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Ansökan om bygglov för bildväxlingsskylt
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
Klagomål gällande förfallen fastighet samt skrotbil
Tillsyn gällande skräpig tomt samt varaktigt uppställda bilar 
Beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen, Barken 19 
Fortlöpande miljötillsyn lantbruk 2017, Ökna Säteri, Ökna 5:1 
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Förbud vid vite att släppa ut spillvatten 
Förbud vid vite att släppa ut spillvatten  
Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, 

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten 
Förbud vid vite att släppa ut spillvatten
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16 Ansökan om tillstånd till bergtäkt på Lilla Skarhult 1:1 och 1:2
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17 Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen ALLM.2019.46
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ALLM.2019.69
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INFORMATION
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Malin Lundhe

1. Information

· Redovisning av handläggningstid för bygglov

· Information inför samråd för detaljplan gällande skola på norr, del av Gersnäs 3:8
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Malin Lundhe

2. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till

handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2019-09-03 - 2019-10-22 med stöd av

gällande delegation.

Beslutsunderlag

Beslutsmottagare
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Sara Eresund Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer,

daterad 2019-11-06 .

Motivering
För pågående detaljplaner som inte följer tidigare beslutade tidplaner har förvaltningen

föreslagit nya tidplaner. Ändringar markeras med ett utropstecken och en färgkod där

röd betyder att tidplanen flyttas fram, grön att planen ligger före tidplanen och svart att

planen flyttas från eller till väntekategorin. I dokumentet finns även en förklaring till

varför inte tidigare tidplaner har kunnat följas.

Detaljplanerna är kategoriserade efter prioriteringsnivå, baserat på de riktlinjer som

antogs den 19 augusti 2015.

Tidplaner för pågående arbete med översiktplanering, program och gestalningsprogram

finns också med i dokumentet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att de föreslagna nya tidplanerna är rimliga

för fortsatt arbete med planerna. Planprioritering och fördelning av kostnader följer

antagna riktlinjer.

Beslutsunderlag
Dokumentet pågående planer daterat 2019-11-06

Beslutsmottagare
Akten



Pågående planer
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljönämnden 2019-11-06

Foto: Hanna Maxstad



Innehåll
I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer och program. 

● Lista på pågående detaljplaner, uppdelade enligt prio-grupp, inkl. eventuella avvikelser mot tidplan

● Lista på pågående översiktsplaner, program och gestaltningsprogram 

● Kriterier för prioriteringsordning för detaljplaner

● Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader

● Planhandläggare

● Kartor
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Ärende 
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2015.10

K JF
Konsult

Luvsjön – etapp 4
Ny etapp tomter vid Luvsjön
50 nya tomter

23 sep
2015

2017
4

2018
2

2019
4

2019
4

Försening på grund av att geoteknisk 
underlag behöver ordnas som 
underlag inför antagande av planen

PLAN
2016.13

K DL Duvestrand
Nya flerbostadshus/tomter
140 nya bostäder

2 nov
2016

2020
1

2020
2

2020
4

2020
4

Förberedande arbete pågår hos 
mark‐ och exploatering

PLAN
2017.3

E SE
Konsult

Abborren
Nytt flerbostadshus
100 nya lägenheter

12 april
2017

2018
1

2018
2

2019
4

2019
4

Inväntat byggnationen av ny 
brandstation samt inväntat resultat 
av miljöundersökningar. Ytterligare 
utredningar gällande 
föroreningssituationen pågår. 

PLAN
2017.5

E MJ Norra stadsdelen
Ny stadsdel, 400 nya 
bostäder

14 juni 
2017

2020
1

2020
2

2020
3

2020
4

Dagvattenfrågan måste utredas 
vidare. Markundersökning har tagits 
fram. Inväntar detaljplan för skolan.

PLAN 
2017.6

E JF
Konsult

Rådmannen 3
Fler tillåtna användningar 
inom fastigheten

14 juni 
2017

2017 
4

2020
1

2020
2

2020
3

Miljötekniska markundersökningar 
och kostnadskalkyler för ev. sanering 
har tagits fram
Ny fastighetsägare okt 19, inväntar 
underskift planavtal

PLAN
2018.7

K JF Kerstinboda
Utökad industri

22 aug
2018

2019
3

2019
4

2020
1

2020
2

Försenad då utredningar som ska 
ligga till grund för ett upprättat 
samrådsförslag beräknas vara 
färdiga som tidigast juni 2019

Detaljplaner med prio 1

Processteg  genomfört 

Processteg kvar samt tidplan (2018:1 = år:kvartal)

Processteg som ej ingår i detaljplanen

Pågående detaljplaner
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Ärende 
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk‐
ning

Antaga‐
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2016.9

K EL Järven
Ny högstadieskola

15 juni
2016

2018
2

2019
2

2019
4

2019
4

Inkomna synpunkter från 
länsstyrelsen gjorde att en fördjupad 
markundersökning och illustration av 
skolan togs fram. Dialog pågår med 
lst.

PLAN
2016.14

K EL Gersnäs 3:8, skola på norr
Ny grundskola

2 nov
2016

2019
4

2020
1

2020
2

2020
2

Inväntat underlag från KFAB
Dagvattenfrågan måste utredas 
vidare. Ny placering därav omtag. 
Justerad med tanke på KS/KF:s (ej 
ännu bestämda) sammanträdestider 
i förhållande till BMN 2020.

PLAN 
2018.2

K MJ Lövåsen – Uppsala, 
drivmedelsförsäljning, 
biluppställning mm

7 feb 
2018

2020
2

2020
3

2020
4

2021
1

Omfattande utredningar kommer 
behövas.

PLAN
2018.3

E DL Kronfågel
Utökad verksamhet

7 mars
2018

2020
2

2020
3

2020
4

2021
1

Inväntat att fastighetsägaren skulle 
anlitat plankonsult. Utredningar ska 
tas fram, samråd med Trafikverket.
Ny projektledare på kronfågel, 
omtag 

PLAN
2018.4

K MJ Strängstorp
30 nya tomter

16 maj 
2018

2019
4

2020
2

2020
3

2020
4

Geoteknik har tagits fram och 
arkeologisk utredning göras. 
Dagvattenutredning pågår.

PLAN
2015.5

E EL
Konsult

Vitsippan
Flerbostadshus
50 lgh

23 sep
2015

2018
2

2018
4

2019
2

? Ska kompletteras med utförligare 
solstudie.
Överklagad efter antagande

Detaljplaner med prio 1 fortsättning
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Ärende 
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2018.9

K MJ Backa förskola
Utbyggnad förskola

7 nov
2018

2019
4

2020
1

2020
2

2020
2

Inväntar ritningar från KFAB
Bullerutredning behöver tas fram

PLAN
2018.10

K MJ Förskola vattentornet
Nybyggnad förskola

7 nov
2018

2020
1

2020
2

2020
3

2020
3

Inväntar ritningar från KFAB

PLAN
2018.12

K DL Plogen 4:1 m.fl
Nybyggnad förskola

7 nov
2018

2020
1

2020
2

2020
3

2020
3

Inväntar ritningar från KFAB
Ej prioriterad i förhållande till dem 
andra förskoleplanerna

PLAN
2018.11

E SE
Konsult

Lövkojan 10 etapp 1
Ombyggnad till bostäder

7 nov
2018

2019
2

2019
2

2019
3

2019
3

Före ursprunglig tidplan, flyttat 
tillbaka ett kvartal
Laga kraft 23 september 2019

PLAN
2019.3

K DL Lövåsen Heden
Nytt handelsområde

17 april
2019

2019
4

2020
1

2020
2

2020
3

Krävs förprojektering av väg

Detaljplaner med prio 1 fortsättning
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Ärende 
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2019.2

E MJ Boken 9
Möjliggöra för bostäder på 
fastigheten 

6 mars
2019

2020
1

2020
3

2020
4

2021
1

PLAN
2019.4

E EL Solparken
Utvecklat näringsliv

26 juni
2019

2020
1

2020
2

2020
3

2020
4

Detaljplaner med prio 2
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Ärende
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2017.2

E SE
Konsult

Lövkojan 10  Etapp 2
48 bostäder i bef + bygga ut 
med ytterligare bostäder

1 feb
2017

Plankonsult anlitad av exploatör, 
väntar på besked från exploatör.

PLAN
2013.8

K DL Stortorget
Nytt torg och flerbostadshus
nya verksamheter & 28 lgh

10 dec 
2013

Inväntar planritningar från exploatör 
som underlag till bullerutredning.

PLAN
2017.7

E JF
Konsult

Rådmannen 4
Fler tillåtna användningar 
inom fastigheten

14 juni 
2017

Exploatören har ännu inte anlitat en 
konsult för att ta fram en detaljplan.
KIAB har inte skrivit på planavtal.

Detaljplaner som är vilande



Ärende 
nr

Kost
nad

Handlä
ggare

Ärende Status

PLAN
2016.4

K EL Gestaltningsprogram för Duvestrand
Framtagande av ett gestaltningsprogram för ett avgränsat område i södra delen av 
Katrineholm. Inom området ska det planeras för cirka 150 bostäder, varav 20 
villatomter, och ett nytt äldreboende i anslutning till det redan befintliga.

Färdig

PLAN 
2016.5

E TL Gestaltningsprogram för Norra stadsdelen
Markanvisningsavtal finns för ett större område med totalt 600 bostäder på norr. 
Planläggning ska föregås av  gestaltningsplan. 

Färdig

PLAN
2015.3

K SE Grönplan för Katrineholms stad
En grönplan ska tas fram för Katrineholm inkl. utvecklingsplaner 

Antagen i KF 2018‐12‐17

PLAN
2018.6

K SE Masterplan för norra stadsdelarna
En samlad bild över hur norr ska utveckas framöver

Återrapporterad och därmed 
avslutad i KS 2018‐12‐19

PLAN
2017.4

K SE Gestaltningsförslag för nya centrumkvarteren (mackarna)  Uppdrag i BMN 2017‐06‐14
Ej påbörjad

K DL 
SE

Pumpen – plan för utveckling – övergripande , inspiration, vad kan det tänkas bli i 
framtiden

Uppdrag i kommunplan 2019‐2022

7

Översiktsplaner, program, gestaltningsprogram



Pågående 
detaljplaner



Pågående 
detaljplaner



Kriterier för prioritering av detaljplaner
Planuppdrag med aktivt planarbete är placerade i tre prioritetsgrupper.

Prio 1 Uppdrag som uppfyller något av nedanstående kriterier ges förtur då de är av strategisk vikt för 
Katrineholms kommun

● Befrämja sysselsättningen (minst 20 nya arbetstillfällen alt 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
● Skapa attraktivt boende, minst 30 lägenheter
● Uppfylla kommunal service såsom skola, vård och omsorg
● Möjliggöra stora infrastrukturprojekt (riksvägar, huvudleder, järnvägsnät)
● Stor betydelse för kommunens attraktivitet

Prio 2 Uppdrag som hanteras skyndsamt men som ej uppfyller kraven för Prio 1

● Befrämja sysselsättningen (färre än 20 nya arbetstillfällen alt mindre än 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
● Bostäder färre än 30 lägenheter
● Mindre infrastrukturprojekt
● Bevarande av kulturmiljöer
● Planer föranledda av andra kommunala beslut (framdragning VA mm.)

Prio 3 Aktivt planarbete bedrivs i förhållande till planer med Prio 1 och 2.

● Anpassning till rådande förhållanden (mindre ändringar)

V Vissa uppdrag inväntar beslut eller utredningar som inte planavdelningen råder över, dessa uppdrag har då placerats i en 
väntekategori. När beslut har fattats eller utredning inkommit prioriteras uppdraget till antingen 1, 2 eller 3 beroende på 
uppdragets dignitet.
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Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader
E Planer som bekostas av exploatören

För planer som där den enskilde exploatören har störst nytta av planen upprättas planavtal mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören. Exploatören ansvarar då för kostnader för grundkarta, 
fastighetsförteckning samt nödvändiga utredningar som t.ex. miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik,
radon, arkeologi, riskanalys eller buller. Upprättandet av planhandlingar sker antingen av 
samhällsbyggnadsförvaltningens personal eller av plankonsult. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
fakturerar löpande de kostnader som orsakas av uppdraget.

K Planer där kommunen står för plankostnader initialt och tar ut kostnader i bygglovsskedet.

Vad gäller planer där kommunen är markägare alternativt initiativtagare samt för de planer som är 
initierade av andra kommunala beslut tas kostnaderna ut i bygglovsskedet enligt taxa fastställd av 
Katrineholms kommuns fullmäktige.

Handläggare
EB Erik Bjelmrot
SE Sara Eresund
EL Ellen Liljencrantz
JF Jonatan Faijerson
MJ Maela Jaanivald
DL David Labba
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (2)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-21 BYGG.2018.387

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Joakim Schuster

Bygglovshandläggare

4. Ansökan om bygglov för bildväxlingsskylt,

inom fastigheten Violen 4, Katrineholms 

kommun Förvaltningens förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden, beviljas.

1. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

2. Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen att:

· Kontrollplan datumstämplad 2019-08-28 fastställs

3. Handlingar som ska lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen som

underlag för slutbesked:

· Ifylld och undertecknad kontrollplan

4. För handläggning av detta ärende debiteras en avgift på 10 241 kronor.

Motivering
Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att föreslagen bildskärms utformning och

placering är lämplig med hänsyn till stadsbilden, kulturvärdena på platsen och intresset

av en god helhetsverkan, enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen (PBL).

Nämnden bedömer vidare att bildskärmens placering och utformning inte kan antas

medföra sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa eller

betydande olägenhet på annat sätt, enligt 2 kap. 9 § PBL.

Nämnden anser också att förslaget är lämpligt för sitt ändamål och att det har en god form-,

färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § PBL. Ansökan bedöms uppfylla förutsättningarna

enligt 9 kap. 30 och 10 kap. 23 §§ PBL och bygglov och startbesked kan därmed ges.

Avgift för nedlagd handläggningstid tas ut enligt kommunens gällande taxa för bygg- och

miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd

enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.



TJÄNSTESKRIVELSE
2 (2)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-21 BYGG.2018.387

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Sammanfattning av ärendet
Ansökan, som inkommer till samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-10-05, gäller en så

kallad bildväxlingsskylt (bildskärm) på fastighetens hörnfasad mot Strömplan. Skärmen

är 2,88 meter bred och 5,76 meter hög exklusive ramverk och har en tjocklek om

maximalt 20 cm. Den byter reklambudskap var 10-onde sekund.

Skärmen är utrustad med ljussensor och automatisk avbländning. Det betyder att dess

ljus anpassas i steg till omkringliggande ljusförhållanden. Sökanden föreslår att skylten

ska vara påslagen dagtid, mellan 07:00 - 22:00.

För byggnaden gäller detaljplan 0483-P13-3 som vann laga kraft 2013-02-21. En av

planens bestämmelser, k1, innebär att de karaktärsdrag och värden hos bebyggelsen,

som angivits i planbeskrivningen, särskilt skall beaktas vid ändring. Värdena som avses

är fasadmaterialet av mörkt tegel, indelningen och dimensionerna på fasadernas

fönsterband, de korrugerade plåtbanden vid fönster och takfot samt på de utskjutande

skärmtakens kant och slutligen även de inbyggda hängrännorna.

Bakgrund
Ett tidsbegränsat bygglov om 5 år, beviljas 2014-12-02 (§ 85), för den bildväxlingsskylt

som sitter på fasaden idag. När skyltens ägare söker bygglov för att förlänga det

tidsbegränsade lovet, meddelar Bygg- och miljönämnden att man, med hänvisning till

skyltens placering och utformning, inte kommer kunna ge en förlängning. Efter en tid

har ny sökande inkommit med reviderat förslag som innebär en ny skärm vars

utformning och placering är mer anpassad till platsen.

Upplysningar
Det här beslutet kan överklagas - se bifogad information.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats

inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft

4 veckor efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (se bifogad kopia på

kungörelse) under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Beslutsunderlag
Ansökan

Situationsplan

Fasadritning

Uppgift om mått, placering och bildväxlingsfrekvens

Kontrollplan

Beslutsmottagare
City-Fastigheter i Katrineholm AB, Köpmangatan 18, 641 30 Katrineholm







Från: XXXXX
Skickat: den 18 oktober 2019 09:31 
Till: Schuster Joakim 
Kopia: XXXXX 
Ämne: Re: Uppgift om skärmens mått, med mera - BYGG.2018.387 

Hej Joakim! 

Här kommer mått på LED skärmen inom det begränsade 20 kvm. Vi ser att formatet är i 9:16, 

så att produktionerna blir enkla att ta fram och i ett standardformat. Därav har vi kommit fram 

att måttet i kvadrat på LED skärmen blir 16,59 kvm. 

B - 2.88 m 

H - 5,76 m 

Totalt djup blir endast 16,7 cm. I telefon sa jag under 30 cm, men vi skulle kunna skriva ej 

över 20 cm i djupet. För att ha lite marginal. Hela installationen kommer att bli otroligt nätt 

och smidig ihop med fasaden. Bedömer befintlig installation till ca 1 meter på djupet, då det 

går att gå in i skärmen. Den nya skärmens service sköts framifrån. 

Djup på LED - 12,7 cm 

Ramverk - 4 cm 

Vi kommer även att centrerar skärmen mellan gavel och fönsterparti och överdelen av LED 

skärmen kommer att gå i linje med det översta fönsterpartiet. 

Bildväxling har vi på övriga LED skärmar en standard om 10 sekunder. 

Jag har dessvärre inte ritningar på fasaden och kan rita in de exakta måtten. Men det kanske 

räcker med informationen ovan? 

Annars om du sänder över en fasadritning så kan jag rita in LED skärmen i rätt skala. 

Ha en bra dag Joakim, 

AdCityMedia 
Frihamnsgatan 22 
115 56 Stockholm 
www.adcitymedia.com 
Social Media: Facebook & Instagram 

mailto:jonas.w@adcitymedia.com
mailto:jonas.w@adcitymedia.com
http://www.adcitymedia.com/
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BLACK MOUNTAIN AB 08 643 00 65 info@bmsg.se

STEFAN HAGLUND

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A

K

V

E

M

Telefon 0150-10686Köpmangatan 18
641 30 Katrineholm

City-Fastigheter i Katrineholm AB

SH

Fasader

OMBYGGNAD AV KONTOR TILL LÄGENHETER

A:21 -

SH

VIOLEN 4
Katrineholms kommun

A:21 -

2
10

0
11
0
0

FD

FD

FD

FD

FDFDFDFDFD

FDFDFDFDFD

2015 09 14

FÖRKLARINGAR :

Alla mått i millimeter om ej annat anges.

FD NY HELGLASAD FÖNSTERDÖRR

GRÄNS FÖR BYGGLOVANSÖKAN

FÖRESKRIFTER :

VINDSKYDD OCH BALKONGERS TÄTA

RÄCKEN/FRONTER UTGÖRS AV OORGANISKT

SKIVMATERIAL I TRE NÄR-LIGGANDE KULÖRER

TILL BEFINTLIGT TEGEL : HALLSBERG BRUNT

BORSTAT.

SKIVKULÖR 1 : NCS S ___________

SKIVKULÖR 2 : NCS S ___________

SKIVKULÖR 3 : NCS S ___________

INFÄSTNINGAR AV SKIVOR GÖRS PÅ INSIDA

BALKONG. INGA SYNLIGA INFÄSTNINGAR

(EXVIS POPNITAR) PÅ UTSIDA.

BALKONGFRONTER (SKIVOR) TÄCKER AV

BALKONGPLATTA.

HANDLEDARE OCH STÅNDARE AV ALUMINIUM,

KULÖR BRONS, LIKA BEF FÖNSTERKARMAR.

NYA FÖNSTERDÖRRAR, KULÖR BRONS, LIKA

BEF FÖNSTERKARMAR.

FASAD VÄST
MOT HANTVERKAREGATAN

A1 1:200
A3 1:400

BYGGLOVHANDLING

0 5 10m

FASAD NORR FASAD NORDOST
MOT KÖPMANGATAN

  *

*

*

*

JO0033
Linje

JO0033
Linje

JO0033
Linje

JO0033
Linje

JO0033
Ellips

JO0033
Linje

JO0033
Linje

JO0033
Linje

JO0033
Linje

JO0033
Linje

JO0033
Linje

JO0033
Linje

JO0033
Linje

JO0033
Textruta
* Revidering enligt mejlkorrespondens med sökanden, 2019-10-21/Joakim Schuster



TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-23

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Henrik Persson

5. Byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation utan
startbesked på fastigheten XXXXX,
Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. byggherren, XXXXX, tillsammans med medsökanden, XXXXX
 påförs en byggsanktionsavgift om 67 030 kronor

2. sanktionsavgiften ska betalas till Katrineholms kommun inom två månader efter det

att beslutet delgivits den avgiftsskyldige

Motivering
Byggherren har påbörjat byggnation av enbostadshus innan startbesked erhållits och

påförs därmed en byggsanktionsavgift, med stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 6 § 2p

plan- och byggförordningen.

