetschef 

Ers. – 

Miljöinspektör 

 15 kap. MB 

14.495

0 

Besluta i tillsynsärende om tillfälliga åtgärder som är 

nödvändiga för att förhindra eller förebygga skador på 

människors hälsa eller miljön till följd av särskilda 

omständigheter vid hantering av farligt avfall 

Miljöinspektör  51 § AF 

14.50 Beslut förlängt hämtningsintervall och/eller byte av 

fosforfälla 

Miljöinspektör  27 § sista stycket 

renhållningsförordningen 

14.51 Besluta om dispens/tillstånd att själv återvinna och 

bortskaffa avfall 

Miljöinspektör  15 kap. 18 § 3-4 st MB 

14.52 Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att 

iordningsställa platsen samt vidta erforderliga åtgärder 

Miljöinspektör  15 kap. 30 § MB, 26 kap. 

9 § MB 

14.53 Besluta i ärende om dumpning av avfall Miljöinspektör  15 kap. 31-33 §§ MB 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.54 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd för 

yrkesmässig transport av avfall          

Miljöinspektör  36§ AF 

14.55 Besluta i ärende om anmälan angående att själv på 

fastigheten kompostera eller gräva ned eller på annat 

sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än 

trädgårdsavfall 

Miljöinspektör  38 § AF 

14.56 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av 

transport av eget farligt avfall 

Miljöinspektör  42 § AF 

14.57 Förelägga om att lämna uppgifter för den som 

bedriver verksamhet där avfall mellanlagras, 

bortskaffas eller där farligt avfall uppkommer 

Miljöinspektör  45 § AF 

14.58 Besluta i ärende om anmälan att på egen fastighet 

själv ta hand om matavfall 

Miljöinspektör  27 § 

renhållningsföreskrifter för 

Gnesta kommun 

14.59 Besluta om i ärende om tillstånd att på egen fastighet 

själv samkompostera latrin 

 

Miljöinspektör  23-24 §§ 

renhållningsföreskrifter för 

Gnesta kommun 

14.60 Besluta om undantag/dispens från 

renhållningsföreskrifter avseende förlängt 

hämtningsintervall 

Miljöinspektör  27 § 

renhållningsföreskrifter för 

Gnesta kommun 

14.61 Besluta i ärende om ansökan om tillstånd att sprida 

slam eller latrin på fastigheten 

Miljöinspektör  29 § 

renhållningsföreskrifter för 

Gnesta kommun 

Tillsyn, 26 kap. MB 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.62 Ingå avtal med annan kommun om att anställda i den 

kommunen får besluta på kommunens vägnar i visst 

ärende 

MiljöchefEnhetschef 

Ers- Miljöinspektör 

 26 kap. 7 § MB 

14.63 Meddela förelägganden och förbud samt besluta om 

åtgärder och i förekommande fall besluta att dessa 

ska gälla omedelbart oavsett om det överklagas 

Miljöinspektör  26 kap. 9, 26 §§ MB 

14.64 Besluta om föreläggande eller förbud förenat med vite 

upp till 150 00040 000 kronor i ärenden som nämnden 

ansvarar för 

MiljöchefEnhetschef 

Ers- Miljöinspektör 

 26 kap. 14 § MB 

14.65 Ålägga tidigare fastighetsägare/nyttjanderättshavare 

att lämna uppgift om ny ägares/nyttjanderättshavares 

namn och adress 

Miljöinspektör  26 kap. 13 § MB 

 

14.66 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som 

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

inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

inskrivningsregistret 

Miljöinspektör  26 kap. 15 § MB 

14.67 Ansöka hos kronofogdemyndigheten att verkställa 

förelägganden eller förbud och ansöka om 

handräckning 

MiljöchefEnhetschef 

Ers. – 

Miljöinspektör 

 26 kap. 17 § MB 

14.68 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  

Miljöinspektör  26 kap. 19 § 3 st MB 

14.69 Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att 

avge miljörapport 

Miljöinspektör  26 kap. 20 § MB 

14.70 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet 

eller vidtar åtgärd lämnar de uppgifter och handlingar 

som behövs för tillsynen 

Miljöinspektör  26 kap. 21 § MB 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.71 Förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar 

åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller 

allmänt ändamål att utföra undersökningar av 

verksamheten och dess verkningar som behövs för 

tillsynen 

Miljöinspektör  26 kap. 22 §   MB 

14.72 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet 

och dess verksamhet i stället ska utföras av någon 

annan och utse någon att göra sådan undersökning, 

om kostnaden för undersökningen inte överstiger 10 

000 kronor 

MiljöchefEnhetschef 

Ers- Miljöinspektör 

 26 kap. 22 § första 

stycket MB 

14.73 Förena beslut om undersökning med förbud att 

överlåta berörd fastighet eller egendom till dess 

undersökning är genomförd 

MiljöchefEnhetschef 

Ers. – 

Miljöinspektör 

 26 kap. 22 § 3 st MB 

Avgifter, 27 kap. MB 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.74 Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn 

enligt kommunens taxa om avgifter inom miljöbalkens 

tillämpningsområde 

Miljöinspektör  27 kap. 1 § MB, 

Kommunens taxa 

14.75 Sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens 

taxa för prövning och tillsyn enligt MB 

MiljöchefEnhetschef 

Ers. – 

Miljöinspektör 

 4 § kommunens taxa för 

prövning och tillsyn enligt 

MB 

14.76 Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart 

även om det överklagas 

Miljöinspektör  9 kap. 5 § FAPT 

Tillträde med mera, 28 kap. MB 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.77 Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till 

fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt 

transportmedel för att myndighetens uppgifter ska 

kunna utföras 

Miljöinspektör   

 

28 kap. 1 och 8 §§ MB 

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

14.78 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 5000 kronor Miljöinspektör  30 kap. 3 § MB 