Sammanfattning av ärendet
2019-02-18 beviljades bygglov för att uppföra ett enbostadshus på 291.6 m2 på 
fastigheten XXXXX, Katrineholms kommun. Tekniskt samråd hölls för ärendet 2019-02-26. 
Då det fanns oklarheter mellan byggherren och Sörmland Vatten och avfall AB hurvida en 
extra LTA-pump skulle behövas eller ej ombads byggherren reda ut detta innan 
byggnationen påbörjades. 2019-06-13 genomfördes ett platsbesök av byggnadsinspektör 
då det kommit till Bygg- och miljönämndens kännedom att arbetet påbörjats utan 
startbesked. Vid platsbesöket kunde ostridigt fastslås att byggnationen var påbörjad. Se 
bilaga 1.

Upplysningar
Det här beslutet kan överklagas - se bifogad information.

Beslutsunderlag 
Sanktion XXXXX

Beslutsmottagare 
XXXXX
XXXXX



Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning

Bilaga nummer

Byggnadsnämndens diarienummer

Ärendebeskrivning

Ärende Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden? Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

En eller tvåbostadshus

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

Ja. Sanktionsavgiften halveras i enlighet med
PBF 9 kap 3a §

Area 291.6

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 1 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
1. för ett en eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Beräkning

Sanktionsarea 276,6

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel ((1,5 * pbb) + (0,005 * pbb * sanktionsarea)) / 2

Beräkning ((1,5 * 46500) + (0,005 * 46500 * 276,6)) / 2

Beräknad sanktionsavgift 67 030 kr



TJÄNSTESKRIVELSE
1 (2)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-24

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Jerker Eriksson

6. Klagomål gällande förfallen fastighet samt skrotbil, på
fastigheten XXXXX, Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
ansöka om utdömande av vite på 15 000 kronor för XXXXX gällande fastigheten XXXXX. 
Överträdelsen består i att XXXXX inte följt beslut om föreläggande med vite (Bygg- och 
miljönämnden 2018-12-05). Överträdelsen konstaterades 2019-10- 16.

Vidare förpliktigas XXXXX att betala det dubbla vitesbeloppet om 30 000 kronor för varje 
period om två månader, räknat från det att fastighetsägaren senast skulle ha vidtagit 
rättelse, det vill säga fyra månader efter den dag fastighetsägaren blivit delgiven detta 
beslut, under vilken tid ovanstående åtgärd inte vidtagits.

Motivering

Enligt 8 kap 14 § PBL ska

"Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de

tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras."

Enligt 8 kap 15§ PBL ska

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och

betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Enligt 11 kap 37§ PBL framgår att

ett föreläggande får förenas med vite.

Sammanfattning av ärendet
Vid ett platsbesök 2019-10-16 konstaterades att byggnaden inte hade rivits samt att 
skrotbilen stod kvar. XXXXX fick beslutet skickat till sig 2018-12-13, Hon svarade per brev 
2019-04-08 och det har således gått mer än 4 månader sedan beslutet delgavs.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft löpande kontakt med XXXXX genom brev sedan 
2017-10-23, då det inkom ett klagomål om att taket på huset på den aktuella fastigheten 
rasat in och en bil stått uppställd på tomten i 20 år.



TJÄNSTESKRIVELSE
2 (2)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-24

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Under sommaren 2018 så träffades byggnadsinspektör Jerker Eriksson och XXXXX på 
XXXXX där XXXXX gavs ett muntligt löfte om att få tid till att riva byggnaden alternativt 
sälja tomten och låta någon annan riva den. Även ett telefonsamtal mellan 
avdelningschef Erik Bjelmrot och XXXXX skedde under sommaren där hon gavs tid till 
hösten att riva byggnaden.

Vid en syn av fastigheten, hösten 2018 konstaterades det att inget hade hänt med 
varken huset eller tomten så ett tjänsteutlåtande till nämnden skrevs.
Nämndens beslut skickades ut 2018-12-13 och ett skriftligt brev kom in 2019-04-08 där 
beslutet överklagades och mer tid önskades. Överklagandetiden avslogs med 
motiveringen att överklagandetiden hade gått ut.
När beslutet om utdömande av vite togs i Bygg- och miljönämnden § 61 räknades inte 
tiden från och med XXXXX svar utan från när beslutet skickades ut och avslogs därmed i 
Mark - och miljödomstolen.

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga, se bifogat dokument.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-12-05 - BMN §180

Dom Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen 2019-09-27 Mål nr P 3916-19

Foton från platsbesök 2019-10-16

Beslutsmottagare 
XXXXX
Mark- och miljödomstolen 
XXXXX 
Inskrivningsmyndigheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12

Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2018-12-05

Ordförandens sign Justerandes sign

BMN §180 

7. Klagomål gällande förfallen byggnad
samt skrotbilsupplag på fastigheten 
XXXXX, Katrineholms kommun

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
Med stöd av 11 kap 19, 21 och 37 §§ plan- och bygglagen, PBL, förelägga 
ägaren till fastigheten XXXXX i Katrineholms kommun, XXXXX, att senast 
fyra månader efter delgivning av detta beslut:

1. riva bostadshuset på fastigheten XXXXX, markerad på en 
situationsplan bilaga 1,

2. forsla bort rivningsmaterialet från tomten och inkomma med kvitton från
deponeringsstationen för rivningsmaterialet från bostadshuset

3. forsla bort bilen, bilaga 2, från tomten.

Underlåter XXXXX att följa beslutet enligt ovan, förpliktas den ovan 
nämnda fastighetsägaren att betala ett vitesbelopp om 15 000 kronor.

Vidare förpliktigas XXXXX att betala det dubbla vitesbeloppet om 30 000 
kronor för varje period om två månader, räknat från det att fastighetsägaren 
senast skulle ha vidtagit rättelse, det vill säga fyra månader efter den dag 
fastighetsägaren blivit delgiven detta beslut, under vilken tid ovanstående 
åtgärd inte vidtagits.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Mårten
Grothérus (L).

Motivering
Enligt 8 kap 14 § PBL ska en byggnad hållas i vårdat skick och underhållas så
att dess utformning och tekniska egenskapskrav upprätthålls.

Bostadshuset på tomten, bilaga 3, 4 och 5, är mycket eftersatt både vad gäller
det utseendemässiga underhållet men även utifrån tekniska egenskapskrav. I
princip hela taket är täckt med presenning och även vissa fasader. Fönster,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12

Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2018-12-05

Ordförandens sign Justerandes sign

foder, panel och taket är i så dåligt skick att det saknas rimliga och lämpliga
åtgärder för att återställa byggnaden till vårdat skick.

Byggnadens takkonstruktion har delvis rasat in och vatten kan fritt ta sig ner i
byggnaden vilket skyndar på dess förfall.

Fasad mot nordväst buktar ut från grunden och takkonstruktionen i sådan
omfattning att den riskerar att underminera takkonstruktionen och därför utgör
en direkt rasrisk för byggnaden.

Byggnaden bedöms utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet vid
vistelse i eller runt byggnaden.

Byggnaden bedöms mot bakgrund av det ovan anförda vara ett rivningsobjekt
och måste rivas.

Enligt 8 kap 15§ PBL ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen
och för trafiken inte uppkommer.”

På tomten finns en röd bil utan registreringsnummer, bilaga 2. Bilen har stått
med punktering på alla hjul väldigt länge och bedöms utgöra ett upplag som
saknar bygglov. Bygglov i efterhand för bilupplaget bedöms inte vara möjligt
att lämna varför bilen ska forslas bort från fastigheten.

Fastighetsägaren har lämnats tillfälle att inkomma med en förklaring till varför
byggnaden och tomten är eftersatta. Fastighetsägaren har skickat in flera långa
skrivelser. Fastighetsägaren delar inte kommunens bedömning i ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte finns någon annan
möjlighet att komma tillrätta med problemen på fastigheten än genom ett
vitesföreläggande.

Sammanfattning av ärendet
Den 2017-10-23 inkom ett klagomål om att taket på huset på den aktuella
fastigheten rasat in och en bil stått uppställd på tomten i 20 år, se bilaga 6.
Den 2017-12-21 gjorde kommunen tillsyn på fastigheten och kunde konstatera
att tomten var mycket ovårdad och byggnaden ett rivningsobjekt.

Den 2018-01-26 skickade kommunen en begäran om förklaring till
fastighetsägaren.

Fastighetsägaren inkom den 2018-02-08 med en skrivelse, bilaga 7.

Den 2018-02-14 skickade kommunen ytterligare en begäran om förklaring för
att förmå fastighetsägaren att vidta självrättelse.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12

Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2018-12-05

Ordförandens sign Justerandes sign

Den 2018-02-27 inkom fastighetsägaren med ytterligare en skrivelse, bilaga 7.

Under sommaren så träffades byggnadsinspektör Jerker Eriksson, XXXXX 
på XXXXX där XXXXX gavs ett muntligt löfte om att få tid till att riva 
byggnaden alternativt sälja tomten och låta någon annan riva den. Även ett 
telefonsamtal mellan avdelningschef Erik Bjelmrot och XXXXX skedde 
under sommaren där hon gavs tid till hösten att riva byggnaden.

Den 2018-10-18 gjorde kommunen tillsyn på fastigheten och konstaterade att
byggnaden fortfarande stod kvar.

Den 2018-11-01 inkom fastighetsägaren med ytterligare en skrivelse, bilaga 7.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Bilaga 1 situationsplan
Bilaga 2 Bil.pdf
bilaga 3 taket.pdf
bilaga 4 förfallen.pdf
bilaga 5 förfallen.pdf
Bilaga 6 anmälan.pdf
Bilaga 7 XXXXX brev

______________

Beslutet skickas till: 
XXXXX 
Inskrivningsmyndigheten 
Akten



Sid 1 (4) 
NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2019-09-27 
meddelad i 
Nacka 

Mål nr P 3916-19 

Dok.Id 598103 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka 

Sicklastråket 1 08-561 656 30 måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

PARTER 

Sökande 
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm 

Motpart 
XXXXX 
XXXXX 
XXXXX  

SAKEN 
Utdömande av vite 

_____________ 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår ansökan om utdömande av vite. 

_____________ 



Sid 2 
NACKA TINGSRÄTT DOM P 3916-19 
Mark- och miljödomstolen 

BAKGRUND 

Bygg och miljönämnden i Katrineholms kommun (nämnden) beslutade 

den 5 december 2018 att förelägga XXXXX att, i egenskap av ägare till 

fastigheten XXXXX, senast fyra månader efter delgivning av beslutet: 

1. Riva bostadshuset på fastigheten XXXXX, markerat på till beslutet 

bilagd situationsplan.

2. Forsla bort rivningsmaterial från tomten och inkomma med kvitton från

deponeringsstationen för rivningsmaterialet för bostadshuset.

3. Forsla bort bilen, enligt bilaga till beslutet, från tomten.

Beslutet förenades med ett fast vite om 15 000 kronor samt ett löpande vite om 

30 000 kronor för varje period om två månader, räknat från det att XXXXX 

senast skulle ha vidtagit rättelse, under vilken tid ovanstående åtgärder inte 

vidtagits.  

Nämnden har i detta mål ansökt om utdömande av vitet. 

YRKANDEN M.M. 

Nämnden har yrkat att XXXXX ska förpliktas att betala vite om 

15 000 kronor samt att hon ska förpliktas att betala 30 000 kronor för varje period 

om två månader, räknat från det att hon senast skulle ha vidtagit rättelse, under 

vilken tid de förelagda åtgärderna inte vidtagits. Till stöd för sina yrkanden har 

nämnden anfört bl.a. följande.  

Under ett telefonsamtal den 9 maj 2019 med XXXXX konstaterades att byggnaden 

inte hade rivits samt att skrotbilen stod kvar. XXXXX fick beslutet skickat till sig 

den 13 december 2018 och det har således gått fyra månader sedan beslutet 

delgavs. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft löpande kontakt med XXXXX genom 

brev sedan den 23 oktober 2017, då det inkom ett klagomål om att taket på huset 

på den aktuella fastigheten rasat in och att en bil stått uppställd på tomten i 



Sid 3 
NACKA TINGSRÄTT DOM P 3916-19 
Mark- och miljödomstolen 

20 år. Under sommaren 2018 träffades byggnadsinspektör Jerker Eriksson och 

XXXXX på XXXXX där XXXXX gavs ett muntligt löfte om att få tid till att riva 

byggnaden alternativt sälja tomten och låta någon annan riva den. Även ett 

telefonsamtal mellan avdelningschef Erik Bjelmrot och XXXXX skedde under 

sommaren där hon gavs tid till hösten att riva byggnaden. Vid en syn på 

fastigheten under hösten 2018 konstaterades att inget hade hänt med varken huset 

eller tomten så ett tjänsteutlåtande till nämnden skrevs. Nämndens beslut 

skickades ut den 13 december 2018 och ett skriftligt brev kom in den 8 april 2019 

där beslutet överklagades och mer tid önskades. Överklagandet avslogs med 

motiveringen att överklagandetiden gått ut.  

DOMSKÄL 

Frågan i målet är om det finns förutsättningar att döma ut vitet enligt nämndens 

ansökan. En grundläggande förutsättning för att vite ska kunna dömas ut är att den 

som är föremål för föreläggandet har brustit i uppfyllandet av detsamma. Nämnden 

har bevisbördan för detta. 

Enligt föreläggandet har XXXXX fyra månader från det att hon delgetts 

föreläggandet på sig att vidta de däri angivna åtgärderna. Av handlingarna i målet 

framgår inte att XXXXX delgetts beslutet innan hon kontaktade nämnden via brev 

den 8 april 2019 för att överklaga föreläggandet. Av brevet framgår emellertid att 

hon i vart fall vid denna tidpunkt tagit del av föreläggandet, och därmed får hon 

anses ha delgetts föreläggandet. Mark- och miljödomstolen finner därför att tiden 

för att efterkomma föreläggandet ska räknas från denna tidpunkt. Fyra månader 

från den 8 april 2019 är den 8 augusti 2019. Av den utredning som nämnden 

åberopat framgår inte att XXXXX underlåtit att följa föreläggandet inom den 

förelagda tiden. Det saknas således förutsättningar att döma ut det förelagda vitet. 

Nämndens ansökan om utdömande av vite ska därför avslås.  
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Mark- och miljödomstolen 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (MMD-02) 

Överklagande senast den 18 oktober 2019. Prövningstillstånd krävs. 

XXXXX 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit f.d. hovrättslagmannen XXXXX.  

Föredragande har varit tingsnotarien XXXXX. 
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Hur man överklagar MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i
domen.

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt
rätt.

 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen.

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 1

http://www.domstol.se/
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-24

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Jerker Eriksson

7. Beslut om föreläggande för XXXXX på
fastigheten, XXXXX i Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att XXXXX, XXXXX om att på fastigheten XXXXX flytta 
från fastigheten de bilagda i beslutet beskrivna fordon och bråtet senast 2020-03-01.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska informeras när åtgärderna är vidtagna.
Är det inte åtgärdat 2020-03-01 kommer åtgärden att genomföras på fastighetsägarens 
bekostnad genom handräckning hos kronofogden.

Motivering
Med hänvisning till Plan- och bygglagen, 8 kap. 15§,

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och

betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Enligt Plan- och byggförordningen 6 kap 1§ 2 krävs det bygglov för att anordna, inrätta,

uppföra upplag och materialgårdar.

Samt med hänvisning till 11 kap. 39§, Plan- och bygglagen;

Kronofogdemyndigheten får efter ansökan av tillsynsmyndigheten besluta om handräckning

för att genomföra en åtgärd

1. Som avses 8 §, eller,

2. Som avses med ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24 eller 25§ och det inte har

förflutit mer än tio år från den överträdelse som föreläggandet avser (...)

Sammanfattning av ärendet
När Samhällsbyggnadsförvaltningen åkte ut 2019-10-03 konstaterade man att det stod 
närmare 50 avställda fordon, samt fanns diverse upplag med bråte vilket gör att tomten 
inte kan anses vara i vårdat skick. XXXXX har getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter på detta förslag men några sådana har inte inkommit.

Bakgrund
Det har tidigare funnits flera tillsynsärenden på tomten gällande skrotbilar samt utsläpp

av spillvatten.

De viten som tidigare utdömts har inte haft verkan i enlighet med besluten. Nämnden

väljer därför att ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten.

Förutom hänvisning till gällande lagstiftning hänvisar även nämnden till risken för

förorening av miljön som med tiden blir allt mer påtaglig, då fordonen blir i allt sämre

skick och miljöfarliga vätskor riskerar att förorena omkringliggande miljö.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-24

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Upplysningar

Situationsplanen, har siffror skrivna vart respektive bild togs.

Foton, visar de olika föremålen (inringat är mer detaljerat vad som menas)

Beskrivning foton, beskriver detaljerat vad som finns på respektive bild.

OBS! Foto nr 17 och 18 visar högar med bråte runt ett garage på situationsplanen 
Bild 20, vit Skoda utgår då denna bil är besiktad och påställd.

Det här beslutet går att överklaga, se bifogat dokument.

Underlag
Situationsplan

Foton

Beskrivning foton

Karta till nämnd

Hur man överklagar

Beslutsmottagare 
XXXXX 
Inskrivningsmyndigheten 
Kronofogdemyndigheten
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-23

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Anna Öhman

8. Beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen,
Thai Food & Sushi i Katrineholm HB, Barken 19

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Thai Food & Sushi i Katrineholm HB med org. nr 969784-1337, skall betala 31 486

kronor i sanktionsavgift för att ha ändrat bolagsform utan att underrätta

kontrollmyndigheten om det.

2. Bolaget ska lämna in anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet senast 1

december 2019.

Motivering
Verksamhetens tidigare namn var Thai'n Sushi i Katrineholm och drevs som enskild

firma. Någon anmälan om registrering har inte inkommit från Thai Food & Sushi, som är

det bolag som idag bedriver verksamheten, till bygg- och miljönämnden.

Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera alla

sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen som

registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om

betydande ändringar.

- Av 30 a §, punkt 1 i Livsmedelslagen (2006:804) samt av 39 c § livsmedelsförordningen

(2006:813) följer att om en livsmedelsföretagare har brustit i sin anmälningsskyldighet

och ändå påbörjat sin verksamhet vid en anläggning, ska sanktionsavgift tas ut.

- Avgiften för att underlåta att anmäla ett ägarbyte ska enligt 39 b § och 39 c §

andra stycket livsmedelsförordningen (2006:813) betalas med ett belopp som

motsvarar en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2500 kronor och högst

40 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Den 27 september 2019, under pågående arbete med ärende nr LIV.2019.1587

uppmärksammades att företagsuppgifter som företaget angett i sin anmälan om

registrering av livsmedelsanläggningen, diarienr LIV.2017.392 daterat 2017-03-17 inte

gäller längre.

Skatteverket har i september 2019, på begäran, lämnat information till

samhällsbyggnadsförvaltningen om att verksamheten har ändrat bolagsform till
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-23

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

handelsbolag i augusti 2017.

Information om företagets årsomsättning har hämtats från Skatteverket. Enligt
uppgifter uppgick företagets totala årsomsättning under räkenskapsår 2018 till
6 297 341 kr exkl. Moms.

Det ger en beräknad sanktionsavgift på 31 486 kronor.

Kommunicering
Verksamheten fick möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 15 oktober 2019. Inga

synpunkter inkommit i ärendet. Vid kommuniceringen uppmanades företaget att lämna

in en anmälan om registrering, någon anmälan har dock inte inkommit.

Bakgrund
När en verksamhet byter bolagsform innebär det att ett ägarbyte sker och en ny

anmälan om registrering av verksamheten ska inlämnas till kontrollmyndigheten.

Upplysningar
Avgiften tillfaller staten och ska enligt 39h § i livsmedelsförordningen betalas till

Kammarkollegiet efter en särskild betalningsuppmaning.

Detta beslut kan överklagas, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsmottagare
Thai Food & Sushi i Katrineholm HB



KOMMUNICERING

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning

LIV.2019.1757

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-577 00
www.katrineholm.se Telefax: 0150-571 93
Org.nummer 212000-0340 Samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se Sida 1(2)

Vår handläggare

Eva Frykman

Miljöchef

Thai´n Sushi Restaurant

Videvägen 5

641 49 Katrineholm

Detta är ett förslag till beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen(2006:804) för Er

verksamhet. Innan Bygg- och miljönämnden fattar beslut har ni rätt att yttra er i

ärendet.

Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligt till Bygg- och miljönämnden senast den 15

oktober 2019. Inkommer inga synpunkter från er kommer nämnden att fatta beslut

enligt detta förslag.

Förslag till beslut om sanktionsavgift enligt

livsmedelslagen (2006:804)

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att:

- Thai Food & Sushi i Katrineholm HB med org. nr 969784-1337, skall betala

31 486 kronor i sanktionsavgift för att ha ändrat bolagsform utan att underrätta

kontrollmyndigheten om det. Verksamhetens tidigare namn var Thai ´n Sushi i

Katrineholm och drevs som enskild firma.

Beslutsmotivering

Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera

alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen

som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten

om betydande ändringar.

- Av 30 a §, punkt 1 i Livsmedelslagen (2006:804) samt av 39 c §

livsmedelsförordningen (2006:813) följer att om en livsmedelsföretagare har brustit

i sin anmälningsskyldighet och ändå påbörjat sin verksamhet vid en anläggning, ska

sanktionsavgift tas ut.

- Avgiften för att underlåta att anmäla ett ägarbyte ska enligt 39 b § och 39 c §

andra stycket livsmedelsförordningen (2006:813) betalas med ett belopp som
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning

LIV.2019.1757

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-577 00
www.katrineholm.se Telefax: 0150-571 93
Org.nummer 212000-0340 Samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se Sida 2(2)

motsvarar en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2500 kronor och högst

40 000 kronor.

Bakgrund

Den 27 september 2019, under pågående arbete med ärende nr LIV.2019.1587

uppmärksammades att företagsuppgifter som ni angav i er anmälan om registrering

av livsmedelsanläggningen, diarienr LIV.2017.392 daterat 2017-03-17 inte gäller

längre.

Skatteverket har i september 2019, på begäran, lämnat information till

Samhällsbyggnadsförvaltningen om att verksamheten har ändrat bolagsform till

handelsbolag i augusti 2017.

Information om företagets årsomsättning har hämtats från Skatteverket. Enligt

uppgifter uppgick företagets totala årsomsättning under räkenskapsår 2018 till

6 297 341 kr exkl. moms.

Det ger en beräknad sanktionsavgift på 31 486 kronor.

Övrigt
Vänligen inkom med en ny registrering till Samhällsbyggnadsförvaltningen snarast.

Beslutsmottagare
Thai Food & Sushi i Katrineholm HB

Eva Frykman

Miljöchef

Det här dokumentet är digitalt signerat
I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-10

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Therése Karlsson

9. Föreläggande på gödselplattan på Ökna Säteri, Ökna 5:1
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden förelägger XXXXX (VU), organisationsnummer: XXXXX, 
Ökna Säteri, Katrineholm om att på fastigheten Ökna 5:1 senast 2020-01-31 tillse:

1.Att hela gödselplattan töms helt och att de delar som ska användas rengörs så att den

inklusive kanter kan kontrolleras. Åtgärden förenas med vite om

2 000 kronor.

2.Att permanenta åtgärder vidtas för att täta större sprickor i botten på gödselplattan.

För bedömning av vad som är större sprickor se bild 1 i bilaga samt under rubriken

"Information". Åtgärden förenas med ett vite om

10 000 kronor.

3.Att permanenta åtgärder vidtas för att täta större sprickor och skador i muren och i

valken runt gödselplattan samt i övergången mellan bottenplatta och kant så att gödsel

eller gödselvatten inte kan läcka ut. Åtgärden förenas med ett vite om 5 000 kronor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska informeras när åtgärderna är vidtagna och innan ny

gödsel eller annat material placeras på gödselplattan. Gödselplattan får efter

2020-01-31 inte användas för hantering/lagring av näringsrikt material som gödsel, aska,

foder, foderrester eller liknande förrän det godkänts av tillsynsmyndigheten/nämnden.

Åtgärderna förenas med ett vite om 5 000 kr.

De delar av gödselplattan och dess valk som inte används och inte kommer att användas

omfattas inte av föreläggandet mer än att allt näringsrikt material som gödsel, aska,

ensilage eller liknande ska tas bort därifrån.

Samtliga åtgärder ska vara fackmannamässigt utförda.

Motivering

Bygg- och miljönämndens bedömning
Bygg- och miljönämnden anser att gödselplattan och omhändertagandet av

gödselvatten inte är utformat så att läckage till omgivningen inte sker.

Större sprickor i gödselplattans botten, mur och valk har konstaterats och de kan läcka

gödselvatten och därmed näringsämnen till omgivningen. Som större sprickor räknas
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-10

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

exempelvis den horisontella sprickan på bilden i bilagan.

I sprickor kan vatten tränga ner som vid minusgrader expanderar vilket kan leda till att

sprickan utvidgas. Vegetation i sprickor riskerar också att utvidga sprickorna och visar

även på att de finns hålrum i betongen som växtrötterna kan ta sig in i.

Gödselplattan måste tömmas helt och rengöras för att kunna kontrolleras och lagas.

Eftersom gödselplattan inte varit helt tom på gödsel och rengjord har inte hela

gödselplattan och anslutningen till dess kanter kunnat inspekteras vilket gör att det kan

finnas fler brister som behöver åtgärdas för att gödselplattan ska vara utformad så att

avrinning och läckage inte sker till omgivningen.

VU har framfört att inget gödselvatten kan tränga ner i sprickorna eftersom gödsel i

sprickorna tätar, att plattan är pågjuten i flera omgångar och därför består av flera lager

och att muren med den beväxta sprickan är tät. VU har inte inkommit med några

uppgifter som styrker att läckage inte sker. Nämnden gör bedömningen att de

underliggande lagren av gjuten platta inte kan anses täta eftersom de med stor

sannolikhet inte varit i bra skick eftersom gjutning ovanpå genomförts.

Gödsel och foder mm avger näringsämnen som fosfor och kväve. Om gödsel, aska,

foder, foderrester eller liknande kommer utanför gödselanläggningen riskerar

näringsämnen att föras vidare till yt- och grundvatten som då förorenas. Det finns risk

för förorening av yt- och grundvatten även från ett litet läckage som pågår under en lång

tid på samma plats.

Området avvattnas och gränsar till sjön Floden som är ett Natura 2000-område.

Gödselanläggningen är cirka 150 m från sjön. I Natura 2000-områdets bevarande plan

står det "Hänsyn, skyddsåtgärder och restriktivitet vid åtgärder eller verksamhet som riskerar

att medföra ökad belastning av näringsämnen och/eller partikulärt material (grumling) till

sjön." Detta motiverar ytterligare att åtgärder vidtas för att minska näringsbelastningen

från gödselanläggningen.

För att säkerställa att gödselplattan är utformad så att avrinning och läckage av gödsel

och gödselvatten till omgivningen inte sker behöver permanenta åtgärder vidtas på ett

fackmannamässigt sätt. Fackmannamässigt är med material, utformning och

tillvägagångssätt som används av fackmän som avser att utföra en hållbar lagning som

tål de påfrestningar som lagningen utsätts för utan att börja läcka.

I det fall hela gödselplattan och dess kanter inte lagas behöver verksamheten kontakta

samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande innan plattan tas i bruk igen. Detta

eftersom en bedömning då behöver göras för den då aktuella lagringen. Bedömning

behöver bland annat göras utifrån hur mycket gödsel som förvaras på plattan, typ av

gödsel och var på plattan den förvaras och om gödsel och gödselvatten bedöms nå de

delar av gödselanläggningen som inte är tät.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-10

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Eftersom gödselplattan inte åtgärdats trots föreläggande och beslut om extra beviljad

tid är det motiverat att detta föreläggande förenas med vite.

Lagstiftning och vägledning
Beslutet fattas enligt 26 kap 9, 14 och 21 §§ miljöbalken. För miljöfarlig verksamhet

gäller generellt miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2:a kapitlet och hänvisning

sker till 1, 2 och 3§§.

7 § Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.

Vid lagring av stallgödsel ska sådana lagringsutrymmen som avses i 6§ vara så utformade att

avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn

i jordbruket vad avser växtnäring

Allmänna råd till 26 kap 19 § miljöbalken, 5 § förordning (1998:901) om

verksamhetsutövarens egenkontroll samt 7 § förordning (1998:915) om

miljöhänsyn i jordbruket.

För att säkerställa att läckage och avrinning från ett lagringsutrymme för stallgödsel inte sker

bör lagringsutrymmet regelbundet inspekteras så att defekter kan upptäckas och åtgärdas.

Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken.

För verksamheter som inte omfattas av 7 § förordning om miljöhänsyn i jordbruket bör

lagringsutrymmena för stallgödsel vara utformade på ett godtagbart sätt med hänsyn till

läckage och avrinning från lagringsplatsen. Finns det risk att lakvatten från lagrad gödsel

medför olägenhet för människors hälsa eller miljön bör utrymmet vara utformat så att

läckage och avrinning till omgivningen inte sker. Risk för olägenhet för människors hälsa eller

miljön anses särskilt föreligga om ytvatten eller grundvatten förorenas genom avrinning eller

läckage från lagringsplatsen.

Jordbruksverkets skrift ”Gödsel och Miljö”

Definition av stallgödsel

Husdjurens träck eller urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel eller

annan vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från ensilage eller

eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i behållare. Begreppet

omfattar även de ingående delarna i behandlad form.

Förorenat vatten från gödselplattor m.m.

I lagringsutrymmet måste det även finnas rum för regnvatten som rinner av från
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gödselplattor och liknande. Det här vattnet betraktas som stallgödsel eller förorenat

vatten och ska tas om hand på samma sätt som stallgödsel.

Sammanfattning av ärendet
Beslut fattades 2017-12-15 om föreläggande att vidta åtgärder för att förhindra läckage

från gödselplattan. Datum för utförandet av åtgärderna flyttades fram till 2019-08-01 på

grund av oklarhet om djurhållningen ska fortsätta efter generationsskifte som nu är

genomfört. VU har uppgivit att de sista kvarvarande nöten kommer att hämtas för slakt

senast innan årets slut.

Förslag till beslut om föreläggande skickades till VU med post 2019-09-20. Svar skulle ha

inkommit senast 2019-10-07. Inga synpunkter på förslaget har inkommit.

Bakgrund
Verksamheten utgörs av nötköttsproduktion med dikor och tillhörande ungdjur som

2019-09-13 omfattade 43 djur. Verksamheten har tidigare varit större. Flytgödsel från

ladugården trycks ut på gödselplattan och rinner över plattan och ner i en gödselbrunn.

En del fastgödsel och aska uppstår på gården och det har också lagts på gödselplattan.

Brister i gödselplattan har konstaterats vid ordinarie tillsyn.

Ärendebeskrivning och beredning
Beslut fattades 2017-12-15 om föreläggande att vidta åtgärder för att förhindra läckage

från gödselplattan. Datum för utförandet av åtgärderna flyttades fram till 2019-08-01 på

grund av oklarhet om djurhållningen ska fortsätta efter generationsskifte som nu är

genomfört. VU har uppgivit att de sista kvarvarande nöten kommer att hämtas för slakt

senast innan årets slut. VU har ställt frågor om vad som gäller om plattan ska fortsätta

att användas bland annat för en mindre mängd hästgödsel. Det är oklart om och i så fall

i vilken omfattning som plattan kommer att användas efter 2020-01-31.

Delar av plattan, bland annat sidan mot vägen, omges inte av någon mur utan bara

valkar för att hindra gödseln att läcka från plattan. Dessa valkar har inte varit tillräckliga

för den gödsel som har producerats eftersom gödsel trycks ut från djurstallet. Det gör

att gödseln trycks ut mot plattans kanter där valkarna inte kan hindra gödseln från att

tryckas utanför plattan. Verksamheten har därför lagt upp fast gödsel längs de sidor som

saknar mur i försök att leda den uttryckta tunnare gödseln till gödselbrunnen. Det har

konstaterats att den fasta gödseln har varit för nära valken så att gödselvatten som

uppstått när det kommit nederbörd på den fasta gödseln har runnit av från plattan

istället för att rinna till gödselbrunnen.

Vid inspektion 2019-08-01 konstaterades att gödselplattan hade en trasig mur i hörnet

mot ladugården på motsatta sidan av plattan från gödselbrunnen. I muren mellan detta

hörn och tryckaren fanns en större spricka där det växte skelört. Plattan och valken hade
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flera stora sprickor.

Vid inspektionen i augusti var det kvar rester av gödsel så det gick inte att se skarven

mellan muren och plattan och inte där den gamla tryckaren varit. I muren mot

ladugården finns flera större sprickor. Det är större och mindre sprickor i bottenplattan.

Valken som omger delar av gödselplattan är inte tät eftersom det är sprickor från plattan

som även löper genom valken. Gödselvatten har vid tidigare inspektion konstaterats

rinna ut från plattan vid sprickorna i valken.

Upplysningar

Bedömning av sprickor
För information och hjälp med bedömning av vad som är större sprickor kan ni ta

kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen. I bedömningen ingår sprickans bredd,

sprickans längd, om det är material i sprickan, växter i den och höjdskillnad på olika

sidor om sprickan, se även bilaga.

Egenkontroll
Det ingår i egenkontrollen för den som bedriver verksamhet att motverka eller

förebygga händelser som kan påverka miljön. Att själv inspektera och vid behov laga

gödselanläggningar ingår därför i egenkontrollen.

Hur man överklagar
Ni har enligt 19. Kap 1 § miljöbalken rätt att överklaga bygg- och miljönämndens beslut

hos länsstyrelsen senast inom tre veckor från den dag då ni tagit del av beslutet.

Information om hur man överklagar finns sist i beslutet.

Delgivningskvitto
Delgivningskvittot som bifogas beslutet ska återsändas snarast. Undertecknas av någon

som är behörig att teckna firma för bolaget.

Beslutsunderlag
Hur man överklagar;Bilaga, bildexempel sprickor i gödselplatta

Beslutsmottagare 
XXXXX



Bild 1. Exempel på sprickor som kan förekomma i gödselplatta. 

Den horisontella sprickan anses vara större och behöver lagas. Den vertikala 
sprickan anses vara mindre och krav på att laga sådana sprickor ställs inte i 
dagsläget 
utom i det fall det tydligt syns att vätska rinner ner i sprickan. 
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Vår handläggare

Jenny Herbertsson

Miljöinspektör

10.Förslag till beslut om förbud för XXXXX att på
fastigheterna XXXXX i
Katrineholms kommun lagra avfall

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden förbjuder XXXXX att lagra avfall på fastigheterna XXXXX

Fastigheterna skall vara tömda, städade på farligt avfall och icke farligt avfall och ge ett

vårdat intryck senast den 1 mars 2020.

Efter den 1 mars 2020 får inget nytt farligt avfall eller icke farligt avfall tillföras 
fastigheten XXXXX i syfte att lagra det. Med ”lagra” menar nämnden att det inte får 
förvaras på fastigheten under längre tid än en månad.

Fastigheterna XXXXX får inte nyttjas alls av XXXXX för förvaring av avfall, produkter, 
redskap, fordon med mera.

Miljöfarligt avfall ska lämnas till godkänd mottagare. Kvitton ska kunna visas upp.

Exempel på miljöfarligt avfall som påträffats på fastigheterna är bland annat

sprayburkar, bil- och lastbilsbatterier, elektronikskrot, dunkar med olika miljöfarligt

innehåll, kemikalier, målarfärgsburkar, gasflaskor, kyl- och frysskåp, bildäck, tomfat,

behandlat trä, plaster med mera. Se bifogade bilder, bilaga 1.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska informeras när åtgärderna är vidtagna.

Beslutsmotivering

Bygg -och miljönämndens bedömning

Bygg- och miljönämden (nämnden) gör bedömningen att XXXXX bedriver en 
anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 1 § 2 punkten genom att lagra 
icke-farligt avfall och farligt avfall som en del av att samla in det på fastigheterna XXXXX.

XXXXX bryter enligt nämndens mening mot 9 kap. 6 §, 1 och 3 punkterna genom att 
bedriva miljöfarlig verksamhet, och lägga upp avfall på ett sätt som kan leda till att mark, 
vattenområde eller grundvatten kan förorenas, utan att ha tillstånd till detta, eller att ha 
anmält verksamheten.
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Nämnden gör även bedömningen att den tomt och övrig mark som avfallslagringen sker 
på är olämplig för den typen av verksamhet. Fastigheterna är inom detaljplanelagt 
område och ligger mitt inne bland andra bostäder och tomter, se bifogad karta, bilaga 2. 
XXXXX är planlagda som kvartersmark för bostadsändamål. XXXXX är kommunal mark 
och XXXXX är utmärkt som allmän platsmark för gata. Nämnden anser att platsen är 
olämplig även om lagringen minskar i omfattning till att inte längre vara prövningspliktig.

Nämnden anser att XXXXX har brustit i sin skyldighet att vidta tillräckliga åtgärder för att 
skydda människors hälsa och miljö då det kontinuerligt samlas in och lagras farligt avfall 
som kan påverka miljön negativt. Förvaring av farligt avfall sker på gräsytor och 
grusgångar utan nederbördskydd. Förvaringen av gasolflaskor,
batterier/bilbatterier och elektronikskrot blandat ökar risken för brand vilket kan 
äventyra människors säkerhet och hälsa. Förvaringen av gasolflaskor,
batterier/bilbatterier, plastprodukter samt elektronikskrot med mera kan vid händelse 
av brand äventyra människors hälsa genom föroreningar till luft och vatten.

Nämnden anser även att XXXXX genom att samla in och lagra övrigt avfall, icke farligt 
avfall både bedriver en anmälningspliktig verksamhet och kontinuerligt gör sig skyldig till 
nedskräpning. Närheten och insynen från andra fastigheters bostadshus och tomter och 
från gatan motiverar att all lagring förbjuds och att åtgärder vidtas snabbt för att 
verksamheten skall upphöra.

Stora mängder farligt avfall samt icke farligt avfall samlas in och förvaras på 
fastigheterna kontinuerligt vilker gör att nämnden bedömer att XXXXX kommer upp i 
de mängder som avses i 29 kap. 49 § samt 51 § Miljöprövningsförordningen.

Ett antal fordon förvaras på fastigheterna bland annat två "tuffetåg", en röd Opel 
XXXXX och en blå lastbil Volvo XXXXX, som alla stått i flera år på olika platser inom 
fastigheterna, utöver dessa finns en vit lastbil XXXXX, en moped samt gräsklippare. 
Den röda Opeln har bytt ägare sen en tid tillbaka men står kvar på fastigheten XXXXX. 
Den röda Opeln har varit avställd sen 2015-02-27. Den blåa lastbilen har sedan 
2014-10-12 endast varit påställd i några månader från september 2018 till maj 2019, 
därefter avställd igen.

Nämnden bedömer att fordonen som förvaras på fastigheten ska tas om hand genom

skrotning, försäljning eller bortforsling till lämplig uppställningsplats, som gör att de inte

längre utgör en föroreningsrisk för mark- och grundvatten och heller inte utgör

nedskräpning.

I mål nr M 2872-09 vid Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, och även i propositionen

1997/98:45, används begreppet skräp om bland annat fordonsvrak, plåt, glas, papper,

avfall eller annat liknande, som i någon mån är vanprydande eller som vållar olägenhet

eller obehag. En ansamling utomhus av fullt användbara och inte övergivna saker som

ligger på ett oordnat sätt och därmed förfular utomhusmiljön, kan mycket väl vara
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nedskräpning, enligt samma dom.

Sammanfattningsvis gör nämnden bedömningen att de åtgärder som vidtagits från 
nämndens sida gällande förelägganden, förelägganden med vite och uppstädningar på 
den försumliges bekostnad inte haft avsedd verkan. XXXXX har fortsatt att kontinuerligt 
samla på sig avfall och farligt avfall samt skräpa ner på de berörda fastigheterna. Platsen 
är som påtalas inte lämplig för den typen av verksamhet som bedrivs och därför är ett 
förbud nödvändigt.

Lagstiftning
Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken, och med hänvisning till 9 kap.

6 § miljöbalken, 9 kap. 6 § miljöbalken, samt 29 kap. 49 och 51 §§

miljöprövningsförordningen, 2 kap, 2 och 3 §§ miljöbalken, samt 15 kap. 11 och 26

§§miljöbalken.

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de

förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och

andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 9 kap. 1 § miljöbalken avses med miljöfarlig verksamhet

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller

anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan

medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än

som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller

grundvatten, eller

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan

medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande

eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Enligt 9 kap. 6 § Miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara

förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts

1. anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan

miljöfarlig verksamhet

2. släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten,

3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen, om detta kan leda

till att mark, vattenområde eller grundvatten kan förorenas

4. bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 1-3, om den ändras med

avseende på tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något annat sätt.

Enligt 29 kap. 49 § miljöprövningsförordningen gäller anmälningsplikt C och

verksamhetskod 90.40 för att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om

mängden avfall vid något tillfälle är

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads-

eller anläggningsändamål, eller
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2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

Förordning (2016:1188).

Nämnden anser att XXXXX uppfyller punkten 2 i ovanstående paragraf.

Enligt 29 kap. 51 § miljöprövningsförordningen gäller anmälningsplikt C och

verksamhetskod 90.60 för att lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om

mängden avfall vid något tillfälle är

1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,

2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,

3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska

produkter.

4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,

5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller

6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. Förordning (2016:1188).

Nämnden anser att XXXXX bryter mot punkterna 2 och 6 i ovanstående paragraf.

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet

eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens

eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada

eller olägenhet.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet

eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att

verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller

miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller

åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 15 kap 11 § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på

ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Enligt 15 kap. 26 § miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats som

allmänheten har tillträde eller insyn till.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under ett flertal år haft pågående ärenden gällande 
ovårdad tomt, nedskräpning och förvaring av avfall och farligt avfall gällande XXXXX på 
fastigheterna XXXXX. Beslut om att städa upp har riktats i omgångar till XXXXX med och 
utan viten . Kronofogden har städat på den felandes bekostnad vid två tillfällen, senast i 
September 2018. Fastigheterna har återigen börjat fyllas upp med diverse avfall, skräp 
och farligt avfall.
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Bakgrund
SBF har upprepade gånger under flera års tid haft pågående ärenden gällande 
nedskräpning och ansamling av avfall och farligt avfall på fastigheten XXXXX. XXXXX är 
lagfaren ägare till XXXXX. XXXXX har även samlat en hel del avfall och diverse fordon 
utanför sin fastighet på kommunens mark, XXXXX. Olika typer av fordon har även 
placerats på privata fastighetsägares mark. Den 10 oktober 2011 genomfördes en 
städning/bortforsling av skrot på de tre fastigheterna genom kronofogdens försorg på 
den försumliges bekostnad.