14.79 Besluta om miljösanktionsavgift över 5000 kronor MiljöchefEnhetschef  30 kap. 3 § MB 

14.80 Besluta att ta ut en miljösanktionsavgift om en 

överträdelse upprepas eller fortfarande pågår två år 

efter ett beslut om miljösanktionsavgift 

MiljöchefEnhetschef 

Ers. – 

Miljöinspektör 

 3 § FMSA 

 

15. Livsmedel- och foderkontroll 

Livsmedelslagen, Livsmedelsförordningen och Livsmedelsverkets föreskrifter om 

dricksvatten (SLVFS 2001:30) 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

15.1 Beslut om fastställande av faroanalys samt 

undersöknings-program och dess parametrar, 

provtagningspunkter och frekvens av normal 

respektive utvidgad undersökning 

Miljöinspektör  12 § SLVFS 2001:30 

15.2 Beslut i ärende om registrering av 

livsmedelsanläggning  

Miljöinspektör   
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

15.3 Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite 

som behövs för efterlevnaden av livsmedelslagen, de 

föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EG-

bestämmelser som kompletteras av lagen samt de 

beslut som meddelats med stöd EG-bestämmelserna 

Miljöinspektör  22 § LL 

15.4 Beslut att meddela förelägganden och förbud förenat 

med vite upp till 20 000 kronor som behövs för 

efterlevnaden av livsmedelslagen, de föreskrifter som 

meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser 

som kompletteras av lagen samt de beslut som 

meddelats med stöd EG-bestämmelserna 

MiljöchefEnhetschef 

Ers. – 

Miljöinspektör 

 23 § LL 

15.5 Besluta om sanktionsavgift enligt Livsmedelslagen 

1 000 – 100 000 kronor 

MiljöchefEnhetschef  Livsmedelslag (2006:804) 

30 a § 

15.6 Besluta att ta hand om en vara samt om 

förutsättningar för det föreligger att låta förstöra 

varan på ägarens bekostnad 

Miljöinspektör  24 § första och andra 

styckena LL, 34 § LF 

15.7 Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra 

omhändertagen vara eller varor som omfattas av ett 

förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 

p LIVSL 

MiljöchefEnhetschef 

Ers. – 

Miljöinspektör 

 24 § tredje stycket LL, 34 

§ LF 

15.8 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 kompletterats av lagen 

eller de beslut som har meddelats med stöd av EU 

eller EG-bestämmelserna 

MiljöchefEnhetschef  26 § LL 

15.9 Beslut om att person som är sysselsatt med 

livsmedelshantering ska genomgå läkarundersökning 

MiljöchefEnhetschef 

Ers. – 

Miljöinspektör 

 8 § LF 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

15.10 Besluta om åtgärder som behövs för att spåra smitta 

och undanröja risk för smittspridning efter 

underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta 

sprids eller misstänks spridas genom livsmedel 

Miljöinspektör  25 § LL 

15.11 Begära upplysningar, ta del av handlingar samt få 

tillträde till lokaler   

Miljöinspektör  20 § LL 

15.12 Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för 

utövande av livsmedelskontrollen eller verkställighet 

av beslut, om förutsättningar för sådan begäran 

föreligger 

Miljöinspektör  27 § LL 

15.13 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas 

Miljöinspektör  33 § LL 

Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

15.14 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning 

ändras, eller att korrigerande information ska 

förmedlas till konsumenterna 

Miljöinspektör  F 2017/625  Art 138 2 c   

15.15 Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor släpps 

ut på marknaden, förflyttas, förs in i unionen eller 

exporteras samt förbjuda att de återsänds till den 

avsändande medlemsstaten eller beordra att de 

återsänds till den avsändande medlemsstaten 

MiljöchefEnhetschef  F 2017/625 Art 138 2 d 

15.16 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas 

frekvens 

Miljöinspektör  F 2017/625 Art 138 2 e 

15.17 Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas 

och destrueras, och i tillämpliga fall tillåta att varorna 

MiljöchefEnhetschef  F 2017/625 Art 138 2 g 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

används för andra ändamål än de som de 

ursprungligen var avsedda för 

Ers. – 

Miljöinspektör 

15.18 Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens 

företag, eller dess anläggningar, installationer eller 

andra lokaler, isoleras eller stängs under en lämplig 

tidsperiod 

MiljöchefEnhetschef  F 2017/625 Art 138 2 h 

15.19 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 

MiljöchefEnhetschef  F 2017/625 Art 138 2 i 

Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

15.20 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av 

livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift 

Miljöinspektör  3-6 §§ FOAKL 

 

15.21 Besluta om avgift för registrering Miljöinspektör  13-14 §§ FAOKL 

15.22 Besluta enligt 18 § i Gnesta kommuns taxa för 

prövning och kontroll enligt LL sätta ned eller 

efterskänka avgift 

MiljöchefEnhetschef 

Ers. – 

Miljöinspektör 

 FOAKL 

15.23 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och 

utredning av klagomål som föranleds av bristande 

efterlevnad av regelverket 

Miljöinspektör  Art. 79 2 c och art. 83 p 1 

2017/625 12-13  § FAOKL   

15.24 Besluta om avgift för importkontroll Miljöinspektör  Förordning 2006:812 11-

12 §§ eller motsvarande 

bestämmelser som gäller 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

efter den 14 december 

2019 

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

15.25 Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite 

som behövs för efterlevnad av lagen, de föreskrifter 

som meddelats med stöd av lagen, de EG-

bestämmelser som kompletteras av lagen samt de 

beslut som meddelats med stöd EG-bestämmelserna 

Miljöinspektör  23 § LFAB 

12 § FFAB 

 

15.26 Beslut att meddela förelägganden och förbud förenat 

med vite upp till 20 000 kronor som behövs för 

efterlevnad av lagen, de föreskrifter som meddelats 

med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som 

kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats 

med stöd EG-bestämmelserna 

MiljöchefEnhetschef 

Ers- Miljöinspektör 

 23 § LFAB 

12 § FFAB 

15.27 Besluta att ta hand om en vara samt om 

förutsättningar för det föreligger att låta förstöra varan 

på ägarens bekostnad 

Miljöinspektör  25 § LFAB 

15.28 Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för 

utövande av kontrollen eller verkställighet av beslut, 

om förutsättningar för sådan begäran föreligger 

Miljöinspektör  27 § LFAB 

15.29 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 

MiljöchefEnhetschef  30 a § LFAB 

15.30 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas 

Miljöinspektör  33 § LFAB 
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Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 

biprodukter 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

15.31 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av 

foderföretagare och företagare som befattar sig med 

animaliska biprodukter samt beslut om årlig 

kontrollavgift 

Miljöinspektör  3-6 §§ FAOKF 

28 § LFAB 

Kommunens taxa 

15.32 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften MiljöchefEnhetschef 

Ers- Miljöinspektör 

 11 § FAOKF, 

Kommunens taxa 

15.33 Besluta om avgift för uppföljande kontroll som 

föranleds av bristande efterlevnad av regelverket 

Miljöinspektör  12 § FAOKF 

 

Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska 

biprodukter 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

15.34 Anvisa plats för nedgrävning av animaliska 

biprodukter 

Miljöinspektör  2 kap 27 § SJVFS 2006:84 

Vissa övriga ärenden 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

15.35 Avge yttrande i ärende angående bygglov, rivningslov 

och marklov som rör enstaka småhus eller fritidshus 

Miljöinspektör   

15.36 Avge yttrande angående detaljplan och 

områdesbestämmelser där enkelt planförfarande 

tillämpas 

Miljöinspektör   
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

15.37 Avge yttrande över förslag till detaljplan och 

områdesbestämmelser under granskningstiden när 

nämnden tidigare avgivit yttrande i samrådsskedet 

Miljöinspektör   

15.38 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande 

bidrag för åtgärder och andra åtgärder i bostäder 

Miljöinspektör   

15.39 Avge yttrande till inspektionen för vård och omsorg i 

ärende om tillstånd för att inrätta hem för vård och 

boende som drivs av en enskild eller sammanslutning 

Miljöinspektör   

15.40 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om 

allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, 

bullrande verksamheter och liknande verksamheter 

Miljöinspektör   

15.41 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd 

till hotell och pensionatsrörelse 

Miljöinspektör   

 

16. Strålskydd 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

16.1 Besluta att begära att få upplysningar, handlingar och 

liknande som behövs för tillsynen 

Miljöinspektör  8 kap 4 §  

Strålskyddslag (2018:396) 

16.2 Besluta om rätt till tillträde till i lagrummet angivna 

platser och där göra undersökningar och ta prov 

Miljöinspektör  8 kap 11 § Strålskyddslag 

(2018:396) 

16.3 Begära polishandräckning Miljöinspektör  8 kap 12 § Strålskyddslag 

(2018:396) 

16.4 Meddela föreläggande Miljöinspektör  8 kap 6 §  

Strålskyddslag (2018:396) 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

16.5 Meddela förbud MiljöchefEnhetschef 

Ers - Miljöinspektör 

 5 kap 8 §  

Strålskyddslag (2018:396) 

16.6 Besluta om rättelse på den felandes bekostnad Miljöinspektör  8 kap 10 § Strålskyddslag 

(2018:396) 

16.7 Omhänderta eller försegla teknisk 

anordning/anläggning som kan alstra strålning 

Miljöinspektör  8 kap 8 §  

Strålskyddslag (2018:396) 

16.8 Besluta i ärende om anmälan av solarier Miljöinspektör  10 § SSMFS 2012:5 

16.9 Besluta om fasta, förutbestämda avgifter (ej timavgift) 

enligt kommunens taxa för tillsyn enligt SL 

Miljöinspektör  10 kap 4 § Strålskyddslag 

(2018:396) 

16.10 Besluta om timbaserade, ej förutbestämda avgifter 

enligt kommunens taxa för tillsyn enligt SL 

MiljöchefEnhetschef 

Ers - Miljöinspektör 

 10 kap 4 § Strålskyddslag 

(2018:396) 

16.11 Besluta att enligt 11 § i Gnesta kommuns taxa för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken sätt ned eller 

efterskänka avgift enligt kommunens taxa för tillsyn 

enligt SL 

MiljöchefEnhetschef 

Ers - Miljöinspektör 

 10 kap 4 § Strålskyddslag 

(2018:396) 

 

16.12 Föreläggande får förenas med vite MiljöchefEnhetschef  8 kap 7 §  

Strålskyddslag (2018:396) 

 

17. Alkohol, tobak och läkemedel 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

17.1 Beslut om utvidgning av 

serveringstillstånd till att omfatta 

 

Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 

 8 kap 2 § AL 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

17.2 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 

till allmänheten 

Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 

Om förslag till 

avslag föreligger, 

hänskjuts ärendet 

till nämnden 

till beslut 

 

8 kap 4 § AL 

17.3 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 

till slutna sällskap 

 

Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 

 

8 kap 2 § AL 

17.4 Beslut om tillstånd till arrangerande av provsmakning 

för enstaka tidsperiod 

 

Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 

 
8 kap 2 §, 6 §, 7 

§ AL 

17.5 Beslut om godkännande av tillfällig lokal för 

cateringföretag med stadigvarande tillstånd 

Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 

 
8 kap 14 §, 9 kap 11 § AL 

17.6 Beslut om tillfällig ändring av stadigvarande tillstånd 

avseende 

serveringsyta, tid eller dryck. Avser även 

komplettering med catering och gemensam 

serveringsyta 

Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 

 