Den 9 februari 2016 gjordes ett besök av byggnadsinspektör Wolfgang Pettersson 
anställd vid SBF. Det noterades då att fastigheterna återigen gav ett mycket ovårdat 
intryck och XXXXX uppmanades skriftligen och muntligen att enligt plan- och 
bygglagens 8 kap. 15 § plan.- och bygglagen hålla tomten i vårdat skick.

Vid inspektion utförd av miljöinspektörer den 8 juni 2016 noterades att fastigheterna var 
fulla med diverse fordon, saker, avfall och farligt avfall. På fastigheterna fanns bland 
annat stora mängder elektronikskrot, jeepdunkar, andra dunkar, gasflaskor, bilbatterier, 
spännband, däck, gräsklippare, hemelektronik, sprayburkar, elektriska apparater, plaster, 
behandlat trä med mera. De fordon som fanns på och i anslutning till XXXXX var bland 
annat två lastbilar, flera personbilar, släpkärror och två
”tuffe-tåg”. Lastbilarna och bilarna var fulla med skräp, skrot och avfall. Inget av det farliga 
avfallet förvarades nederbördsskyddat eller med sekundärt skydd trots att XXXXX 
uppmanats att ordna det. Fastigheterna gav ett mycket ovårdat intryck. Vid inspektionen 
uppgav XXXXX att han skulle få hjälp under sommaren att köra iväg och sälja av en hel del 
av det som fanns på fastigheten. Västra Södermanlands räddningstjänst informerades 
gällande gasflaskorna som förvaras på fastigheten XXXXX. XXXXX hävdar att allt han har 
går att använda eller sälja. Bland annat blybatterier säljer han till olika avfallsanläggningar 
eller skrotar.

Den 1 september 2016 gjordes ytterligare en oanmäld inspektion hos XXXXX. Han var 
hemma den här gången. Det hade tillkommit mer saker. Bland annat en eu-moped, 
någon solcell, mer elektronikskrot, ett mindre elverk. Det fanns gasflaskor kvar. SBF 
påtalade igen att det inte får stå farligt avfall utomhus utan att vara under tak och på tätt 
underlag.

Uppföljande inspektion genomfördes den 10 mars 2017 och då kunde konstateras att 
några fordon hade försvunnit, och även en del farligt och icke farligt avfall, men det hade 
också tillkommit en hel del elektronikavfall och annat farligt samt icke farligt avfall. Det 
hade bland annat tillkommit vitvaror, spelkonsoller, element, lastbils- och bilbatterier, tv-
apparat och diverse annat. Ingen var hemma vid tillfället varför ingen inspektion gjordes 
av baksidan på fastigheten XXXXX.
Den 29 augusti 2017 skulle kommunens mark städas av Service- och teknikförvaltningen, 
Katrineholms kommun men XXXXX uppgav då upprepade gånger att han skulle städa allt 
innan dess.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-23

Vår beteckning

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Den 4 september 2017 gjordes en uppföljande inspektion på XXXXX samt XXXXX. Det 
fanns fortfarande några fordon och en del skrot kvar på dessa fastigheter och en hel 
del av det som tidigare stått på dessa fastigheter hade flyttats in på XXXXX av XXXXX.

Flera beslut om att städa upp fastigheten och göra sig av med farligt avfall, fordon med 
mera har riktats mot XXXXX. Den 21-24 september 2018 genomfördes återigen en 
städning/bortforsling av skrot på fastigheterna XXXXX genom kronofogdens försorg på 
den försumliges bekostnad. Ett flertal contianrar och lastbilar fylldes med avfall och 
fraktades bort.

Uppföljande inspektioner har gjorts. Den senaste genomfördes den 6 september 2019

tillsammans med byggavdelningen och räddningstjänsten, och då kunde konstateras att

det återigen fyllts på med diverse avfall och farligt avfall. Det fanns bland annat ett antal

bilbatterier, elavfall, delar till värmepumpar, gasflaskor, brandsläckare, kyl-och frysskåp,

jeepdunkar, kylare, färgburkar, kompressorer, kylaggregat, moped, gräsklippare,

husgeråd, en hel skottkärra överfull med sladdar, kablar och kontakter med mera.

Den vita lastbilen registreringsnummer XXXXX samt släpkärran med registreringsnummer 
XXXXX stod på kommunens mark. Båda var fulla med diverse avfall och farligt avfall. En 
del avfall och farligt avfall förvarades på XXXXX. Ett
"tuffetåg", två bilar och den blåa lastbilen står inne på XXXXX. Ett "tuffetåg" samt en 
skrinda/vagn, troligen tillhörande tåget står på XXXXX samt XXXXX. XXXXX var inte hemma 
så ingen inspektion utfördes på baksidan av bostadshuset på fastigheten XXXXX.

Upplysningar
Ärendet är kommunicerat skriftligen samt via telefon med XXXXX. Inga synpunkter 
har inkommit gällande förslaget till beslut.

Ni har enligt 19 kap. 1 § miljöbalken rätt att överklaga bygg- och miljönämndens beslut

hos länsstyrelsen, senast inom tre veckor från den dag då Ni tagit del av beslutet.

Information om hur man överklagar finns sist i beslutet.

Beslutsunderlag 
XXXXX
karta.pdf 

Beslutsmottagare

XXXXX



Bilder tagna den 6 september 2019 /JH

Bilbatteri i lilla släpkärran 



Platt tv 



Kylaggregat, farligt avfall ev köldmedia kvar 



Gasolflaska 



Batteri 



Batterier 



Gasoltub samt brandsläckare 



TJÄNSTESKRIVELSE
1 (3)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-22

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Hampus Haglund

11. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
Förvaltningens förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 1 november 2020 släppa ut spillvatten 
från befintlig avloppsanläggning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen på 
fastigheten XXXXX .

2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten 
XXXXX.

3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets

inskrivningsdel.

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas

om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra

inrättningar utföras.

Avloppsanordningen vid XXXXX (fastigheten) består av en slamavskiljare med 
efterföljande markbädd. Tillstånd till avloppsanordningen saknas, och markbädden är 
försedd med ett bräddutlopp. Avloppsanordningen når inte upp till de krav som idag 
ställs på rening av hushållsspillvatten, och möjliggör inte för återföring av näringsämnen.

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området

känsligt för belastning av fosfor. Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög

skyddsnivå med avseende på fosfor enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd

2016:17 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. I övrigt bedöms normal

skyddsnivå råda.

Fastighetsägaren till fastigheten har inte skickat in någon ansökan om inrättande av

avloppsanläggning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för

avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en

åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller

olägenheter för människors hälsa och miljön.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-22
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Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd (1998:899) föreskrivs

att det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett

eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än

slamavskiljning.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för

arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa

orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. den biologiska mångfalden bevaras,

3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt

utsläpp av spillvatten från befintlig avloppsanordning, som ej uppnår dagens

reningskrav eller möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra och att

avloppsanläggningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens

krav på rening.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för

hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de

förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och

andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får

beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som

riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i

fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller

förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten når inte upp till de krav som idag ställs på rening av

hushållsspillvatten.

Fastighetsägaren har givits tillfälle att yttra sig i ärendet i samband med

kommuniceringen. Eventuella synpunkter skulle skriftligen vara bygg- och

miljönämnden tillhanda senast den 2019-10-18.

Inga skriftliga synpunkter har inkommit i ärendet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-22

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Bakgrund
Av skrivelse daterad 2012-02-29 framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen i

Katrineholm planerade att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten för att kontrollera att

avloppsanordningen uppfyller de krav som ställs av då gällande lagstiftning (miljöbalken

och Naturvårdsverkets författningssamling 2006:7).

Fastighetsägaren meddelar på ett informationsmöte i Julita att han äger flera bostäder,

men att några saknar vatten indraget. En överenskommelse sker att fastighetsägaren

ska inkomma med en förteckning över alla bostäder och vilken typ av avlopp som gäller

för dessa.

Den 2012-03-21 inkommer en skrivelse där det framgår att avloppsanordningen vid

fastigheten består av en ny trekammarbrunn och infiltration, som ska finnas med i

kommunens handlingar.

Den 2018-09-27 kontaktas fastighetsägaren för att boka in ett tillsynsbesök.

Besök på plats gjordes den 2018-09-27 och resulterade i en inspektionsrapport, daterad

2018-10-16. I inspektionsrapporten framgår att inget tillstånd till avloppsanordningen

har hittats i samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv. Det framgår även att det

efterföljande reningssteget är en markbädd och inte en infiltration. Markbädden är

försedd med ett bräddutlopp, och belastas ojämnt enligt utloppen i fördelningsbrunnen.

Fastighetsägaren uppmanades i inspektionsrapporten att senast 2019-04-16 lämna in en

ansökan om tillstånd att inrätta enskilt avlopp, där bristerna som uppmärksammats är

åtgärdade.

Innan ändring av anläggning sker eller avloppsanordning installeras ska ansökan skickas

in till bygg- och miljönämnden.

Ingen ansökan har inkommit i ärendet.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag

Beslutsmottagare 
XXXXX 
Lantmäteriet
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-14

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Hampus Haglund

12. Ansökan om utdömande av vite gällande
bostadshus XXXXX på fastigheten XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt,

1. Ansöka om utdömande av vite på 50 000 kr för XXXXX, för att ha släppt ut
spillvatten från befintlig avloppsanläggning vid bostadshus XXXXX, beläget på fastigheten 
XXXXX i Katrineholms kommun, som inte uppfyller miljöbalkens krav om rening av 
spillvatten.

Motivering
Spillvatten har släppts ut från befintlig avloppsanläggning vid rubricerad fastighet efter

slamtömningen den 2019-05-23.

Bygg och miljönämnden gör bedömningen att XXXXX (fastighetsägaren) har brutit mot 
nämndens förbud 2018-02-07 § 27. Nämnden anser därför att vitet på 50 000 kronor ska 
utdömas.

Enligt 21 kapitlet 1 § punkt 8 miljöbalken ska utdömande av vitet prövas av mark- och

miljödomstolen. Enligt 1 § Lag om viten (SFS 1985:206) ska lagen om viten inte tillämpas

när annat är föreskrivet.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden beslutade den 2018-02-07 att förbjuda utsläpp av spillvatten

som inte genomgått längre rening än slamavskiljning på rubricerad fastighet från och

med 2018-10-01. Beslutet har vunnit laga kraft den 2018-09-19.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid inspektion av avloppsanordningen den 2019-10-

11 kunnat konstatera att avloppsanordningen använts efter att förbudet trätt i kraft.

Slamtömning har skett den 2019-05-23, efter att förbudet trädde i kraft.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid inspektion av avloppsanordningen den 2019-10-

11 kunnat konstatera att avloppsanläggningen använts efter att förbudet trätt ikraft.

Bakgrund
Med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken beslutade bygg- och miljönämnden den

2018-02-07 om förbud för fastighetsägaren att släppa ut spillvatten från befintlig

avloppsanordning vid rubricerad fastighet, som inte uppfyller miljöbalkens krav om
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-14

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

rening av spillvatten.

Förbudet är förenat med vite om 50 000 kr för ägaren till fastigheten samt trädde i kraft

den 2018-10-01.

Då delgivningskvitto ej inkommit i ärendet ansöktes den 2018-03-26 om

stämningsmannadelgivning hos Delgivningssektionen. Den 2018-08-28 ringer

fastighetsägaren och meddelar att betalningsmöjligheter endast finns om ett halvår. I

och med detta betraktar bygg- och miljönämnden fastighetsägaren som delgiven. Detta

på grund av att det inte finns några andra ärenden där avgift eller debitering är aktuell.

Beslutet har vunnit laga kraft den 2018-09-19.

Det kommunala bolag som ansvarar för kommunens åtagande bl. a. vad avser

slamtömning av avloppsbrunnar, Sörmland Vatten och Avfall AB, uppger via mail den

2019-09-19 att slambrunnen har tömts 2019-05-23.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde ett tillsynsbesök av avloppsanordningen på

fastigheten den 2019-10-11. Första brunnen var fylld av slam, den andra av vatten.

Brunnarna fotograferades. Avloppsanordningen har varit i bruk efter slamtömningen.

Beslutsunderlag
Bild 1.pdf

Bild 2.pdf

Beslutsmottagare
Nacka tingsrätt
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Hampus Haglund

13. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX,
XXXXX, Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att :

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 31 augusti 2020 släppa ut 
spillvatten från befintlig avloppsanläggning vid bostadshus med 
besöksadress XXXXX belägen på fastigheten XXXXX.

2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till 
fastigheten XXXXX.

3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i

fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Motivering
Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken (MB) föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller

tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra

inrättningar utföras.

Avloppsanordningen på XXXXX (fastigheten) består av en slamavskiljare som ej är 
godkänd för belastning av spillvatten från WC. Efterföljande reningssteg saknas.

Avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå enligt Havs- och

vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för

hushållsspillvatten. Detta på grund av att inget tydligt vattendrag eller ytvatten finns i

omedelbar närhet till fastigheten. Enligt länsstyrelsernas GIS- stöd för planering och

tillsyn av små avlopp är området lite känsligt för belastning av fosfor.

2 kap. 3 § MB anger, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd

ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för

människors hälsa och miljön.

Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd (1998:899) föreskrivs

att det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett

eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än

slamavskiljning.
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Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för

arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa

orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. den biologiska mångfalden bevaras,

3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt

utsläpp av spillvatten som saknar längre gående rening än slamavskiljning måste

upphöra och att avloppsanläggningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller

miljöbalkens krav på rening.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för

hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

Enligt 26 kap. 9 § MB får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de

förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och

andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får

beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap. 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som

riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i

fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller

förbudet mot ny ägare av egendomen.

Vid nytt tillstånd till inrättande av avloppsanordning ska inrättandet vara påbörjat inom

två år, och färdigställt inom fem år, från beslutsdatumet. Bygg- och miljönämnden gör

bedömningen att även om ett nytt tillstånd till ny avloppsanordning nu meddelats

fastighetsägaren (daterat 2019-07-15), behövs ett tydligt datum då utsläpp från det

bristfälliga avloppet upphör. Fastighetsägaren har varit medveten om bristerna sedan

åtminstone 2010-02-02, och mer tid har efterfrågats vid ett flertal tillfällen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten når inte upp till de krav på rening av spillvatten som

ställs idag. Fastighetsägaren har givits möjlighet att yttra sig i ärendet i samband med

kommuniceringen. Eventuella synpunkter skulle skriftligen vara bygg- och

miljönämnden tillhanda senast 26 juli 2019.

Den 2019-07-22 inkommer en skrivelse med synpunkter från fastighetsägaren.

Skrivelsen bifogas i sin helhet.
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Av skrivelsen framgår att fastighetsägaren hoppas att, som det får tolkas, nämnden inte

fattar något förbud om utsläpp förenat med vite.

Anledningen är att fastighetsägaren anser att den försenade ansökan var på grund av

postgången. Utöver det så meddelas att uppskov som skett i ärenden rörande

avloppsanordningen hela tiden kommunicerats med kommunen, och tillåtelse till dessa

har givits. Utöver det meddelas att fastighetsägaren behöver två år på sig att finansiera

inrättandet av nytt avlopp, och att nyttjande av befintlig avloppsanordning beviljas tills

dess att den nya avloppsanordningen (som enligt uppgift ska påbörjas 2021) är färdig att

tas i bruk. Fastighetsägaren redogör även för de fakturor som skickats ut i samband med

handläggning av de olika ärendena på fastigheten, och att detta är onödigt arbete för

kommunen på grund av försenad postgång.

Bygg- och miljönämnden bemöter de inskickade synpunkterna enligt nedan.

Vad gäller de fakturor som skickats ut så kan nämnden endast konstatera att det är för

nedlagd tid i ärenden. Handläggningen i sig är inte onödig, då det i grund och botten är

ett undermåligt avlopp som kommunen arbetar för att få åtgärdat. Avgiften för

handläggning utgår från Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt

miljöbalken m.m (SFS 1998:808), antagen av kommunfullmäktige i Katrineholm.

Nämnden konstaterar även att en ansökan om inrättande av avloppsanordning, som

resulterade i ett avslag, skickades in 2016-04-08. Hade denna ansökan varit komplett och

resulterat i ett tillstånd, så hade ju detta avlopp behövt vara färdigställt någon gång

under år 2021. Nämnden får därför dra slutsatsen att fastighetsägaren vid det tillfället

haft betalningsmöjligheter och en avsikt att inrätta den nya avloppsanordningen.

Att tillåta fortsatt användning av befintlig avloppsanordning tills dess att den nya är

inrättad kan inte anses vara en lämplig lösning. Även om fastighetsägaren meddelar att

datum för påbörjande av inrättandet är bestämt, kan omständigheter påverka detta.

Hänsyn måste även tas till eventuell försäljning av fastigheten, och det ska då tydligt

framgå för köparen att den befintliga avloppsanordningen är undermålig. Om det inte

gör det så kan det dra ut på tiden ytterligare innan utsläpp från det befintliga avloppet

upphör.

Nämnden kan även konstatera att det datum som satts då utsläppsförbudet börjar gälla,

är satt så att fastighetsägaren ska kunna nyttja fastigheten under sommaren 2020, fram

till den 31 augusti. Då fastighetsägaren meddelat att fastigheten endast används ca 6

veckor per år kan sedan resterade del av 2020, och månaderna innan sommaren 2021

användas för att inrätta den nya avloppsanordningen. Om detta genomförs så kan

fastigheten nyttjas igen till sommaren 2021.

Nämnden anser även att det finns torra lösningar, exempelvis utedass eller någon

portabel lösning, som skulle kunna användas under tiden. Dessa borde inte vara särskilt

kostnadskrävande, och skulle kunna underlätta för fastighetsägaren att undvika att ett

eventuellt vitesbelopp behöver utbetalas.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Bakgrund
Av skrivelse daterad 2010-02-02 framgår att tidigare tillsyn utförd 2002 visade på brister

i den befintliga avloppsanordningen. I skrivelsen står att slamavskiljaren ej bedöms som

godtagbar då den ej är godkänd för påkopplad WC. Efterföljande rening saknas.

Den 2010-02-11 samt den 2010-09-23 meddelas att kontakt tagits med entreprenör.

Entreprenör meddelar den 2011-05-31 att ansökan ligger hos dem, men att de har

mycket arbete just nu. Fastigheten står obebodd vintertid.

Ingen ansökan inkommer i ärendet.

Av skrivelse daterad den 2015-06-22 framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen i

Katrineholm planerade att utföra ett tillsynsbesök på rubricerad fastighet för att

kontrollera att avloppsanordningen uppfyller de krav som ställs av då gällande

lagstiftning (miljöbalken och Naturvårdsverkets författningssamling 2006:7).

Fastighetsägaren ringer den 2015-08-19 och avbokar tillsynsbesöket då en entreprenör

redan är kontaktad, och de är i planeringsstadiet för ett nytt avlopp. En ansökan om att

inrätta en ny avloppsanordning ska i detta fall inkomma senast den 29 februari 2016.

Den 2016-01-26 meddelas per telefon att ansökan kommer skickas in i mars 2016. Den

2016-03-04 meddelas per telefon att ansökan är på gång, men att mer tid behövs. Nytt

datum sätts till den 2016-04-01. Ytterligare en veckas tid efterfrågas per telefon den

2016-03-29.

En ansökan inkommer den 2016-04-08. Denna ansökan blev inte komplett, trots

skriftliga påminnelser. Efter den senaste kompletteringsbegäran, daterad 2018-08-30,

meddelar fastighetsägaren ett önskemål om att dra tillbaka ansökan och gå vidare med

en torr lösning. Ett beslut om avvisning av ärendet fattades 2019-05-17. Beslutet är

delgivet och inte överklagat.

Flera samtal sker med fastighetsägaren, som nu inte vill gå vidare med en torr lösning,

utan skicka in samma ansökan som tidigare. För att undvika att nämnden startar ett

förbudsärende, ska en komplett ansökan vara inskickad senast den 21 juni 2019.

Fastighetsägaren meddelar per telefon (röstbrevlåda) att ansökan inte hinner inkomma

till den 21 juni, då det är midsommar. Ansökan ska istället inkomma veckan efter. Ett

meddelande från anlitad entreprenör bekräftar detta, och det framgår att ansökan ska

mejlas in under kommande vecka.

Den 2019-07-02 skickar entreprenör ett mejl där det framgår att ansökan är skickad till

fastighetsägare för påskrift, och att den inkommer så fort posten klarar det.