8 kap 2, 4,14,19 §§, 

AL 

17.7 Godkännande av anmälan av 

förändringar i verksamheten (ändrad inriktning, byte 

av bolagsman med mera) 

 

Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 

 
8 kap 2, 4, 14, 19 §§ 

AL 

 

17.8 Avge yttrande gällande alkoholservering Miljöinspektör  8 kap. 7 § AL 

17.9 Beslut om serveringstillstånd vid 

ansökan från konkursbo 

Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 

 
9 kap 12 § AL 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

17.10 Beslut om medgivande till ombyggnad 

av serveringsställe 

 

Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 

 8 kap 12 § 9 kap 11 

§ AL 

 

17.11 Beslut i fråga om att godkänna att verksamhet läggs 

ned, om avbrott sker eller om verksamheten förändras 

i något annat avseende av betydelse 

Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 

 

 
8 kap. 12 § samt 9 kap 

11§ AL 

17.12 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd som inte 

längre utnyttjas eller på tillståndshavarens egen 

begäran 

Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 

 
8 kap. 12 § samt 9 kap 

11§ AL 

17.13 
Beslut om att meddela undantag från skyldighet att 

avlägga kunskapsprov 

Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 
 8 kap 12 § AL 

17.14 
Beslut i fråga om att inleda åtgärdsärende om 

eventuellt administrativt ingripande 

Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 
 9 kap 17-18 §§ AL 

17.15 Beslut i fråga om att avskriva ärende om eventuellt 

administrativt ingripande 

MiljöchefEnhetschef 

Ers – 

Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 

 9 kap 17-18 §§ AL 

17.16 

Beslut om återkallelse av gemensam 

serveringsyta 

 

Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 
 9 kap 18 § p1 AL 

17.17 Beslut om avskrivning av tillsynsärende 
Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 
  

17.18 

Begäran hos polismyndigheten om 

handräckning för att kunna utföra 

tillsyn 

Miljöinspektör/ 

Alkoholinspektör 
 9 kap 9 § AL 
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Lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om tobak och liknande 

produkter 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

17.19 

Kontroll av detaljhandel med vissa receptfria 

läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårds-

apotek 

Miljöinspektör  

20-21 §§ Lag om handel 

med vissa receptfria 

läkemedel 

17.20 

Begära in de upplysningar och handlingar som behövs 

för kontrollen. Ger rätt till tillträde till områden, lokaler 

och andra utrymmen som används i samband med 

detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel 

Miljöinspektör  
21 § Lag om handel med 

vissa receptfria läkemedel 

17.21 

Besluta om att rapportera brister i efterlevnaden av 

denna lag och av de föreskrifter som har meddelats i 

anslutning till lagen till Läkemedelsverket 

Miljöinspektör  
21 § Lag om handel med 

vissa receptfria läkemedel 

17.22 
Besluta om avgift debitera avgift av den som bedriver 

handel med vissa receptfria läkemedel 
Miljöinspektör  

23 § Lag om handel med 

vissa receptfria läkemedel 

Kommunens taxa 

17.23 
Återkallelse av tobakstillstånd på tillståndshavarens 

begäran 
Miljöinspektör  7 kap. 10 § LTLP 

17.24 
Återkallelse av tobakstillstånd på grund av att den 

tillståndspliktiga försäljningsverksamheten upphört 
Miljöinspektör  7 kap.10 § LTLP 

17.25 
Infordra uppgifter som behövs för 

tillsynsverksamheten 
Miljöinspektör  7 kap. 17 § LTLP 

17.26 Begära tillträde till lokaler med mera för tillsyn Miljöinspektör  7 kap. 18 § LTLP 

17.27 Begäran om handräckning från polis Miljöinspektör  7 kap. 19 § LTLP 

17.28 Beslut om kontrollköp MiljöchefEnhetschef  7 kap. 22 § LTLP 

17.29 Nedsättning av avgifter i vissa fall MiljöchefEnhetschef  8 kap. 1-2 § LTLP 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

17.30 Besluta att ta ut avgift Miljöinspektör  
8 kap. 1-2 § LTLP 

Kommunens taxa 

17.31 Beslut om föreläggande och förbud Miljöinspektör  7 kap. 9, 12 § LTLP 

17.32 
Beslut om föreläggande förenat med vite upp till 

50 000 kr 
MiljöchefEnhetschef  7 kap. 9, 15 § LTLP 

17.33 Överklaga dom från förvaltningsrätt MiljöchefEnhetschef  9 kap. 1 § LTLP 

17.34 Överklaga dom från kammarrätt MiljöchefEnhetschef  9 kap. 1 § LTLP 

17.35 Omprövning av beslut efter 36 av motpart MiljöchefEnhetschef   

17.36 
Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt eller 

övriga fall 
MiljöchefEnhetschef  9 kap. 1 § LTLP 

17.37 
Göra polisanmälan vid misstanke om brott mot LTLP 

(2018:2008) 
MiljöchefEnhetschef   

Lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

17.38 
Beslut samt beslut om avgift för tobaksfria 

nikotinprodukter 
Miljöinspektör  

(2022:1257) lag om 

tobaksfria 

nikotinprodukter 24 § 

17.39 
Besluta att begära polishjälp för att få den hjälp som 

behövs för att tillsynen ska kunna genomföras 
Enhetschef  25 § 

17.40 Besluta i tillsynsärende Miljöinspektör  24-25 §§ 

17.41 
Besluta om de förelägganden eller förbud som behövs 

för att denna lag och anslutande föreskrifter ska följas 
Enhetschef  28 § 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

17.42 Besluta om avgift för tillsyn 
Enhetschef 

Miljöinspektör 
 40 § 

17.43 

Besluta om försäljningsförbud eller varning.  

Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex 

månader 

Enhetschef  29 § 

17.44 Besluta om föreläggande eller förbud förenat med vite Enhetschef  31 § 

17.45 

Besluta att få de upplysningar, handlingar, varuprover 

och liknande som behövs för myndighetens tillsyn 

enligt denna lag 

Enhetschef 

Miljöinspektör 
 32 § 

17.46 

Besluta om begäran att få tillträde till områden, lokaler 

och andra utrymmen som berörs av denna lag eller 

anslutande föreskrifter och få där göra undersökningar 

och ta prover. För uttagna prover betalas inte 

ersättning 

Enhetschef 

Miljöinspektör 
 33 § 

17.47 
Besluta att begära polishandräckning vid tillämpning 

av 33 § 
Enhetschef  34 § 

17.48 Besluta om kontrollköp av tobaksfria nikotinprodukter 
Enhetschef 

Miljöinspektör 
 37 § 

 

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

17.38 

Beslut om att av den som driver serveringsställe 

begära de upplysningar och handlingar som behövs för 

tillsynen.  

Miljöinspektör  5 § 

Kommenterad [AP9]: Lagen upphörde i april 2022 
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Punkt Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

17.39 

Beslut om att begära tillträde till sådana lokaler, 

områden och entréer som avses i 3 § för att utöva 

tillsynen 

Miljöinspektör  5 § 

17.40 

Beslut om att hos Polismyndigheten begära sådan 

hjälp som behövs för genomförande av åtgärder enligt 

lagens 5 §. 

Miljöinspektör  6 § 

17.41 

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. 

Miljöinspektör 

Miljöchef- förena med 

vite 

 7-8 § 

17.42 

Beslut om föreläggande om stängning av 

serveringsställe för viss tidsperiod eller tills vidare. 

Sådant föreläggande får förenas med fast eller 

löpande vite om maximalt 50 000 kr. 

Miljöinspektör 

Miljöchef- förena 

med vite 

 7-8 § 

17.43 

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. 

Miljöinspektör 

Miljöchef- förena 

med vite 

 7-8 § 

17.44 

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. 

Miljöinspektör 

Miljöchef- förena 

med vite 

 7-8 § 

17.45 

Beslut om förordnande att ett föreläggande ska börja 

gälla vid en annan tidpunkt än den som anges i 7 § 

tredje stycket 

Miljöinspektör  7 § tredje stycket 

17.46 
Återkallelse av ett föreläggande som meddelats med 

stöd av delegering. 
Miljöinspektör   
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Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2022-11-28
Diarienummer: MOB.2022.88

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdestider 2023

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Anta följande sammanträdestider för 2023:

2. Sammanträdena äger rum klockan 14.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,

kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, om inte något annat beslutas.

Sammanfattning
Nämnden ska enligt kommunallag 6 kap. § 23, besluta om sina sammanträden under

verksamhetsåret. Praxis för samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är att dessa

infaller på onsdagar, med start kl 14:00. Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder i

Frösjön/Lockvattnet.

Avsteg från praxis kan ske vid exempelvis helgdagar, lovveckor, för att säkerställa de

kommunalekonomiska processerna samt samhällsbyggnadsnämnden beslutsprocess.

Nämndsammanträden Presidium (kl. 13.00)

22 februari 13 februari

29 mars 20 mars

26 april 14 april

24 maj 12 maj

21 juni 9 juni

23 augusti 14 augusti

27 september 18 september

15 november 6 november

13 december 4 december
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Tider för presidiets möten grundas på beslutade datum för samhällsbyggnads-

nämndens sammanträdestider och kan vid behov komma att ändras

Ärendebeskrivning
Vid framskrivning av förslag till sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden

2023 har hänsyn primärt tagits till den kommunalekonomiska planerings- och

uppföljningsprocessen. Denna process är styrande vid sammanträdestidernas

förläggning, så att kommunen uppfyller det lagkrav som finns för hantering av

kommunens årsredovisning, delårsuppföljning och budget. Bestämmelser avseende

dessa processer återfinns i kommunallagen 11 kap. §§ 8, 16, 20. Därutöver är hänsyn

taget till regionala organs sammanträdesdagar samt sammanträdespraxis i Gnesta

kommun.

Förslaget beaktar och möjliggör för en effektiv ärendeberedning från nämnd och

styrelse till fullmäktige genom att respektive nämnd och styrelsesammanträde är

planerat i förhållande till de datum kommunfullmäktige föreslås sammanträda.

Tiderna för presidiets möten är satta utifrån nämndens sammanträdestider och kan vid

behov komma att ändras.

Förvaltningens synpunkter
Vid framskrivning av förslag till sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden

2023 har hänsyn primärt tagits till den kommunalekonomiska planerings- och

uppföljningsprocessen. Denna process är styrande vid sammanträdestidernas

förläggning, så att kommunen uppfyller det lagkrav som finns för hantering av

kommunens årsredovisning, delårsuppföljning och budget. Därutöver är hänsyn taget

till regionala organs sammanträdesdagar samt sammanträdespraxis i Gnesta kommun.

Förslaget beaktar och möjliggör för en effektiv ärendeberedning från nämnd och

styrelse till fullmäktige genom att respektive nämnd och styrelsesammanträde är

planerat i förhållande till de datum kommunfullmäktige föreslås sammanträda.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget är i paritet med antal planerade och genomförda sammanträden föregående

år. Förslaget innebär således inga negativa ekonomiska konsekvenser utöver

budgeterad ram.

Juridiska konsekvenser

Förslaget överensstämmer med bestämmelser i kommunallagens 6 kap. § 23 och 11

kap. § 20.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys är inte tillämplig i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget överensstämmer med kommunala styrdokument som reglerar det

ekonomiska området samt samhällsbyggnadsnämndens reglemente § 15.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-11-28

Sändlista

~ Samhällsbyggnadsförvaltningen

~ Kanslienheten

Anna-Karin Lindblad Wieslander Marie Solter

Förvaltningschef Nämndsekreterare



Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2022-11-28
Diarienummer: MOB.2022.1

Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av

samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas

till nämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva

eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det samhällsbyggnadsnämnden fritt

att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos samhällsbyggnads-förvaltningen.

Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa

fr.o.m att samhällsbyggnadsnämndens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt

på kommunens digitala anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där

tiden börjar löpa från det datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter

om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare

(namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med

skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2022-10-19 - 2022-11-25

~ Förteckning över anställningar 2022-10-01 -2022-10-31



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-19
Beslut: Beslut kompostering hushållsavfall (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Kompostering av hushållsavfall

MIL.2022.215

HERRÖKNA 3:3

Beslutsdatum: 2022-11-07
Beslut: Beslut kompostering hushållsavfall (2019) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Kompostering av hushållsavfall

MIL.2022.215

HERRÖKNA 3:3

Beslutsdatum: 2022-11-14
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad

BYGG.2015.155

Brandskydd

TOMTA 2:2

Beslutsdatum: 2022-11-22
Beslut: Medgivande av egensotning  Bygglovhandläggare, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om medgivande för egensotning

MOB.2022.81

Brandskydd

GULDSMEDSMORA 1:7

Beslutsdatum: 2022-11-14
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.285

Bygganmälan

HÅLLSTA 5:157

2022-11-28 11:50:09 Sida 1 av 22
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-11-23
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.269

Bygganmälan

SIGTUNA 2:161

Beslutsdatum: 2022-11-18
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.336

Bygganmälan

DILLNÄSBY 1:13

Beslutsdatum: 2022-11-10
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.322

Bygganmälan

VACKERBY 4:6

Beslutsdatum: 2022-11-01
Beslut: Avskriva utan åtgärd Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för olovligt byggande

BYGG.2021.223

Bygganmälan

GNESTA 11:3

Beslutsdatum: 2022-11-18
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.249

Bygganmälan

SKENDA 9:72

2022-11-28 11:50:09 Sida 2 av 22
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-11-02
Beslut: Slutbesked eldstad Bygg- och miljöchef, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.311

Bygganmälan

SKENDA 9:91

Beslutsdatum: 2022-11-02
Beslut: Startbesked eldstad Bygg- och miljöchef, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.311

Bygganmälan

SKENDA 9:91

Beslutsdatum: 2022-10-20
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.293

Bygganmälan

GNESTA 31:4

Beslutsdatum: 2022-10-24
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.301

Bygganmälan

AVLA 1:16

Beslutsdatum: 2022-11-16
Beslut: Startbesked eldstad Bygg- och miljöchef, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.302

Bygganmälan

HJÄLMINGE 1:8

2022-11-28 11:50:09 Sida 3 av 22
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-11-18
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.334

Bygganmälan

FRUSTUNA 1:45

Beslutsdatum: 2022-11-09
Beslut: Startbesked eldstad Bygg- och miljöchef, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.316

Bygganmälan

AXALA 1:6

Beslutsdatum: 2022-11-21
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.251

Bygganmälan

GNESTA 48:13

Beslutsdatum: 2022-11-14
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.324

Bygganmälan

SKENDA 9:8

Beslutsdatum: 2022-11-15
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.309

Bygganmälan

LÖVVRETEN 1:8

2022-11-28 11:50:09 Sida 4 av 22
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-11-16
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.216

Bygganmälan

STORA HAMMARBOSÄTER 1:27

Beslutsdatum: 2022-11-03
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.238

Bygganmälan

SKENDA 9:46

Beslutsdatum: 2022-11-08
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.318

Bygganmälan

SIGTUNA 2:216

Beslutsdatum: 2022-11-18
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.7

Bygganmälan

DILLBOKVARN 1:5

Beslutsdatum: 2022-10-24
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.297

Bygganmälan

SIGTUNA 2:186
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-20
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.278

Bygganmälan

SIGTUNA 2:90

Beslutsdatum: 2022-10-24
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.299

Bygganmälan

BJÖRNLUNDAGÅRDEN 2:18

Beslutsdatum: 2022-10-28
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.306

Bygganmälan

SIGTUNA 2:247

Beslutsdatum: 2022-11-07
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.317

Bygganmälan

GNESTA 2:95

Beslutsdatum: 2022-11-14
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.325

Bygganmälan

SIGTUNA 2:16
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-11-16
Beslut: Startbesked Attefallshus Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2022.292

Bygganmälan

HUNDBY 1:31

Beslutsdatum: 2022-11-01
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.282

Bygganmälan

VÄNGSÖ 13:16

Beslutsdatum: 2022-11-07
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.315

Bygganmälan

GNESTA 77:4

Beslutsdatum: 2022-11-17
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.332

Bygganmälan

GNESTA 38:16

Beslutsdatum: 2022-11-09
Beslut: Slutbesked eldstad Bygg- och miljöchef, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.316

Bygganmälan

AXALA 1:6
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-11-10
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.256

Bygganmälan

FRÖNÄS 3:26

Beslutsdatum: 2022-11-01
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.236

Bygganmälan

SKENDA 9:22

Beslutsdatum: 2022-11-14
Beslut: Bygglov med startbesked inom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för fasadändring på skylt samt fristående skylt

BYGG.2022.255

Bygglov

GNESTA 4:35

Beslutsdatum: 2022-10-26
Beslut: Startbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av fritidshus

BYGG.2022.46

Bygglov

GÄDDSJÖTORP 1:5

Beslutsdatum: 2022-11-14
Beslut: Startbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av och rivning av komplementbyggnad

BYGG.2021.293

Bygglov

GNESTA 42:1
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-19
Beslut: Startbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.247