Ansökan inkom den 2019-07-09, och beslut om tillstånd till ny avloppsanordning

meddelades den 2019-07-15.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Upplysningar
Detta beslut går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag
Synpunkter

Beslutsmottagare 
XXXXX 
Lantmäteriet



Ärendenummer XXXXX   Datum 2019-07-21 

Inkommer härmed med synpunkter på Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Om jag förstått saken rätt, genom samtal med Hampus Haglund,  har jag fått denna kommunicering 

om beslut pga att ansökan om ny avloppsanläggning kom 5 dagar för sent mot avtalat. Nedan följer 

min förklaring till denna försening som jag anser ligger utom min kontroll: 

Jag har under en längre tid försökt finna ett hållbart, bra och ekonomiskt möjligt alternativ till 

avloppslösning för fastigheten XXXXX. Det har varit ett svårt projekt att driva dels då jag är ensam 

förvaltare av fastigheten, dels då min erfarenhet av detta är i det närmaste obefintlig. Eftersom jag 

har stött på ett antal hinder på vägen fick jag av kommunanställd Eva Frykman frist till den 28 juni 

att inkomma med ansökan. Sedan skedde alltså ytterligare en försening. Som framgår av ansökan 

har både jag XXXXX och entreprenören XXXXX Marktjänst förklarat förseningen med den ej 

tillfredsställande postgången till mig som befinner mig på Gotland. Jag blev informerad om att 

XXXXX skickat dokumenten 2019-07-02 och har både innan och efter det datumet kontrollerat 

brevlådan varje dag men erhöll handlingarna först 2019-07-05. Jag skrev på offerten och 

planläggningen och postade det till kommunen samma dag. Jag vill återigen understryka att denna 

försening var utom min kontroll. Avtalet med entreprenören är alltså undertecknat och klart och det 

finns ingen rimlig anledning till att arbetet inte kommer att ske i avsedd tid. 

2019-07-15 får jag tillstånd att anlägga det nya avloppet med start 2021-07-15. 

Första gången jag beviljades uppskov 2016-04-08 var anledningen att jag ej fick okej av min granne i 

min första planläggning med markbädd på hans mark. Jag anser mig ha min fulla rätt till uppskovet 

då jag hela tiden kommunicerat med förvaltningen, Åsa Lund och Hampus Haglund och fått tillåtelse 

till detta. 

 Jag har varit svårt skadad i mars 2019 med fraktur på fingrar och revben samt sjukskriven i 7 veckor 

vilket också bidragit till förseningen, läkarintyg finns på detta. Jag vädjade då till Åsa Lund om mer tid 

men var då nödsakad att i affekt bestämma en annan lösning, en så kallad torrlösning. Vad jag då inte 

visste var att det skulle bli kostsamt och svårt med en torrlösning i mitt hus, i samråd med min VVS 

firma, som då rekommenderade Marktjänst, kom det fram ett bättre alternativ på lösning. Denna 

lösning resulterade i ett godkännande från min granne då det innebär att jag endast spiller ut rent 

vatten i hans dike. 

Jag anser att nämnden skall ta tillbaka beslut angående förbud att släppa ut spillvatten 2020-08-31, 

då jag avtalat med entreprenören att anlägga mitt nya avlopp 2021. Jag behöver dessa 2 år för att 

finansiera anläggningen om 150.000:- 

Vill också påpeka att nyttjandet av fastigheten endast är ca 6 veckor om året, vilket gör att 

nedsmutsningen av miljön torde vara minimal samt att jag har åkrar omkring mig och ingen 

vattentäkt i närheten. Vill också nämna att jag tillskriver mig en god förvaltare och företrädare för att 

bidra till att landsbygden förvaltas på bästa sätt. 

Och, att ni påtalar att risk finns att jag skulle ändra min plan igen är ju helt befängd! 

Jag har äntligen hittat den bästa lösningen, därmed fått grann yttrande påskriven, och framför allt 

har  jag ett avtal och påskriven offert med Marktjänst och har även bestämt datum för påbörjande av 

den nya anläggningen. 



Till dags datum har jag betalat till kommunen, 6.090:- + 4.500:- . Det är oerhört tråkigt att jag skall bli 

lidande av allt handläggande av detta ärende. Jag anser att detta är onödigt arbete för kommun , 

förvaltning och nämnder som även belastar oss skattebetalare. Pga 5 dagars försening på posten 

Jag trodde att kommunen var till för oss innevånare, era avgifter gör det inte lättare för mig att 

finansiera allt detta. Jag påpekar en gång till, för en fastighet som nyttjas ca 6 veckor om året. 

Jag hoppas att nämnden, utifrån denna förklarande motivering kan ändra sitt beslut om att 

1. Förbjuda mig att släppa ut spillvatten från min befintliga anläggning efter 2020-08-31 samt

2. Att ålägga mig vite för detta

Min förhoppning är att nämnden beslutar att ge mig tillstånd att använda min befintliga anläggning 

till det att den nya anläggningen, som påbörjas 2021, är färdig att tas i bruk. 

Med vänlig hälsning XXXXX 

Fastighetsbeteckning XXXXX

Mailadress XXXXX 

Vänligen bekräfta att ni fått detta dokument med sms eller mail 
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-22

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Hampus Haglund

14. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
Förvaltningens förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 1 november 2020 släppa ut spillvatten 
från befintlig avloppsanläggning vid bostadshus med besöksadresserna XXXXX, 
belägna på fastigheten XXXXX.

2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten 
XXXXX.

3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets

inskrivningsdel.

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas

om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra

inrättningar utföras.

Avloppsanordningen vid XXXXX (fastigheten) består enligt fastighetsägaren av en 
slamavskiljare med efterföljande infiltration, och belastas av XXXXX. Infiltrationen saknar 
luftning, och är placerad på mark som brukas. Avloppsanordningen saknar tillstånd, och 
når inte upp till de krav som idag ställs på rening av hushållsspillvatten. 
Avloppsanordningen möjliggör inte heller till återföring av näringsämnen i större grad.

Enligt länsstyrelsernas GIS- stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området

känsligt för belastning av fosfor. Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög

skyddsnivå med avseende på fosfor enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd

2016:17 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. I övrigt bedöms normal

skyddsnivå råda.

Fastighetsägaren har inte skickat in någon ansökan om inrättande av avloppsanläggning,

och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en

åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller

olägenheter för människors hälsa och miljön.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-22

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd (1998:899) föreskrivs

att det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett

eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än

slamavskiljning.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för

arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa

orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. den biologiska mångfalden bevaras,

3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt

utsläpp av spillvatten som saknar fungerande längre gående rening än slamavskiljning

måste upphöra och att avloppsanläggningen behöver bytas ut eller ändras så att den

uppfyller miljöbalkens krav på rening och möjliggör återföring av näringsämnen.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för

hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de

förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och

andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får

beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som

riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i

fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller

förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten når inte upp till de krav som idag ställs på rening av

hushållsspillvatten.

Fastighetsägaren har givits tillfälle att yttra sig i ärendet i samband med

kommuniceringen. Eventuella synpunkter skulle skriftligen vara bygg- och

miljönämnden tillhanda senast den 2019-10-18.

Inga skriftliga synpunkter har inkommit i ärendet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-22

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Bakgrund
Av skrivelse daterad 2012-02-29 framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen i

Katrineholm planerade att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten för att kontrollera att

avloppsanordningen uppfyller de krav som ställs av då gällande lagstiftning (miljöbalken

och Naturvårdsverkets författningssamling 2006:7).

Fastighetsägaren meddelar på ett informationsmöte i Julita att han äger flera bostäder,

men att några saknar vatten indraget. En överenskommelse sker att fastighetsägaren

ska inkomma med en förteckning över alla bostäder och vilken typ av avlopp som gäller

för dessa.

Den 2012-03-21 inkommer en skrivelse där det framgår att XXXXX består av två 
bebodda fastigheter med gemensamt avlopp byggt ca 1980.

Den 2012-11-28 genomförs ett platsbesök, men av någon anledning skrevs aldrig någon

inspektionsrapport.

Den 2018-09-27 kontaktas fastighetsägaren för att boka in ett nytt tillsynsbesök.

Besök på plats gjordes den 2018-09-27 och resulterade i en inspektionsrapport, daterad

2018-10-16. I inspektionsrapporten framgår att inget tillstånd till avloppsanordningen

har hittats i samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv. Den efterföljande infiltrationen

saknar luftning, och är placerad på mark som brukas.

Fastighetsägaren uppmanades i inspektionsrapporten att senast 2019-04-16 lämna in en

ansökan om tillstånd att inrätta enskilt avlopp, där bristerna som uppmärksammats är

åtgärdade.

Innan ändring av anläggning sker eller avloppsanordning installeras ska ansökan skickas

in till bygg- och miljönämnden.

Ingen ansökan har inkommit i ärendet.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag

Beslutsmottagare 
XXXXX 
Lantmäteriet
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Hampus Haglund

15. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 1 januari 2021 släppa ut 
spillvatten från befintlig avloppsanläggning vid bostadshus med 
besöksadress XXXXX belägen på fastigheten XXXXX.

2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till 
fastigheten XXXXX.

3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i

fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas

om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra

inrättningar utföras.

Avloppsanordningen på XXXXX (fastigheten) består av en trekammarbrunn med 
efterföljande markbädd. Vid tillsyn konstaterades slam eller stående vatten i samtliga av 
markbäddens fyra luftningsrör.

Avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå enligt Havs- och

vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för

hushållsspillvatten. Detta på grund av att inget tydligt vattendrag eller ytvatten finns i

omedelbar närhet till fastigheten. Enligt länsstyrelsernas GIS- stöd för planering och

tillsyn av små avlopp är området väldigt lite känsligt för belastning av fosfor.
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Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en

åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller

olägenheter för människors hälsa och miljön.

Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd (1998:899) föreskrivs

att det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett

eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än

slamavskiljning.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för

arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa

orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. den biologiska mångfalden bevaras,

3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt

utsläpp av spillvatten från befintlig avloppsanordning, som ej uppnår dagens

reningskrav på spillvatten samt ej möjliggör återanvändning av näringsämnen, måste

upphöra och att avloppsanläggningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller

miljöbalkens krav på rening.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för

hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de

förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och

andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får

beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som

riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i

fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller

förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten når inte upp till de krav som idag ställs på rening av

spillvatten.
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Fastighetsägaren har givits tillfälle att yttra sig i ärendet i samband med

kommuniceringen. Den 2019-10-07 inkom ett mejl från fastighetsägaren, där det

framgår att en kommunal anslutning är på gång. All grävning är redan klar, och

målsättningen är att vara anslutna innan årsskiftet.

De inskickade synpunkterna ändrar inte nämndens beslut beträffande den befintliga

avloppsanordningen.

Bakgrund
Av skrivelse daterad 2016-02-29 framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen i

Katrineholm planerade att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten för att kontrollera att

avloppsanordningen uppfyller de krav som ställs av då gällande lagstiftning (miljöbalken

och Naturvårdsverkets författningssamling 2006:7).

Besök på plats gjordes den 2017-04-28 och resulterade i en inspektionsskrivelse med

samma datum. I skrivelsen framgår följande beskrivning av avloppsanordningen:

· Slamavskiljaren: en trekammarbrunn, t-rör satt på plats.

· Fördelningsbrunnen: kunde ej inspekteras då den var belamrad med en

eldningstunna.

· Luftningsrör: alla fyra luftningsrören satt på plats. I spridningsledningarnas

luftningsrör var det slam i det ena röret och vatten i det andra röret. I

uppsamlingsledningarnas luftningsrör var det vatten stående.

· Uppsamlingsbrunn: vatten stående i brunnen. Inga utlopp eller inlopp var

synliga på grund av att vattennivån var så pass hög.

Fastighetsägaren uppmanades i inspektionsskrivelsen att senast 2017-10-30 lämna in en

ansökan om tillstånd att inrätta enskilt avlopp, där bristerna som uppmärksammats är

åtgärdade.

Den 2017-11-07 skickas en påminnelse, där fastighetsägaren uppmanas att senast den

2017-12-08 inkomma med en ansökan.

Den 2017-11-13 inkommer fastighetsägaren med ett mail, där det förklaras att

fastighetsägaren varken fått inspektionsskrivelsen eller den första

informationsskrivelsen. Samma dag skickas ett mail till fastighetsägaren där

inspektionsskrivelse och ansökningsblankett bifogas. Ett nytt datum för inlämnande av

ansökan sätts till 2018-04-30.

Den 2018-03-20 inkommer fastighetsägaren med ett mail där det framgår att man

överväger att antingen ansluta sig till det kommunala nätet, eller gräva ner en enskild

avloppslösning enligt bifogat förslag.

Den 2018-04-09 besvaras mailet med informationen att det är lite oklart vad

fastighetsägaren önskar göra. Det meddelas även att inget förhandsbesked på förslag

kan ges, och att en komplett ansökan ska vara inne senast den 2018-04-30, alternativt en
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tydligare plan på att påkoppling på det kommunala nätet sker inom snar framtid.

Innan ändring av anläggning sker eller avloppsanordning installeras ska ansökan skickas

in till bygg- och miljönämnden.

Fastighetsägaren till fastigheten har inte skickat in någon ansökan om inrättande av

avloppsanläggning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för

avloppsvattnet.

Fastighetsägaren har inte inkommit med tydligare information om påkoppling till det

kommunala nätet kommer ske.

Upplysningar
Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag

Beslutsmottagare
XXXXX
Läntmäteriet Fastighetsinskrivning
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16.Yttrande gällande ansökan om tillstånd till bergtäkt
på Lilla Skarnhult 1:1, 1:2 samt Picke 1:1

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna yttrandet som sitt eget.

Yttrande
Miljöstörningarna från verksamheten bedöms i första hand utgöras av buller från

verksamheten samt transporterna till och från verksamheten vilket också framgår av

samrådshandlingarna.

Det är av vikt att ett eventuellt tillstånd begränsar transporter med möjlighet till enstaka

transporter vid akuta behov, så att verksamhetens påverkan på kringboende minimeras.

Bygg- och miljönämnden anser att kontrollprogram för undersökning av vatten från

sedimentationsdammen ska föreskrivas.

I övrigt anser nämnden att verksamheten ska följa de åtaganden som gjorts i ansökan.

Miljökontoret i Katrineholms kommun har inte mottagit några klagomål kring

bullerfrågor från allmänheten som kan kopplas till den aktuella verksamheten.

Bakgrund
Svalboviken Kross AB har inkommit med en tillståndsansökan samt

miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken för fortsatt och utökad bergtäkt på

fastigheterna Lilla Skarnhult 1:1, 1:2 och Picke 1:1. Ansökan avser ett totalt uttag av 3 000

000 ton berg, varav ca 100 00 ton per år under 30 års tid. Ansökan avser även krossning

och sortering av utbruten mängd berg.

Det har sedan lång tid bedrivits bergtäkt i området. Bergtäkten ligger i Hälleforsgången,

Sveriges mäktigaste diabasgång. Senaste tillståndet till den aktuella täktverksamheten

gällde till och med 30 april 2019.

Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen Södermanlands län.

I verksamhetens befintliga sedimentationsdamm samlas yt- och regnvatten som sedan

används vid dammbekämpning. Recipient är Näshultasjön.

Grundvattennivån ligger +59 meter över havet och ansökt brytdjup är +60,5 meter över
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havet.

Ärendebeskrivning och beredning
Katrineholms kommun har fått ansökan om förnyat tillstånd för täktverksamhet på

remiss från miljöprövningsdelegationen i Uppsala. Förlängd yttrandetid har beviljats,

kommunens yttrande ska vara prövningsmyndigheten tillhanda senast den 15

november.

Beslutsunderlag
Bilaga 1, komplettering av handlingar

För övriga handlingar (ansökan, MKB och kompletteringar) kontakta

samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsmottagare
Miljöprövningsdelegationen Uppsala (senast 2019-11-15)
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Vår handläggare Er beteckning

Lisa Mossberg

17. Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta riktlinjer för tillämpning av

dataskyddsförordningen.

Sammanfattning av ärendet
Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun,

Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring

dataskyddsförordningen.

Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt

tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra

medlemsstater. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur

personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades)

rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det risk att de

registrerades personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas.

Tillsynsmyndgheten kan också föreskriva höga sanktionsavgifter och den registrerade

kan ha rätt till skadestånd om kommunen behandlar personuppgifter i strid med

bestämmerlserna i dataskyddsförordningen.

Varje nämnd och styrelse i kommunen är personuppgiftsansvarig för behandlingar av

personuppgifter i sitt ansvarsområde. Syftet med riktlinjerna är att underlätta

tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare

som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete.

I riktlinjerna lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här

återfinns också närmare information om de legala kraven. Riktlinjerna är ett levande

dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, förändrat regelverk

och ny praxis.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Beslutsmottagare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte  

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra 
medlemsstater, se BILAGA 1. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur 
personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades) 
rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de registrerades 
personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas. Tillsynsmyndigheten kan 
också föreskriva höga sanktionsavgifter1 och den registrerade kan ha rätt till skadestånd om 
kommunen behandlar personuppgifter i strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 
 
Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen och innebär bland annat att:  
 

• Den personuppgiftsansvarige ska följa de grundläggande principerna.  
• Den personuppgiftsansvarige ska informera de registrerade om behandlingar av deras 

personuppgifter.  
• Rättigheterna för de registrerade i förhållande till den personuppgiftsansvarige utökas.  
• Den personuppgiftsansvarige blir skyldig att visa att dataskyddsförordningen följs. 

Detta innebär en omfattande dokumentationsskyldighet (exempelvis krav på 
registerförteckning, konsekvensbedömning och gallringsrutiner).  

• Missbruksregeln tas bort vilket betyder att även behandling av ostrukturerat material 
omfattas av dataskyddsförordningen. 

• Kraftfulla sanktioner. 
 

Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds 
kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen.  
Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt tillsammans 
tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen 
Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna 
riktar sig till alla medarbetare som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete.  
 
Riktlinjerna är ett levande dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, 
förändrat regelverk och ny praxis. Riktlinjerna är baserade på dataskyddslagstiftningen, 
såsom: 

• Dataskyddsförordningen. 
• Dataskyddsförordningens beaktandesatser (skäl).   
• Artikel 29-gruppens uttalanden (läs mer om artikel 29-gruppen i avsnitt 3): 

1 För kommunens personuppgiftsansvariga kan avgiften uppgå till 10 miljoner kronor. Kommunala bolag kan bli 
skyldiga att betala en sanktionsavgift på upp till tjugo miljoner euro eller 4 % av den totala globala 
årsomsättningen, beroende på vilket värde som är högst. 
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• Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och fastställande av 
huruvida behandlingen ”sannolikt leder till en hög risk” i den mening som avses i 
förordning 2016/679  

• Riktlinjer om dataskyddsombud 
• Riktlinjer om personuppgiftsincident (Guidelines on Personal data breach notification 

under Regulation 2016/679) 
• Riktlinjer om rätten till dataportabilitet 
• Riktlinjer om information till de registrerade 
• Riktlinjer om automatiserat individuellt beslutsfattande och begreppet profilering  
• Vägledning om tillsynsmyndighet 
• Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

(dataskyddslagen). 
• Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning 
• Registerförfattningar som gäller inom olika områden, som till exempel inom 

socialförvaltningen, läs mer i BILAGA 2. 

1.2 Tillämpningsområde och omfattning 

Riktlinjer gäller för personuppgiftsansvariges anställda, förtroendevalda och 
konsulter/uppdragstagare, på alla marknader och vid var tid.  
 
Personuppgiftsansvariges ledning ska se till att riktlinjerna följs, vilket bland annat innefattar 
utbildning för anställda och förtroendevalda. Informationen till de anställda ska även innefatta 
information om att överträdelse av riktlinjerna kan komma att medföra t ex arbetsrättsliga 
konsekvenser. 
 
I dessa riktlinjer lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här återfinns 
också närmare information om de legala kraven. 

1.3 Definitioner 

Nedan definieras en rad begrepp och ord som används i dessa riktlinjer. 
 
Behandling av personuppgifter - Åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 
personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs 
automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, 
bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, 
spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, 
radering eller förstöring. Läs mer om behandling av personuppgifter under kap. 10. 
 
Dataskyddslagstiftning - Lagar och förordningar på dataskyddsområdet som har kommit till 
för att skydda den enskildes personliga integritet. Läs mer om dataskyddslagstiftningen under 
kap. 3.  
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Incidentgrupp - en grupp anställda inom kommunen som hanterar personuppgiftsincidenter. 
Incidentgruppen kan bestå av IT-chef, säkerhetsansvarig, jurist, dataskyddsombud och GDPR 
samordnare. Läs mer om incidentgruppen under kap. 8.2 och 16.  
 
Konsekvensbedömning avseende dataskydd - konsekvensbedömning ska göras om en ny 
eller ändrad personuppgiftsbehandling kan komma att medföra en hög risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter. Särskilda risker för fysiska personers rättigheter och friheter 
kan exempelvis förekomma i samband med behandling av känsliga uppgifter, behandling i 
särskilt stor omfattning eller vid användning av ny teknik. Läs mer om konsekvensbedömning 
under kap. 15. 
 
Personuppgiftsansvarig - Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 
annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för 
behandlingen av personuppgifter. Varje kommunstyrelse och varje nämnd är 
personuppgiftsansvariga inom den kommunala verksamheten. Läs mer om 
personuppgiftsansvarig under kap. 5. 
 
Personuppgiftsbiträde - Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 
annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. 
Personuppgiftsansvariga ska upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med 
personuppgiftsbiträdena. Läs mer om personuppgiftsbiträdesavtal under kap. 6. 
 
Personuppgifter - Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person 
(registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan 
identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 
identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera 
faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Läs mer om personuppgifter under kap. 9. 
 
Personuppgiftsincident - En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som behandlas.  
Exempel på̊ personuppgiftsincidenter kan vara (uppräkningen fortsätter på nästa sida): 
 

• Stöld av personuppgiftsregister 
• Oavsiktligt avslöjande av löneinformation via e-post till fel mottagare 
• En anställd tar hem en okrypterad arbetsdator som senare stjäls i ett inbrott och som 

leder till att information om anställda eller invånare avslöjas 
• Personuppgifter publiceras på̊ webben av misstag 
• En bärbar dator tappas bort 
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Personuppgiftsincidenter behöver anmälas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar från 
upptäckten av incidenten, om det är sannolikt att incidenten medför en risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter. Läs mer om personuppgiftsincident under kap. 16.  
 
Registrerad - en fysisk levande person som personuppgiften avser. 
 
Registerutdrag - Den registrerade har rätt att få information om huruvida dennes 
personuppgifter behandlas, och i sådana fall få en kopia av personuppgifterna 
(registerutdrag). Läs mer om registerutdrag under kap. 12.2. 
 
Tredje land - En stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller är ansluten till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Se BILAGA 1. Vilka länder omfattas av 
dataskyddsförordningen. 
 
Överföring till tredje land - Överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES 
(så kallad tredjelandsöverföring). Det kan till exempel handla om online IT-tjänster, 
molnbaserade tjänster, tjänster för extern åtkomst eller globala databaser. 
Tredjelandsöverföring får endast ske under särskilda förutsättningar. Läs mer om detta under 
kap. 14.  
  
Underbiträde - Ett personuppgiftsbiträde som anlitas av det personuppgiftsbiträdet som har 
ett personuppgiftsbiträdesavtal med den personuppgiftsansvarige och som också behandlar 
personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning. Underbiträdet har samma skyldigheter 
gällande behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträdet.   
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3. Dataskyddet i EU 
Nationella dataskyddsmyndigheter (DPA) - Inom EU har respektive land sin egen 
nationella dataskyddsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen, i Danmark Datatilsynet, i 
Finland Dataombudsmannens byrå och så vidare. På engelska brukar dessa kallas för DPA:s, 
Data Protection Authorities.  
 
I Sverige ska tillsynsmyndigheten se till att myndigheter, kommuner, företag och andra 
organisationer följer dataskyddsförordningen, den svenska kompletterande dataskyddslagen, 
brottsdatalagen och kamerabevakningslagen. Den svenska tillsynsmyndigheten ska dessutom 
kunna begära hjälp av systermyndigheter i andra EU-länder vid granskningar av 
gränsöverskridande verksamheter. Den svenska tillsynsmyndigheten kommer att byta namn 
från Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten.  
 
Artikel 29-gruppen - Den 24 oktober 1995 antog EU ett direktiv om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter. Direktivet ledde senare fram till 
den svenska personuppgiftslagen. För att direktivet ska tillämpas på ett enhetligt sätt i 
medlemsstaterna har den så kallade artikel 29-gruppen bildats. Gruppen har fått sitt namn av 
artikel 29 i dataskyddsdirektivet och i artikel 30 finns bestämmelser om gruppens uppgifter. 
Gruppen är rådgivande och oberoende och ska se till att direktivet tillämpas enhetligt i 
medlemsstaterna. Arbetsgruppen består av företrädare för varje nationell tillsynsmyndighet i 
EU-medlemsstaterna, för EU-kommissionen samt den europeiska datatillsynsmannen. Bland 
andra Norge, Island, Liechtenstein och Kroatien deltar som observatörer. 
 
Den 25 maj 2018 upphörde Artikel 29-gruppen som då ersattes av den Europeiska 
dataskyddsstyrelsen. 
 
Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) - EDPB, European Data Protection Board, eller 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, inrättades när dataskyddsförordningen började tillämpas i 
maj 2018. Den består av representanter från samtliga EU-länders dataskyddsmyndigheter, 
däribland tillsynsmyndigheten i Sverige. Styrelsen har befogenhet att fatta beslut i frågor där 
nationella tillsynsmyndigheter inte kan komma överens, ge råd och vägledning om hur 
dataskyddsförordningen ska tillämpas och godkänna EU-omfattande uppförandekoder och 
certifieringar. 
 
Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) - Europeiska datatillsynsmannen eller European 
Data Protection Supervisor som förkortas EDPS. I EU finns det myndigheter och institutioner 
som inte hör till något enskilt land. Det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC är ett sådant 
exempel. Även om det är baserat i Solna strax utanför Stockholm så är det inte den svenska 
dataskyddslagstiftningen som reglerar hur ECDC får hantera personuppgifter. I stället måste 
ECDC följa en speciell EU-förordning, en sorts EU-personuppgiftslag, som bara gäller för 
EU:s institutioner och myndigheter. Den Europeiska datatillsynsmannens roll är att säkerställa 
att ECDC och andra EU-myndigheter följer reglerna i den lagstiftningen. 

                                                                                        9  



 
 
       

Svenska domstolar - Datainspektionens beslut kan överklagas till domstol. I 
dataskyddsförordningen finns särskilda bestämmelser för när man kan vända sig till domstol 
för att få ett ärende prövat. Enskilda som anser att någon behandlar hans eller hennes 
personuppgifter i strid med förordningen eller annan lag kan också vända sig till domstol, till 
exempel för att begära rättelse eller för att kräva skadestånd. 
 
EU-domstolen - EU-domstolen är den domstol som slutligen tolkar hur 
dataskyddsförordningen och annan EU-rätt ska tolkas och tillämpas. Om en nationell domstol 
är osäker på hur en lag ska tolkas kan den be EU-domstolen om råd genom att begära ett 
förhandsavgörande. Domstolen svarar då på de frågor som den nationella domstolen har ställt. 
Målet avgörs dock av den nationella domstolen. 
 
Europadomstolen - Om en enskild individ anser att staten har kränkt hans eller hennes 
rättigheter enligt Europakonventionen är det i första hand svenska domstolar eller 
myndigheter som ska pröva om en kränkning har ägt rum, först därefter kan man ta ett 
klagomål vidare till Europadomstolen. Europadomstolen kan döma ut ett skadestånd till 
klaganden men kan inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet 
eller domstol. 
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4. Grundläggande principer 
I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som kan sägas vara kärnan i 
förordningen. När personuppgifter behandlas ska de grundläggande principerna följas. Det är 
den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att visa att de har följts. Nedan följer en 
genomgång av de grundläggande principerna. 

4.1 Laglighet  

Laglighet innebär först och främst att personuppgiftsansvarige måste ha en rättslig grund för 
varje personuppgiftsbehandling. I dataskyddsförordningen finns sex rättsliga grunder för 
behandling av personuppgifter. Dessa är avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning eller 
uppgift av allmänt intresse, berättigat intresse, grundläggande intresse eller samtycke. Läs mer 
om rättsliga grunder under kap. 11. Det är endast tillåtet att behandla personuppgifter om det 
går att identifiera en rättslig grund som är tillämplig för behandlingen. Den grundläggande 
principen laglighet innebär också att personuppgiftsansvarige måste följa övriga principer och 
bestämmelser i dataskyddsförordningen och i annan kompletterande lagstiftning. 

4.2 Korrekthet 

Korrekthet innebär att behandlingen av personuppgifter ska vara rättvis, skälig, rimlig och 
proportionerlig i förhållande till de registrerade. Personuppgiftsbehandlingen ska stå i rimlig 
proportion till den nytta som personuppgiftsbehandlingen innebär. Det betyder att 
personuppgiftsansvarige ska väga sina egna intressen mot de registrerades innan 
personuppgifterna behandlas. Personuppgiftsansvarige ska också ta hänsyn till vilken 
personuppgiftsbehandling de registrerade rimligen kan förvänta sig.  

4.3 Öppenhet 

Principen om öppenhet innebär att det ska vara klart och tydligt för de registrerade hur 
personuppgiftsansvarige behandlar deras personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen ska 
vara förståelig och begriplig för de registrerade och inte ske på dolda eller manipulerande sätt. 
De registrerade ska alltså veta att den personuppgiftsansvarige samlar in personuppgifter, 
varför den samlar in dem och hur uppgifterna sedan används. De registrerade ska också veta 
vad de har för rättigheter, till exempel hur de kan begära registerutdrag, hur de kan få fel 
rättade och hur de kan få personuppgifter raderade. De registrerade måste därför få 
information om allt detta. Informationen ska vara lätt att hitta och den ska vara formulerad på 
ett sätt som är enkelt och begripligt. Det är särskilt viktigt att använda ett klart och tydligt 
språk om de registrerade är barn. 

4.4 Ändamålsbegränsning 

Personuppgifter får endast samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 
ändamål. Personuppgiftsansvarige måste därför ha klart för sig varför personuppgifterna ska 
behandlas redan innan insamlingen sker. Ändamålen sätter ramarna för vad 
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personuppgiftsansvarige får och inte får göra, till exempel vilka uppgifter som får behandlas 
och hur länge de får sparas. Tänk på att: 
 

• Ändamålen måste vara specifika och konkreta, inte luddiga eller otydliga. Det är till 
exempel inte tillräckligt att ange “kontroller” som ändamål för loggning och 
övervakning, utan att också ange syftet med kontrollen. Syftet med kontrollen är 
kanske övervakning av säkerhets- eller tekniska skäl eller uppföljning av interna 
regler. Det räcker normalt inte heller att ange ändamål som enbart är att “förbättra 
användarnas upplevelse”, “IT-säkerhet” eller “framtida forskning”. Det är alltför brett 
uttryckt, och de registrerade kan inte bedöma vad sådan personuppgiftsbehandling kan 
innebära. 
 

• Ändamålet måste också vara berättigat. Detta innebär att personuppgiftsbehandlingen 
dels ska ha en rättslig grund i dataskyddsförordningen, dels ska ske i enlighet med 
övrig tillämplig lagstiftning och allmänna rättsprinciper. 
 

• De registrerade har rätt att känna till varför deras personuppgifter behandlas, alltså 
vilka ändamålen är. Personuppgiftsansvarige informerar de registrerade om ändamålet 
när uppgifterna samlas in och även när en registrerad begär det. 
 

• Personuppgiftsansvarige ska dokumentera vilka ändamål den har med 
personuppgiftsbehandlingen.  
 

• Om insamlade personuppgifter ska behandlas på ett nytt sätt måste det vara förenligt 
med de ursprungliga ändamålen. I sådana fall kan personuppgiftsansvarige använda 
samma rättsliga grund som vid insamlingen av personuppgifterna. 

4.5 Uppgiftsminimering 

Personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte alltför omfattande i 
förhållande till ändamålen. Säkerställ att uppgifterna som samlas in verkligen behövs och 
fråga inte efter information bara för att den kanske kan vara bra att ha. 

4.6 Riktighet 

Personuppgifter som behandlas ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. 
Personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att felaktiga eller 
ofullständiga uppgifter rättas, exempelvis gällande ändring av adress vid flytt med en 
sammanställning av system och register där adressen lagras. Man ska dock inte lagra kopior 
av uppgifterna i många system i syfte att undvika felkällor och att icke uppdaterad information 
sparas. 
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4.7 Lagringsminimering 

Personuppgifter får inte lagras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 
behandlingen. När uppgifterna inte längre behövs måste dessa gallras, vilket innebär att de 
antingen måste raderas eller avidentifieras. Vi får bara spara personuppgifter så länge som de 
behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. När vi får gallra en viss typ av 
handling framgår av kommunstyrelsens eller nämndens dokumenthanteringsplan. 
Personuppgifter som förekommer i handlingar som inte är allmänna handlingar ska raderas 
eller avidentifieras när de inte längre behövs. Vi får lagra personuppgifter efter det att det 
ursprungliga ändamålet slutar att vara aktuellt, om det sker för arkivändamål av allmänt 
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Vi får 
alltså skicka handlingar som innehåller personuppgifter till kommunarkivet, trots att det 
ursprungliga ändamålet inte längre är aktuellt. 

4.8 Integritet och konfidentialitet 

Personuppgiftsansvarige måste skydda alla personuppgifter som den behandlar, så att ingen 
obehörig kommer åt dem och så att uppgifterna inte används på ett otillåtet sätt. 
Personuppgiftsansvarige ska också se till så att personuppgifter inte förloras eller blir 
förstörda, till exempel genom olyckshändelser. Personuppgiftsansvarige måste därför införa 
lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Till tekniska åtgärder räknas till 
exempel brandväggar, kryptering, pseudonymisering, säkerhetskopiering och anti-virus-
skydd. Organisatoriska åtgärder handlar till exempel om interna rutiner, instruktioner och 
riktlinjer. 

4.9 Ansvarsskyldighet 

Den grundläggande principen om ansvarsskyldighet innebär att personuppgiftsansvarige 
måste kunna visa att dataskyddsförordningen följs. Personuppgiftsansvarige måste därför 
exempelvis dokumentera arbetet gällande dataskydd. Vidare ska det finnas register över alla 
typer av behandlingar av personuppgifter som utförs och personuppgiftsansvarige ska kunna 
redovisa ett sådant register för tillsynsmyndigheten när så krävs. 
 
Personuppgiftsansvarige ska visa att denne följer de grundläggande principerna på flera sätt, 
till exempel genom att: 

• Lämna tydlig information till de registrerade 
• Föra register över och dokumentera de personuppgiftsbehandlingar som pågår hos 

personuppgiftsansvarige 
• Upprätta en dataskyddspolicy och utbilda personalen 
• Bygga in integritetsvänliga lösningar i sina system (så kallat inbyggt dataskydd) 
• Göra en konsekvensbedömning innan personuppgiftsansvarige påbörjar 

personuppgiftsbehandling som innebär särskilda integritetsrisker 
• Utse ett dataskyddsombud. 
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5. Personuppgiftsansvarig 
5.1 Vem är personuppgiftsansvarig? 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller 
myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur 
behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är 
personuppgiftsansvarig. 
 
Personuppgiftsansvariga inom kommuner är kommunstyrelsen och övriga nämnder. 
 
Om två eller flera gemensamt bestämmer över en viss behandling är de 
personuppgiftsansvariga tillsammans och måste sinsemellan bestämma vem som är ansvarig 
för att fullgöra de olika skyldigheterna i dataskyddsförordningen. 
 
Vem som är personuppgiftsansvarig kan också anges i lag eller förordning, till exempel i 
särskilda registerlagar. 
 
Exempel: I 2 kap. 6 § patientdatalagen står det att i en kommun är varje myndighet, som 
bedriver hälso- och sjukvård, personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som myndigheten utför. 

5.2 Vad innebär det att vara personuppgiftsansvarig? 

Den personuppgiftsansvarige måste se till att all personuppgiftsbehandling sker i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen. 
 
Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns 
med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. 
Detta kan bland annat innebära att man har antagit en policy med lämpliga strategier för 
dataskydd och ser till att genomföra den i organisationen. Den grundläggande regleringen om 
detta finns i artikel 24 dataskyddsförordningen.  
 
Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifter 
men personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas. 
 
Exempel: En enskild medarbetare som arbetar för kommunstyrelsen informerar inte om en 
personuppgiftsincident som den upptäckt (meddelar inte incidentgruppen). Datainspektionen 
har uppmärksammat detta. Kan Datainspektionen då begära att medarbetaren betalar 
sanktionsavgiften, eftersom det är medarbetaren som gjort fel? Nej, det är kommunstyrelsen 
som är personuppgiftsansvarig och som hålls ansvarig. Det är alltså kommunstyrelsen som 
ska betala sanktionsavgiften. 
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5.3 Utnämning av dataskyddsombud 

I dataskyddslagstiftningen ställs det krav på att alla myndigheter ska utse ett så kallat 
dataskyddsombud. Det innebär att i kommunen måste kommunstyrelsen och varje nämnd utse 
ett dataskyddsombud. Det finns inget motsvarande krav för de kommunala bolagen. Med 
hänsyn till att dataskyddsfrågorna har kommit att få alltmer fokus finns det anledning att utse 
ett dataskyddsombud som ansvarar för frågor om integritetsskydd vid behandling av 
personuppgifter även inom de kommunala bolagen. Kommunala bolag bör därför utse ett 
dataskyddsombud. 
 
Anmälan till tillsynsmyndigheten av dataskyddsombudet enligt artikel 37.7 i 
dataskyddsförordningen ska göras så snart det är möjligt för kommunstyrelse, nämnder och 
kommunala bolag. Det är den personuppgiftsansvarige som anmäler dataskyddsombud till 
tillsynsmyndigheten. 
 
Den personuppgiftsansvarige har alltid det yttersta ansvaret gentemot tillsynsmyndigheten och 
de registrerade för att personuppgifter i verksamheten behandlas på ett lagligt och korrekt sätt 
och i enlighet med god sed. 
 
För att dataskyddsombudets arbetsuppgifter ska kunna utföras på ett tillfredsställande sätt ska 
den personuppgiftsansvarige hålla dataskyddsombudet underrättad om vilka 
personuppgiftsbehandlingar som sker och de säkerhetsrutiner som skyddar personuppgifterna. 
 
Personuppgiftsansvarig ska i god tid rådgöra med dataskyddsombudet innan förändringar av 
hantering och rutiner kring personuppgifter eller utvecklingsprojekt, som involverar 
personuppgifter, beslutas. Den personuppgiftsansvarige ska underrätta ombudet vid 
förfrågningar och klagomål från registrerade och andra externa parter, så som exempelvis 
kunder och media. Personuppgiftsansvarig ska stödja dataskyddsombudets arbete bland annat 
genom att ge denne tillgång till dokumentation och IT-system i den utsträckning som behövs.  
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6. Personuppgiftsbiträde 
6.1 Vem är personuppgiftsbiträde? 

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs 
räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges 
organisation. Ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig 
myndighet, institution eller annat organ. Den grundläggande regleringen om 
personuppgiftsbiträdets roll finns i artikel 4 och artikel 28 dataskyddsförordningen. 
 
De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att 
behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att den registrerades 
rättigheter skyddas. 
 
Ett personuppgiftsbiträde och dess personal får enbart behandla personuppgifter enligt 
instruktion från den personuppgiftsansvarige. Biträdet får inte anlita ett annat biträde utan att i 
förhand få ett skriftligt tillstånd av den personuppgiftsansvarige. 
 
En nyhet i förordningen är att några av de skyldigheter som tidigare har gällt för den 
personuppgiftsansvarige nu även gäller för personuppgiftsbiträdet, till exempel kraven på att 
föra register över behandlingar, att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå och att i vissa fall utse 
ett dataskyddsombud. 
 
Även personuppgiftsbiträdet kan bli föremål för tillsyn eller administrativa sanktionsavgifter 
och bli skadeståndsansvarig. 
 
Ibland kan det vara svårt att bedöma vem som är personuppgiftsbiträde och vem som är 
personuppgiftsansvarig. När det ska avgöras vem som har vilken roll utgår man ifrån vem det 
är som bestämmer hur personuppgifterna kommer att behandlas och varför de behandlas. Det 
är den organisationen/personen som är personuppgiftsansvarig. 

6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal 

Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet måste upprätta ett så kallat 
personuppgiftsbiträdesavtal. Dataskyddsförordningen räknar upp vad ett sådant biträdesavtal 
ska innehålla: 

• Föremålet för behandlingen samt behandlingens art och ändamål  
• Behandlingens varaktighet (tillsvidare eller tidsbestämt). 
• Vilka kategorier av personuppgifter som ska hanteras, till exempel känsliga och/eller 

extra skyddade personuppgifter och eventuellt var de finns. 
• Vilka kategorier av registrerade som ska hanteras (anställda, invånare, patienter, elever 

etc.). 
• Personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter. 
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• Hänvisning till tillräckliga garantier (man får endast anlita biträden som kan ge 
tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder). 

• Instruktioner om hur personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna. 
• Om personuppgifterna får överföras till tredjeland och under vilka förutsättningar det i 

så fall får ske. 
• Personuppgiftsbiträdes personal med behörighet att behandla våra personuppgifter ska 

ha tystnadsplikt. Det gäller även harmlös information. 
• Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla säkerhetsåtgärder som krävs enligt artikel 32 i 

dataskyddsförordningen. 
• Personuppgiftsbiträde ska hjälpa till så att personuppgiftsansvarige kan fullgöra sina 

skyldigheter. 
• Vad som händer med personuppgifterna när avtalet avslutas. Beroende på vad 

personuppgiftsansvarige väljer ska alla personuppgifter antingen raderas eller 
återlämnas och alla befintliga kopior ska raderas, så länge inte lagringen krävs enligt 
unionsrätten eller svensk lagstiftning. 

• Personuppgiftsansvariges rätt till information om personuppgiftsbiträdets behandling 
av personuppgifterna. 