Bygglov

SÅGARTORP 3:2

Beslutsdatum: 2022-11-16
Beslut: Avvisa ärende Bygglovhandläggare, §1: Avvisa

Ärende: Bygglov för fasadändring på tvåbostadshus (inglasning av altan)

BYGG.2022.220

Bygglov

VACKERBY 4:8

Beslutsdatum: 2022-11-22
Beslut: Bygglov med krav på samråd utom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2022.253

Bygglov

LEBRO 1:4

Beslutsdatum: 2022-11-09
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2018.207

Bygglov

OPPEBY 3:49

Beslutsdatum: 2022-10-26
Beslut: Tidsbegränsat bygglov och startbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (Tvättstuga på hjul)

BYGG.2022.240

Bygglov

GNESTA 36:11
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-20
Beslut: Tidsbegränsat bygglov och startbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning för industribyggnad

BYGG.2022.162

Bygglov

SIGTUNA 9:18

Beslutsdatum: 2022-10-26
Beslut: Bygglov med startbesked inom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för fasadändring på enbostadshus

BYGG.2022.298

Bygglov

SIGTUNA 2:161

Beslutsdatum: 2022-11-01
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för fasadändring samt nybyggnad av komplementbyggnad, vindskydd

BYGG.2016.125

Bygglov

GNESTA 84:1

Beslutsdatum: 2022-11-01
Beslut: Bygglov med krav på samråd utom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för ändrad användning från ladugård till mötes- och eventlokal samt
tillbyggnad
BYGG.2022.201

Bygglov

HÖGTORP 1:6

Beslutsdatum: 2022-11-01
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BYGG.2022.34

Bygglov

SÖDERTUNA 1:8
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-11-10
Beslut: Bygglov med startbesked inom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för fasadändring på skylt

BYGG.2022.310

Bygglov

GNESTA 36:10

Beslutsdatum: 2022-10-21
Beslut: Bygglov med krav på samråd inom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av fritidshus och uthus

BYGG.2022.155

Bygglov

HÅLLSTA 5:27

Beslutsdatum: 2022-11-09
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum)

BYGG.2013.237

Bygglov

VACKERBY 4:78

Beslutsdatum: 2022-11-22
Beslut: Bygglov med krav på samråd utom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av fritidshus

BYGG.2022.207

Bygglov

BÖRSNÄS 1:2

Beslutsdatum: 2022-11-02
Beslut: Rättidsprövning Bygglovhandläggare, §1: Fastställd

Ärende: Bygglov för installation av solceller

BYGG.2022.232

Bygglov

GNESTA 65:10
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-11-03
Beslut: Startbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för ändrad användning från traktorgarage/verkstad till bostadshus.

BYGG.2021.274

Bygglov

ÅNHAMMAR 5:1

Beslutsdatum: 2022-10-26
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.281

Bygglov

FRUSTUNA 1:29

Beslutsdatum: 2022-11-22
Beslut: Bygglov utom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för fasadändring på flerbostadshus

BYGG.2022.279

Bygglov

JÄTTNA 1:7

Beslutsdatum: 2022-11-01
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BYGG.2021.71

Bygglov

SÖDERTUNA 1:8

Beslutsdatum: 2022-11-21
Beslut: Bygglov med krav på samråd inom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivning av komplementbyggnad

BYGG.2022.145

Bygglov

VÄSTERKÄRV 2:1
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-11-07
Beslut: Beslut schakttillstånd  Gatuingenjör, : Beviljad

Ärende: Ansökan om schakttillstånd på offentlig mark

Gata.2022.163

Gator och allmänna platser

Beslutsdatum: 2022-11-08
Beslut: Beviljad förare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.45

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2022-11-23
Beslut: Beviljad förare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.20

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2022-11-08
Beslut: Beviljad förare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.47

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2022-11-09
Beslut: Överklagan Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.30

Konsument- och
medborgarservice
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-11-01
Beslut: Beviljad passagerare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.46

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2022-11-23
Beslut: Beviljad förare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.34

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2022-11-01
Beslut: Beviljad passagerare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.41

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2022-10-31
Beslut: Beviljad förare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.42

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2022-10-28
Beslut: Beviljad passagerare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.30

Konsument- och
medborgarservice
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-24
Beslut: Beslut om avgift för uppföljande kontroll 2020 Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Livsmedelskontroll 2022

LIV.2022.112

Livsmedel

GNESTA 39:8

Beslutsdatum: 2022-11-08
Beslut: Registrering LIV 2019  Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

LIV.2022.118

Livsmedel

GNESTA 32:7

Beslutsdatum: 2022-11-14
Beslut: Beslut om klassning och kontrollavgift 2019 Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Klassning och kontrollavgift

LIV.2022.117

Livsmedel

Oppeby 3:9

Beslutsdatum: 2022-11-18
Beslut: Beslut om avgift för uppföljande kontroll 2020 Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Livsmedelskontroll 2022

LIV.2022.115

Livsmedel

SIGTUNA 2:310

Beslutsdatum: 2022-10-31
Beslut: Registrering LIV 2019  Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

LIV.2022.109

Livsmedel

OPPEBY 3:9
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-21
Beslut: Beslut om avgift för uppföljande kontroll 2020 Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Livsmedelskontroll 2022

LIV.2022.113

Livsmedel

Beslutsdatum: 2022-11-14
Beslut: Registrering LIV 2019  Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

LIV.2022.109

Livsmedel

OPPEBY 3:9

Beslutsdatum: 2022-11-23
Beslut: Beslut om avgift för uppföljande kontroll 2020 Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Livsmedelskontroll 2022

LIV.2022.130

Livsmedel

SKENDA 4:13

Beslutsdatum: 2022-11-09
Beslut: Beslut kompostering hushållsavfall (2019) Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Ärende: Anmälan om kompostering av hushållsavfall