• Personuppgiftsbiträdets skyldighet att bidra till granskningar och inspektioner som 
genomförs av den personuppgiftsansvarige eller av en revisor som har utsetts av den 
personuppgiftsansvarige. 

 
Därutöver måste personuppgiftsbiträdet få ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd 
av personuppgiftsansvarige innan personuppgiftsbiträdet anlitar underbiträden. Till 
personuppgiftsavtalet bör det därför finnas en bilaga med de underbiträden som 
personuppgiftsbiträdet vet kommer att hantera personuppgiftsansvarigs personuppgifter.  
 
Hur det ska gå till när personuppgiftsbiträdet vill byta ut eller anlita ett nytt underbiträde ska 
regleras i personuppgiftsbiträdesavtalet. Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att se till att 
underbiträdet åläggs samma skyldigheter i fråga om dataskydd som personuppgiftsbiträdet har 
gentemot personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut gentemot 
personuppgiftsansvarig för sina underbiträden.  
 
Det är den personuppgiftsansvarige som ska se till att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. 
En mall för personuppgiftsbiträdesavtal finns i BILAGA 3 och på SKL:s hemsida, vid 
uppdatering av avtalet på SKL:s hemsida ska senaste versionen av SKL:s avtal användas. 
Denna mall ska användas när kommunstyrelsen eller nämnden tecknar ett 
personuppgiftsbiträdesavtal. 
 
Det är viktigt att alla personuppgiftsbiträdesavtal dokumenteras och är sökbara. 
Personuppgiftsbiträdesavtalet ska därför registreras i ett diariesystem eller på annat sätt hållas 
ordnat tillsammans med huvudavtalet. Ett personuppgiftsbiträdesavtal registreras som 
”Personuppgiftsbiträdesavtal”.  
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7. Dataskyddsombud  
Dataskyddsombudet utses av personuppgiftsansvarig och ombudets arbetsuppgifter inom de 
samarbetskommuner som denna vägledning omfattar att: 
 

• Vara ett kunskapsstöd inom kommunerna gällande dataskyddsförordningen och annan 
tillämplig dataskyddslagstiftning. 

• Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig 
dataskyddslagstiftning 

• Tillsammans med sakkunniga inom respektive kommun kravställa och arbeta för att 
införa säkerhetsåtgärder inom dataskydd. 

• Bistå i utredning av misstänkt dataintrång. 
• Ge råd vid konsekvensbedömningar av dataskydd och övervaka genomförandet av 

dem. 
• Arbeta med omvärldsbevakning kunskapsinhämtning rörande dataskyddslagstiftning. 

 
Dataskyddsombudet har inget personligt ansvar för att alla anställda och förtroendevalda följer 
reglerna i dataskyddslagstiftningen.  Om dataskyddsombudet anser att en behandling av 
personuppgifter inom ombudets ansvarsområde förs i strid med dataskyddslagstiftningen, ska 
dataskyddsombudet påtala detta för berörd chef. Dataskyddsombudet är inte den som slutligen 
avgör hur personuppgifter ska hanteras utan har en rådgivande och reviderande roll.    
 
Dataskyddsombudet har enligt dataskyddslagstiftningen en självständig ställning gentemot 
personuppgiftsansvarige, som kan jämföras med en internrevisors. Flens kommun har 
huvudansvaret för dataskyddsombudets arbetssituation och ska se till att denne har tillräckligt 
med tid, kompetens och resurser för att genomföra sin ombudsroll på ett tillfredsställande sätt. 
 
Dataskyddsombudet kan inte avsättas eller bli föremål för sanktioner för att ha utfört sina 
arbetsuppgifter. 
 
Dataskyddsombudet är bunden av sekretess inom ramen för sitt uppdrag i enlighet med 
gällande lagstiftning. 
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8. GDPR-samordnare 
8.1 Utnämning av GDPR-samordnare 

Personuppgiftsansvarige ska utse minst en GDPR- samordnare som kommer att bli ansvarig 
för dataskyddsfrågor inom respektive kommunstyrelse/nämnd/kommunalt bolag.  

8.2 GDPR-samordnarens uppgifter och ansvar 

GDPR-samordnare har mandat att leda dataskyddsarbete inom personuppgiftsansvariges 
verksamhet och ska: 

• Kunna besvara frågor kring tillämpningen av GDPR 
• Ansvara för att personuppgiftsansvarige har ett uppdaterat register över behandlingar 

av personuppgifter 
• Hantera begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning, begränsning och 

dataportabilitet 
• Biträda då konsekvensbedömningar genomförs, läs mer i kap. 15. 
• Utreda personuppgiftsincidenter i samråd med incidentgrupp, läs mer i kap 16 och 

BILAGA 8 och Ansvara för att personuppgiftsincidenter dokumenteras 
• Biträda då personuppgiftsbiträdesavtal upprättas av de medarbetare som är ansvariga 

för respektive huvudavtal 
• Ansvara för att personuppgiftsbiträdesavtalet registreras i ett diariesystem eller på 

annat sätt hållas ordnat tillsammans med huvudavtalet, läs mer i kap. 6.  
• Fungera som personuppgiftsasvarigs kontaktlänk till dataskyddsombudet 

 
GDPR-samordnaren ska informera dataskyddsombudet om dataskyddsarbetet var tredje 
månad, eller oftare vid behov. Dataskyddsombudet kan utöver detta begära ytterligare 
information från GDPR-samordnaren. 
 
GDPR-samordnaren meddelar även dataskyddsombudet om det finns behov av 
utbildningsinsatser kring GDPR. GDPR-samordnaren kan, i dialog med dataskyddsombudet 
och sin chef, delta i eller själv genomföra utbildningar kring GDPR. 

8.3 Samverkan mellan kommunerna 

GDPR-samordnarna inom respektive verksamhetsområde kommunicerar regelbundet med 
sina motsvarigheter hos de andra kommunerna. Gemensamma möten hålls med syftet att 
diskutera gemensamma frågor samt dela erfarenheter. Mötena äger rum varje månad, eller vid 
behov, och organiseras av samordnaren hos den ansvarige kommunen. Ansvariga GDPR-
samordnare bjuder in GDPR-samordnarna från de andra kommunerna samt organiserar mötet i 
sin kommuns lokaler enligt följande schema: 

1. Flen  3. Oxelösund 5. Strängnäs 
2. Gnesta  4. Katrineholm 

 
6. Vingåker 
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9. Personuppgifter  
9.1 Vad är en personuppgift? 

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och 
som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Avgörande är att uppgiften enskild eller i 
kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person. Dataskyddsförordningen 
omfattar inte avlidna personer. Exempel på personuppgifter är: 

• Personnummer 
• Namn 
• Efternamn 
• Telefonnummer 
• Adress 
• IP-adress 
• Foto 
• Fastighetsbeteckning 
• Kontonummer 
• Videoupptagning 
• Ljudinspelningar 

9.2 Känsliga personuppgifter 

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd. De 
kallas för känsliga personuppgifter. Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga 
personuppgifter, men det finns undantag. Se till exempel datainspektionens hemsida och de 
författningar som det hänvisas till i BILAGA 2.  Innan man behandlar känsliga 
personuppgifter måste man ha klart för sig vilket stöd man har för behandlingen. 
 
Känsliga personuppgifter är uppgifter om (uppräkningen fortsätter på nästa sida): 

• Ras och etniskt ursprung. 
• Politiska åsikter. 
• Religiös eller filosofisk övertygelse. Att någon inte tillhör någon religion alls är också 

en känslig personuppgift. 
• Medlemskap i fackförening. 
• Hälsa, vilket omfattar alla aspekter av en persons hälsa, till exempel uppgifter om 

sjukdom eller funktionshinder. 
• Genetiska uppgifter, vilket är uppgifter som ger information om en persons nedärvda 

eller förvärvade genetiska kännetecken. Genetiska uppgifter kan till exempel framgå 
av en dna-analys. 

• Biometriska uppgifter, vilket är uppgifter som rör en persons fysiska, fysiologiska eller 
beteendemässiga egenskaper och gör det möjligt att identifiera människor, till exempel 
genom fingeravtrycksavläsning eller ögonskanning.  

• Sexualliv eller sexuell läggning. 
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9.3 Personnummer och samordningsnummer 

Personnummer och samordningsnummer är inte känsliga personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen. Däremot är personnummer och samordningsnummer extra 
skyddsvärda och måste därför behandlas extra försiktigt. Personnummer och 
samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat 
beaktansvärt skäl. 
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10. Behandling av personuppgifter 
10.1 Vad är en behandling? 

Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad behandling av 
personuppgifter. Alla former av åtgärder med personuppgifter, oberoende av om de utförs 
automatiserat eller inte, är personuppgiftsbehandling, till exempel: 

• Insamling 
• registrering 
• organisering 
• strukturering 
• lagring 
• bearbetning eller ändring 
• framtagning 
• läsning 
• användning 
• utlämning genom överföring 
• spridning eller tillhandahållande på annat sätt 
• justering eller sammanförande 
• begränsning 
• radering eller  
• förstöring. 

 
Även personuppgifter i e-post och i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser och i 
annat ostrukturerat material omfattas av dataskyddsförordningen.  
Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad (digital) behandling av 
personuppgifter. Ett exempel på delvis automatiserad behandling är när personuppgifter 
samlas in manuellt i syfte att senare föras in i ett automatiserat register.  

Dataskyddsförordningen gäller också för manuell behandling (pappersform) av 
personuppgifter om personuppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i ett manuellt register 
som är sökbart enligt särskilda kriterier. Att kriterier står i plural i dataskyddsförordningen har 
ansetts betyda att det ska finnas mer än två sökvägar, såsom namn och e-postadress. Är 
registret inte sökbart med hjälp av någon personuppgift omfattas det inte av 
dataskyddsförordningen. 
 
Exempel: En lärare har för hand upprättat en klasslista med för- och efternamn och adresser 
till eleverna i klassen. Klasslistan finns tillgänglig i en pärm, som står i klassrummet. 
Klasslistan är helt manuell, men är sökbar enligt två sökvägar (namn och adress), och 
sökvägarna i sig utgör personuppgifter. Klasslistan omfattas alltså av 
dataskyddsförordningen, trots att den aldrig behandlas digitalt. 
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10.2 Behandling av känsliga personuppgifter 

Behandling av känsliga personuppgifter är som huvudregel förbjuden. Det går dock att 
behandla sådana uppgifter om man har lagstöd och iakttar försiktighet. I avsnitt 9.2 framgår 
vad som menas med känsliga personuppgifter. För att behandling av känsliga personuppgifter 
ska vara tillåten krävs ett giltigt undantag från förbudet, se avsnitt 9.2 och bilaga 2.  

10.3 Behandling av personnummer och samordningsnummer 

Personnummer och samordningsnummer är extra skyddsvärda personuppgifter även om de 
inte är känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Man får bara behandla 
personnummer och samordningsnummer när det är klart motiverat med hänsyn till: 
 

• Ändamålet med behandlingen (personuppgiftsansvariges syfte med att registrera 
personnummer ska klart motivera behandlingen) 

• Vikten av en säker identifiering (behandling av personnummer är nödvändigt för att 
kunna identifiera de registrerade på ett säkert sätt), eller 

• något annat beaktansvärt skäl (det finns något annat som klart motiverar 
registreringen). 
 

Exempel: Arbetsgivare måste ha information om de anställdas personnummer för att kunna 
betala ut lön.  

10.4 Behandla redan insamlade personuppgifter på ett nytt sätt 

Om man vill börja behandla redan insamlade personuppgifter på ett nytt sätt måste det vara 
förenligt med de ursprungliga ändamålen. I sådana fall kan man stödja sig på samma rättsliga 
grund som användes när personuppgifterna samlades in (i kapitel 11 finns mer information om 
rättsliga grunder). De registrerade måste informeras om den nya personuppgiftsbehandlingen 
innan den påbörjas.  
 
När det bedöms om en ny personuppgiftsbehandling är förenlig med tidigare ändamål ska man 
bland annat ta hänsyn till och ställa sig följande frågor: 
 

• Vilka kopplingar finns mellan ändamålen med den ursprungliga 
personuppgiftsbehandlingen och den nya? 

• I vilket sammanhang har personuppgifterna samlats in, vilket förhållande har de 
registrerade till oss som personuppgiftsansvarig och vilken personuppgiftsbehandling 
kan de registrerade rimligen förvänta sig? 

• Vilken typ av personuppgifter behandlas, är uppgifterna känsliga? 
• Vilka konsekvenser kan personuppgiftsbehandlingen få för de registrerade? 
• Vilka skyddsåtgärder finns, till exempel behörighetsstyrning, kryptering och 

pseudonymisering? 
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Det är som regel förenligt med de ursprungliga ändamålen att behandla personuppgifter även 
för: 
 

• Arkivändamål av allmänt intresse 
• Vetenskapliga eller historiska forskningsändamål  
• Statistiska ändamål. 

 
Den personuppgiftsansvarige måste dock ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda 
de registrerades rättigheter. 
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11. Rättslig grund för behandling av 
personuppgifter  
11.1 Inledande om rättsliga grunderna och hur de används  

En behandling av personuppgifter är endast laglig om det finns en rättslig grund för 
behandlingen. De rättsliga grunderna för behandlingen framgår av artikel 6 GDPR. Det finns 
sex rättsliga grunder: 

• Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse  
• Rättslig förpliktelse  
• Avtal 
• Samtycke 
• Intresseavvägning 
• Grundläggande intresse 

Myndigheter och andra inom kommunal och offentlig verksamhet ska främst använda följande 
grunder: 

• Rättslig förpliktelse. 
• Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. 
• Avtal. 

Ibland kan privata företag vara verksamma inom offentlig verksamhet, till exempel när skolor 
eller hälso- och sjukvård bedrivs i privat regi. De utför då en uppgift av allmänt intresse och 
ska stödja sig på samma rättsliga grunder som en myndighet. Myndigheter, som till exempel 
kommuner, får inte använda sig av en intresseavvägning när de fullgör sina uppgifter. 

11.2 Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse 

Den här rättsliga grunden innebär att personuppgiftsbehandling är tillåten om 
personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter i myndighetsutövning eller utför uppgifter 
av allmänt intresse. Myndighetsutövning kännetecknas av beslut eller andra ensidiga åtgärder 
som ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Det 
är till exempel myndighetsutövning när nämnden beslutar om att en medborgare ska få en viss 
förmån eller rättighet, eller att medborgaren har en viss skyldighet och föreläggs att göra 
något. Det kan alltså vara beslut som gynnar den enskilde eller beslut som är betungande.  
 
Myndighetsutövning kan också ske i förhållande mellan myndigheter, till exempel när en 
myndighet har tillsyn över en annan myndighets verksamhet. Personuppgiftsbehandlingen 
måste vara nödvändig - Syftet med personuppgiftsbehandlingen måste vara nödvändigt som 
ett led i nämndens myndighetsutövning. Ändamålet med behandlingen behöver inte, till 
skillnad från behandling som grundas på rättslig förpliktelse, framgå av den lag där 
befogenheten att utöva myndighet fastställs. Det räcker med att det finns ett samband mellan 
ändamålet med behandlingen och myndighetsutövningen. 
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Utanför begreppet myndighetsutövning faller sådan faktiskt verksamhet 
personuppgiftsanvarige bedriver, som inte innebär tvång. Exempel på sådan verksamhet är när 
en kommun lämnar upplysningar och råd eller sopar gatorna. 

11.3 Rättslig förpliktelse  

Den rättsliga grunden rättslig förpliktelse innebär att det finns lagar eller regler som gör att 
vissa personuppgifter måste behandlas i en verksamhet. Personuppgiftsansvarig får behandla 
personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt 
eller svensk rätt, inklusive kollektivavtal. Den som har ansvar för behandlingen (nämnden) 
ska vara ålagd att uppfylla den rättsliga förpliktelsen. 

Det måste vara möjligt för såväl personuppgiftsansvarig som för den registrerade att förstå 
varför behandlingen av personuppgifter behövs. Det kan exempelvis finnas en lag som anger 
att personuppgiftsansvarig i en viss situation är skyldiga att lämna uppgifter till en annan 
myndighet eller en domstol. 

Exempel: En arbestgivare kan utrusta sina bilar med speciell gps-utrustning som används för 
elektroniska körjournaler för att förenkla redovisningen till Skatteverket. 

Arbetsgivaren får dock inte använda uppgifterna som gps:en samlar in för att till exempel 
kontrollera hur långa raster de anställda tar, utan får enbart spara just de uppgifter 
Skatteverket kräver. 

Här följer några fler situationer med olika typer av rättsliga skyldigheter eller förpliktelser: 

- Att inom hälso- och sjukvården föra journaler. 
- Arbetsgivare är skyldiga att redovisa skatter och sociala avgifter beträffande 

arbetstagarna. 
- Turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist gör att arbetsgivaren 

måste upprätta listor över anställda och lämna dem till facket. 

11.4 Avtal 

Den rättsliga grunden avtal innebär att den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal 
med den personuppgiftsansvarige. Det krävs att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig, 
antingen för att fullgöra avtalet med den registrerade eller för att vidta åtgärder på begäran av 
den registrerade innan avtalet ingås. Den här grunden gäller bara för avtal i där den 
registrerade är eller avser att bli part. 
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Exempel 1: Som arbetsgivare får personuppgiftsansvarige behandla personuppgifter om en 
anställd för att kunna uppfylla anställningsavtalet, till exempel för löneberäkning, registrering 
av sjukfrånvaro eller i ett flextidssystem. 

Observera att en personuppgiftsansvarig kan behöva vidta åtgärder på begäran av den 
registrerade innan ett avtal ingås, exempelvis när det behöver kontrolleras om den registrerade 
har nödvändiga tillstånd. 

11.5 Samtycke 

Den rättsliga grunden samtycke innebär att den registrerade har sagt ja till 
personuppgiftsbehandlingen. Samtycke är dock ofta en olämplig rättslig grund för 
myndigheter, eftersom samtycket måste vara frivilligt och jämlikt. Överväg därför alltid om ni 
kan använda någon av de andra rättsliga grunderna.   

Den som arbetar för en personuppgiftsansvarig nämnd inom en kommun bör tänka på följande 
när det gäller samtycke: 

• Samtycke är inte första valet. Om man kan stödja personuppgiftsbehandlingen på 
någon av de andra fem rättsliga grunderna, så får man inte dessutom inhämta 
samtycke. Kom ihåg att det ofta är olämpligt att använda sig av samtycke som 
myndighet.  

• Fråga bara efter samtycke om ni kan respektera ett nej. Den registrerade ska 
kunna avgöra om personuppgifterna ska få behandlas, och hen ska alltid kunna säga 
nej. Maktförhållandet måste dessutom vara jämlikt. 

• Jämlika maktförhållanden. För att ni ska kunna använda samtycke som rättslig 
grund måste maktförhållandet vara jämlikt. Tänk på att maktförhållandet ofta är 
ojämlikt i relationen mellan myndighet och medborgare, och mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Om det råder ett ojämlikt maktförhållande kan ni inte stödja er på 
samtycke. 

• Samtycket ska vara frivilligt. Med frivilligt menas att den registrerade har ett genuint 
fritt val och kontroll över sina personuppgifter. Samtycket blir därför ogiltigt om 
någon har utsatts för påverkan. Den registrerade får inte heller drabbas av negativa 
konsekvenser om hen inte lämnar sitt samtycke. 

• Den registrerade ska kunna ångra sig. Förklara klart och tydligt för den som ska 
lämna sitt samtycke att hen alltid har rätt att ångra sig. Det ska vara lika lätt att lämna 
ett samtycke som att återkalla det. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn. Obs! Om 
det är svårt att återkalla samtycket är det inte giltigt. Om den registrerade inte kan eller 
får återkalla sitt samtycke utan att drabbas av negativa konsekvenser är samtycket inte 
frivilligt. 

• Den registrerade ska godkänna att personuppgifterna används. Det ska tydligt 
framgå att den registrerade godkänner att personuppgifterna används. Samtycket kan 
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ges genom ett uttalande eller en entydigt bekräftande handling, till exempel med en 
kryssruta på en webbplats. Obs! Förifyllda kryssrutor är inte tillåtna. 

• Eftersom barn enligt dataskyddsförordningen förtjänar särskilt skydd måste all 
information som riktar sig till barn vara skriven på ett tydligt och enkelt sätt som barn 
förstår. Tidigare gällde Datainspektionens tumregel att barn under 15 år generellt inte 
har tillräcklig mognad för att ge ett giltigt samtycke, men informationen måste alltid 
bedömas från fall till fall med utgångspunkt i den enskilda individens mognad och 
förmåga. 

• Barn och ungdomar som inte själva kan tillgodogöra sig informationen kan inte 
lämna ett rättsligt giltigt samtycke. I sådana fall ska samtycket istället inhämtas från 
den som har föräldraansvaret för barnet. 

 
Personuppgiftsanvarig ansvarar också för att ett giltigt samtycke har inhämtas och behöver 
kunna visa både att den registrerade har fått relevant information och att vårt arbetssätt 
uppfyller kraven.  Det är därför viktigt att dokumentera:  

• Hur samtycket inhämtades 
• när samtycket inhämtades samt 
• vilken information den registrerade fått. 

 
Dokumentera samtycke genom att använda mallar i BILAGA 4. 