MIL.2022.184

Miljö- och hälsoskydd

HEBY 5:19

Beslutsdatum: 2022-11-07
Beslut: Beslut klassning tillsynsavgift m & hs (2020) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Fastställande av årlig tillsynsavgift

MIL.2022.181

Miljö- och hälsoskydd

SKENDA 4:10
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-19
Beslut: Beslut dispens kompostering latrin (2019) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Ansökan om eget omhändertagande av latrin

MIL.2022.107

Miljö- och hälsoskydd

GRYTS-ULLSTA 1:57

Beslutsdatum: 2022-11-07
Beslut: Beslut dispens kompostering latrin (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Ansökan om dispens för eget omhändertagande av latrin

MIL.2021.467

Miljö- och hälsoskydd

ÄLVESTA 1:6

Beslutsdatum: 2022-10-19
Beslut: Beslut kompostering hushållsavfall (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om kompostering av hushållsavfall

MIL.2022.198

Miljö- och hälsoskydd

SÖDERBY 1:4

Beslutsdatum: 2022-11-10
Beslut: Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd (2019) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Avverkning inom Lockvattnet vattenskyddsområd, 2022

MIL.2022.221

Miljö- och hälsoskydd

ÄLGHAMMAR 1:2

Beslutsdatum: 2022-11-24
Beslut: Beslut om avgift för tillsyn (2019) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Klagomål - skrotbilar

MIL.2020.12

Miljö- och hälsoskydd

SIGTUNA 1:37
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-11-01
Beslut: Beslut klassning tillsynsavgift m & hs (2020) Samordnare, §1: Fastställd

Ärende: Avgift-och klassningsbeslut 2022

MIL.2022.227

Miljö- och hälsoskydd

MARÖ 3:1

Beslutsdatum: 2022-11-11
Beslut: Beslut kompostering hushållsavfall (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om kompostering av hushållsavfall

MIL.2022.184

Miljö- och hälsoskydd

HEBY 5:19

Beslutsdatum: 2022-11-01
Beslut: Beslut avskriva ärende (2020) Bygg- och miljöchef, §1: Fastställd

Ärende: Klagomål på buller och vibrationer från tåg

MIL.2021.417

Miljö- och hälsoskydd

SKENDA 3:7

Beslutsdatum: 2022-11-14
Beslut: Beslut om avgift avloppsinventering (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.47

Vatten och avlopp

HJÄLMINGE 1:19

Beslutsdatum: 2022-10-26
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.279

Vatten och avlopp

PRÄSTHÄLLA 1:2
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-24
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Ansökan om enskilt avlopp

AVL.2022.445

Vatten och avlopp

ÅTTERSTA 1:36

Beslutsdatum: 2022-11-14
Beslut: Beslut om avgift avloppsinventering (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.72

Vatten och avlopp

HJÄLMINGE 1:18

Beslutsdatum: 2022-11-11
Beslut: Beslut om avgift avloppsinventering (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.46

Vatten och avlopp

ILANDET 1:9

Beslutsdatum: 2022-11-08
Beslut: Beslut om föreläggande -åtgärda och inkom m uppgif Bygg- och miljöchef, :

Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.255

Vatten och avlopp

HÅLLSTA 5:7

Beslutsdatum: 2022-11-08
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering, kontor

AVL.2022.447

Vatten och avlopp

VÄNGSÖ 12:2
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-11-02
Beslut: Beslut om avgift avloppsinventering (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.127

Vatten och avlopp

SÖDERBY 2:2

Beslutsdatum: 2022-11-04
Beslut: Beslut om avgift avloppsinventering (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.60

Vatten och avlopp

HÅLLSTA 5:153

Beslutsdatum: 2022-11-14
Beslut: Beslut om avgift avloppsinventering (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.88

Vatten och avlopp

HJÄLMINGE 1:20

Beslutsdatum: 2022-10-24
Beslut: Anmälan om inrättande av enskilt avlopp (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Anmälan om ändring av enskilt avlopp

AVL.2022.427

Vatten och avlopp

SÅGARTORP 3:2

Beslutsdatum: 2022-11-16
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.105

Vatten och avlopp

YTTERVALA 2:8
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-11-10
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp

Ärende: Ansökan om enskilt avlopp

AVL.2022.463

Vatten och avlopp

LAXNETORP 1:11

Beslutsdatum: 2022-11-01
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.354

Vatten och avlopp

HÅLLSTA 5:192

Beslutsdatum: 2022-11-04
Beslut: Beslut om avgift avloppsinventering (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.190

Vatten och avlopp

HÅLLSTA 1:4

Beslutsdatum: 2022-11-02
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.65

Vatten och avlopp

HALLSBORG 1:6

Beslutsdatum: 2022-11-08
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering, stall

AVL.2022.351

Vatten och avlopp

VÄNGSÖ 12:2
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-11-16
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

AVL.2022.431

Vatten och avlopp

ULLEVI 5:12
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 
mellan 2000-10-01 – 2022-10-31 
Bygglovhandläggare/insp 

Organisation: Bygg o Miljö 

Tillsvidare, From: 2023-02-01 

Heltid,  

Utfärdat av: Pontus Lindström, Enhetschef 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 
2022-10-01 – 2022-10-31 
Enhetschef 

Organisation: SBF Stab 

Vikariat, 2022-10-15 - 2023-03-31,  

Heltid,  

Utfärdat av: Anna-Karin Lindblad Wieslander, Förvaltningschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Samhällsbyggnadsförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad: 2022-11-30
Diarienummer: MOB.2022.2

Anmälningsärenden

Sammanfattning
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som

samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för nämnden, utgör

anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos

kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.
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Situationsplan Lundby 2:5, 646 92 Gnesta. 


Ny byggnad ca 400 m från gårdscentrum. 


Befintlig gärdesväg förbättras. Eget vatten och avlopp anläggs för huset. 
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byggnaden 