Exempel på när samtycke kan användas och exempel på när samtycke inte får användas 
finns på datainspektionens hemsida.   
 
Exempel 1: En nämnd planerar vägarbeten. Nämnden erbjuder invånarna möjlighet att 
anmäla sig för att få uppdateringar via e-post. Nämnden är tydlig med att det är frivilligt att 
anmäla sig och inhämtar samtycke för att använda e-postadresserna för endast detta 
ändamål. Invånare som inte vill delta har inte gått miste om någon grundläggande service 
från myndigheten. Informationen finns även publikt på kommunens webbplats. 
 
Exempel 2: Arbetsgivaren vill filma på delar av kontoret. Arbetsgivaren frågar alla 
medarbetare som sitter på den berörda delen av kontoret efter deras samtycke, eftersom de 
kan synas i bakgrunden på filmen. De som inte vill bli filmade ska inte drabbas av några 
negativa konsekvenser, utan får istället likvärdiga arbetsplatser någon annanstans i 
bygganden under den tid filminspelningen pågår. 
 
Exempel när samtycke INTE kan användas: En medborgare ansöker om en biståndsinsats. 
För att vi ska kunna hantera ansökan och komma fram till ett beslut så måste vi behandla 
medborgarens personuppgifter. Vi agerar här som myndighet gentemot medborgaren och 
maktförhållandet mellan oss är väldigt ojämlikt. Samtycket skulle också kunna upplevas som 
villkorat – om du inte samtycker så får du inget bistånd. Samtycke kan inte användas som 
rättslig grund för behandlingen. Rätt grund är istället myndighetsutövning. 
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11.6 Grundläggande intresse 

Den här rättsliga grunden innebär att personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för 
att rädda liv. Det är väldigt få verksamheter som kommer att hänvisa till den här rättsliga 
grunden. I första hand är den aktuell inom vården. 

Personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att rädda den 
registrerades eller någon annan persons liv. Det kallas att skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse. I huvudsak handlar det om tillfällen när den registrerade inte kan 
fatta beslut eller lämna samtycke, till exempel om en person är medvetslös. 

Exempel: En person har plötsligt blivit sjuk och förlorat medvetandet. Vård och 
räddningstjänst får behandla personuppgifter för att kontrollera blodgrupp och 
sjukdomshistoria och för att kontakta anhöriga. Anställd inom till exempel hemtjänst eller 
skola får också lämna personuppgifter till vård och räddningstjänst. Arbetsgivare får också 
lämna vidare anställds personuppgifter i den situationen etc. 

Den här rättsliga grunden kan vi bara använda i mycket begränsad omfattning. 

Om det går att lösa situationen på att annat sätt, gör det. Det kanske till och med går att 
undvika att behandla personuppgifterna. 

Den här situationen uppstår inte om vården är planerad. Då behandlar vårdgivaren patientens 
personuppgifter med en annan rättslig grund, nämligen uppgift av allmänt intresse. Om en 
person själv är kapabel att fatta egna beslut och inte samtycker till behandlingen får vi inte 
behandla personens personuppgifter med denna rättsliga grund. 

Peronuppgiftsbehandlingen måste vara nödvändig - Det måste vara nödvändigt att behandla 
personuppgifterna för att vi ska kunna hänvisa till den här rättsliga grunden. Om vi kan ta 
tillvara den registrerades rättigheter på något annat mindre påträngande sätt kan vi inte 
hänvisa till att vi skyddar grundläggande intressen. Det kanske till exempel går att behandla en 
patient utan personuppgifterna. Om det går att lösa på ett annat sätt – gör det. Behandla 
personuppgifter med den här rättsliga grunden bara om det inte uppenbart finns en annan 
rättslig grund. I vissa fall kanske det är möjligt att ta tillvara en persons grundläggande 
intressen med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. 
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12. Den registrerades rättigheter  
Dataskyddsförordningen ger de registrerade ett flertal rättigheter vad gäller behandling av 
personuppgifter. Det är personuppgiftsansvariges ansvar se till att tillräckliga processer finns 
för att tillmötesgå de registrerade så att de kan tillgodose sina rättigheter. Den grundläggande 
regleringen om rättigheterna finns i artikel 12-20 GDPR. 

De registrerade har följande rättigheter: 
• Rätt till information 
• Rätt till rättelse 
• Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) 
• Rätt till begränsning av behandling 
• Rätt till dataportabilitet 
• Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande eller inbegripet 

profilering 
• Rätt att lämna klagomål 
• Rätt att begära skadestånd 

12.1 Rätt till information  

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. 
Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både 
när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Därutöver finns det vissa 
tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett 
dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personuppgiftsansvarige och 
det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.  
 
Informationen ska tillhandahållas den registrerade kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig 
form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk. I 
dataskyddsförordningen anges utförligt vilken information som ska ges. Bland annat ska 
information lämnas om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga 
grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen. 
 
Information om en specifik behandling av personuppgifter ska alltid ges till den registrerade 
innan behandlingen påbörjas. Inhämtas personuppgifterna från den registrerade själv lämnas 
information lämpligast i samband med insamlandet. Inhämtas personuppgifterna från någon 
annan part, ska den personuppgiftsansvarige lämna information i samband med att 
personuppgifterna första gången registreras. 
 
Information behöver inte lämnas om det finns andra bestämmelser som gäller framför 
dataskyddsförordningen, t.ex. om vissa uppgifter omfattas av sekretess. Information behöver 
inte lämnas om sådant som den registrerade redan känner till, eller om det är omöjligt eller 
skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats. 
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Informationen ska omfatta uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet, dvs. 
kommunens adress, nämnd och kontaktperson, uppgift om ändamålen med behandlingen och 
all övrig information som behövs för att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter 
i samband med behandlingen, såsom information om mottagarna av uppgifterna, skyldighet att 
lämna uppgift och rätten att ansöka om information och få rättelse. Den registrerade ska om 
möjligt även få kännedom om hur länge personuppgifterna finns lagrade. Se också BILAGA 
5. 

12.2 Registerutdrag 

Den registrerade har rätt att få information om personuppgifter som rör honom eller henne 
behandlas. Vid en begäran om registerutdrag ska personuppgiftsansvarige lämna följande 
information: 

• Vilka uppgifter om sökande som behandlas. 
• Varifrån dessa uppgifter har hämtats. 
• Åndamålen med behandlingen. 
• Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. 
• Eventuell överföring till tredje land, och i så fall vilka skyddsåtgärder som har 

vidtagits. 
• Hur länge verksamheten sparar uppgifterna. 
• Förekomsten av automatiserat beslutsfattande och vilka följderna blir för den 

registrerade. 
• Personuppgiftsansvarige ska även informera den registrerade om rätten att lämna 

klagomål till tillsynsmyndigheten, rätten att bli raderad, samt rätten att invända mot 
och begära begränsning av en personuppgiftsbehandling. 

Den sökande har rätt att få ett skriftligt besked inom en månad från att ansökan inkom. Om 
beskedet tar längre tid, ska den sökande underrättas om detta innan en månad har passerat. 
Blankett och rutin finns i BILAGA 6. 

12.3 Rättelse 

Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller myndighet som behandlar 
personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den enskilde har 
rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn 
till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Att den som behandlar personuppgifter också 
själv måste se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade framgår redan av de 
grundläggande principerna i dataskyddsförordningen.  

Om uppgifter rättas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också 
informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter rättats. Det gäller dock inte 
om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den enskilde har 
också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut. 
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Rättelse ska göras utan onödigt dröjsmål om den personuppgiftsansvarige har felaktiga 
personuppgifter som rör den registrerade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, 
ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom 
att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.  Rutin och blankett finns i BILAGA 7. 

12.4 Radering 

Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar 
personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Uppgifterna 
måste raderas i följande fall: 

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar 

samtycket 
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att 

uppgifterna behandlas 
• Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för 

myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade 
skäl som väger tyngre än den enskildes intresse 

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt 
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet 

skapar en profil i ett socialt nätverk  
 

Om uppgifter raderas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också 
informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det 
skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den enskilde har också rätt 
att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.  

 
När personuppgifterna har publicerats eller på annat sätt gjorts offentliga (i ett socialt nätverk, 
ett internetforum eller på en webbsida) räcker det inte alltid att de raderas där. I dessa 
situationer ska den som offentliggjort uppgifterna också vidta rimliga åtgärder för att 
informera andra som behandlar uppgifterna om den enskildes begäran så att även kopior av 
eller länkar till uppgifterna tas bort.  
 
Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra. Undantagen 
kan göras om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter. Personuppgifterna 
ska inte raderas om behandlingen är nödvändig av följande skäl (uppräkning fortsätter på 
nästa sida):  

• För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.  
• För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten 

eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige 
omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i 
myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.  
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• För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h 
och i samt artikel 9.3.  

• För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i den utsträckning 
som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar 
uppnåendet av syftet med den behandlingen.  

• För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  
 
Rutin och blankett finns i BILAGA 7. 

12.5 Begränsning av behandling  

Enskilda har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med 
begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för 
vissa avgränsade syften.  
 
Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är 
felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen 
av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen 
upphör ska den enskilde informeras om detta.  
 
Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen 
begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:  

a) Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den 
personuppgiftsansvarige en möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.  

b) Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna 
raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.  

c) Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen 
med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra 
gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

d) Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på 
kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än 
den registrerades berättigade skäl.  

 
Om behandlingen har begränsats i enlighet med punkt 1 får sådana personuppgifter, med 
undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, 
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller 
juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för 
en medlemsstat. Blankett och rutin finns i BILAGA 7. 

12.6 Rätt till dataportabilitet (överföring) 

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina 
personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till 
dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan 
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överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att den personuppgiftsanvarige 
behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att 
uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den 
registrerade själv har lämnat. Rätten till dataportabilitet är en nyhet i dataskyddsförordningen.  
Blankett och rutin finns i BILAGA 7. 

12.7 Rätt att göra invändningar 

En enskild har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av 
hans eller hennes personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för 
att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en 
intresseavvägning. Om den enskilde invänder mot behandlingen får den 
personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det 
finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den 
enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, 
utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

Den enskilde har alltid rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter används för 
direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot 
direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. 
Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål. 

Den personuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om rätten att göra invändningar. 
Blankett och rutin finns i BILAGA 7. 

12.8 Automatiserat beslutsfattande eller profilering  

Den enskilde har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av 
automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för 
den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. 

Automatiserat beslutsfattande kan till exempel vara ett automatiserat avslag på en 
kreditansökan på internet eller vid ett nekande besked från e-rekrytering via internet utan 
personlig kontakt. 

Automatiserat beslutsfattande kan vara tillåtet om det är nödvändigt för ingående eller 
fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller om den 
enskilde har gett sitt uttryckliga samtycke. Det kan även vara tillåtet enligt särskild 
lagstiftning. Den personuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om att 
automatiserat beslutsfattande används enligt den generella informationsskyldigheten i 
förordningen. 

Automatiserade beslut kan fattas med eller utan profilering. Omvänt kan profilering användas 
utan att det leder till ett automatiserat beslut. Profilering innebär varje form av automatisk 
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behandling av personuppgifter då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga 
egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort 
eller förflyttningar. 

Profilering utgör en behandling av personuppgifter som måste utföras i enlighet med samtliga 
bestämmelser i dataskyddsförordningen. 

12.9 Avgift 

Utgångspunkten är att information som lämnas och åtgärder som vidtas enligt artiklarna 13-22 
och 34 ska tillgodoses utan att avgift tas ut från den registrerade. Personuppgiftsanvarig kan 
begära att avgift ska tas ut i samband med repetitiv och uppenbart ogrundad begäran om att 
lämna ut. Det förutsätter att respektive kommun beslutar om och hur sådan avgift i så fall ska 
tas ut. 

12.10 Beslut och överklagande 

Beslut som fattats i anledning av den registrerades rättigheter som beskrivs i artiklarna 12.5 
och 15-21 dataskyddsförordningen kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma 
gäller eventuella beslut att ta ut avgift. Att beslut ska fattas och att de kan överklagas framgår 
av 7 kap 2 § dataskyddslagen och förarbeten till den bestämmelsen.  

12.11 Klagomål 

Den som anser att någon behandlar uppgifter om honom eller henne i strid med 
dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar 
del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den 
som fört fram klagomålet.  

12.12 Skadestånd 

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats 
i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de 
personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen. 

Ett personuppgiftsbiträde kan också bli skadeståndsansvarigt om denne har brutit mot de 
bestämmelser som specifikt riktar sig till biträden eller har behandlat uppgifter i strid med den 
ansvariges instruktioner. Den enskilde kan begära skadestånd från den 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol. 

Den som lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan av antingen den 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. De får sedan i sin tur reglera detta 
sinsemellan. En personuppgiftsansvarig eller ett biträde har dock ingen skyldighet att betala 
ersättning om de kan visa att de inte på något sätt är ansvariga för skadan.  

                                                                                        35  



 
 
       

13. Säkerhetsåtgärder, behörighetsstyrning 
och åtkomst, radering  
Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för 
personuppgifterna med användning av tekniska och organisatoriska åtgärder.  

Exempel på tekniska åtgärder som måste kontrolleras är: 
• Tillräckliga back-up rutiner. 
• Tillräckliga brandväggar. 
• Lösenordskyddade trådlösa nätverk. 
• Uppdaterat virusskydd. 
• Lösenordsskydd för mobila enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor 
• Skydd mot obehörig intern åtkomst. 
• Lösenordskrav. 
• Kryptering vid behov. 
• Loggning av, åtkomst till och användning av IT-system mm.  

Organisatoriska säkerhetsåtgärder kan innebära att behörighetskontroll används för de 
system som innehåller personuppgifter, loggning av åtkomst till personuppgifter eller att 
datorer och dylikt som innehåller personuppgifter ska förvaras så att obehörig åtkomst 
försvåras och inte lämnas framme.  

Personuppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet 
med behandlingen. Genom att upprätta och följa en gallringsrutin för respektive 
databas/behandling säkerställer man det strukturerade gallringsarbetet. Även personuppgifter i 
så kallat ostrukturerat material såsom i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser 
etc. behöver raderas när ändamålet med behandlingen är uppfyllt.  
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14. Överföring till tredje land  
Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter blir tillgängliga för någon 
i ett land utanför EU/EES-området (så kallad tredjelandsöverföring). Listan med länder som 
omfattas av dataskyddsförordningen finns i BILAGA 1.  
 
För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES gäller särskilda regler. 
Dataskyddsförordningen innebär att alla EU:s medlemsstater samt EES-länderna har ett 
likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet och därför kan personuppgifter 
föras över fritt inom det området utan begränsningar. För länder utanför det området finns 
däremot inte några generella regler som ger motsvarande garantier och därför får 
tredjelandsöverföring endast ske under särskilda förutsättningar. Det här berör varje form av 
överföring av information över gränserna, t ex många online IT-tjänster, molnbaserade 
tjänster, tjänster för extern åtkomst eller globala databaser mm och behöver analyseras 
särskilt.  
 
Exempel på överföring av personuppgifter till tredje land: 

• När ett dokument som innehåller personuppgifter skickas till någon i ett land 
utanför EU/EE via e-post 

• När ett personuppgiftbiträde anlitas i ett land utanför EU/EES. 
• När någon utanför EU/EES får tillgång, exempelvis läsbehörighet, till 

personuppgifter som finns lagrade inom EU/EES. 
• När personuppgifter lagras i en molntjänst som är baserad utanför EU/EES. 
• När personuppgifter lagras, till exempel på en server, i ett land utanför EU/EES. 

Att publicera något på internet är inte tredjelandsöverföring om webbplatsen lagras hos en 
internetleverantör som är etablerad inom EU. 

14.1 Adekvat skyddsnivå 

EU-kommissionen kan fatta beslut om att ett land har en tillräckligt hög skyddsnivå och 
personuppgiftsansvarig får då föra över personuppgifter dit utan att de förutsättningar som 
beskrivs nedan i avsnitt 14.2 är uppfyllda. I dataskyddsförordningen kallas det för adekvat 
skyddsnivå. Det kan även gälla ett visst territorium, en internationell organisation eller en eller 
flera sektorer i ett tredje land. 

När EU-kommissionen fattar beslut om adekvat skyddsnivå tittar de bland annat på landets 
lagar och internationella åtaganden, vilka möjligheter den registrerade har att få rättslig 
prövning och om landet respekterar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. EU-kommissionen kontrollerar också att det finns oberoende tillsynsmyndigheter 
som ansvarar för att dataskyddsreglerna följs och som kan hjälpa den registrerade. 
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Till skillnad från i personuppgiftslagen finns det inte längre utrymme för den 
personuppgiftsansvarige att själv avgöra om det finns en adekvat skyddsnivå eller inte. Det är 
bara EU-kommissionen som kan fatta ett sådant beslut. 

EU-kommissionen har fattat beslut om att skyddsnivån i dessa länder är adekvat, det vill säga 
tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen: 

• Andorra 
• Argentina 
• Bailiwick of Guernsey 
• Färöarna 
• Isle of Man 
• Israel 
• Jersey 
• Nya Zeeland 
• Schweiz 
• Uruguay 
 

Dessutom har EU-kommissionen bedömt att skyddsnivån är adekvat på vissa områden eller 
under särskilda villkor i följande länder: 

• Kanada, om deras lagstiftning för skydd av personuppgifter i privat sektor är 
tillämplig på mottagarens personuppgiftsbehandling. 

• USA, om mottagaren har anslutit sig till så kallade Privacy Shield.2 

Nya beslut fattas löpande, uppgifterna ska kontrollera hos datainspektionen vid behov. 

14.2 När får uppgifter annars överföras till tredje land? 

Personuppgifter får överföras till ett land utanför EU/EES utan att det finns beslut om att 
landet har en adekvat skyddsnivå om det finns: 

• Bindande företagsbestämmelser 
• Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat  
• Godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer 
• Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter 
• Tillstånd från tillsynsmyndigheten 

2 Privacy Shield är en mekanism för självcertifiering som finns i USA. Det innebär att företag i  
USA kan anmäla sig till det amerikanska handelsdepartementet (Department of Commerce)  
och meddela att de uppfyller de krav som ställs i Privacy Shield. Enligt ett beslut från EU- 
kommissionen är det tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att överföra personuppgifter till  
mottagare som har anslutit sig till Privacy Shield. 
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Det måste dessutom finnas lagstadgade rättigheter och möjlighet för de registrerade att klaga 
på personuppgiftsbehandlingen och få den prövad i domstol. 

14.1.1 Bindande företagsbestämmelser 
Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) är regler som en 
företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling av 
personuppgifter. Bindande företagsbestämmelser måste godkännas av tillsynsmyndigheten i 
Sverige eller någon annan tillsynsmyndighet i EU. 
 
I dataskyddsförordningen finns detaljerade bestämmelser om vad bindande 
företagsbestämmelser ska innehålla och hur det går till när tillsynsmyndigheten behandlar 
ärenden om att få bindande företagsbestämmelser godkända. Innan en tillsynsmyndighet 
godkänner bindande företagsbestämmelser ska den begära yttrande från den Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, där företrädare för alla EU/EES-länders tillsynsmyndigheter är med. 

14.1.2 Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om 
EU-kommissionen har godkänt vissa standardavtalsklausuler som handlar om dataskydd 
(Standard Contractual Clauses, SCC). Om ni ingår avtal, som innehåller dessa 
standardavtalsklausuler, med någon utanför EU/EES, så är det tillåtet att överföra 
personuppgifter till dem. Observera dock att ni inte får ändra i klausulerna. Om det är 
nödvändigt kan ni få lägga till klausuler om affärsrelaterade frågor, men sådana får då inte 
strida mot någon standardavtalsklausul. 
 
Standardavtalsklausulerna innehåller skyldigheter dels för personuppgiftsansvariga som vill 
föra över personuppgifter till länder utanför EU/EES, dels för personuppgiftsansvariga eller 
personuppgiftsbiträden som tar emot sådana uppgifter. Klausulerna reglerar också andra 
frågor kring överföringen, till exempel de registrerades rättigheter och hur tvister med 
anledning av avtalet ska lösas. 
 
Det finns tre alternativ att välja mellan när det gäller standardavtalsklausuler. Alla tre har 
godkänts av EU-kommissionen. Två av dessa gäller överföring till andra 
personuppgiftsansvariga i länder utanför EU/EES. Det tredje avser överföring av 
personuppgifter till personuppgiftsbiträden i länder utanför EU/EES. 
De svenska versionerna: 
Alternativ 1 
Alternativ 2 
Alternativ 3 

14.1.3 Uppförandekoder och certifieringsmekanismer 
Om personuppgiftsansvarig ansluter er till en godkänd uppförandekod eller godkänd 
certifieringsmekanism kan det vara tillåtet att överföra personuppgifter till länder utanför 
EU/EES. Detta gäller under förutsättning att dessa medför rättsligt bindande och verkställbara 
skyldigheter även för mottagaren av personuppgifterna. 

                                                                                        39  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441756659&uri=CELEX:32001D0497
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441756659&uri=CELEX:32001D0497
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441981654&uri=CELEX:32004D0915
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441981654&uri=CELEX:32004D0915
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN


 
 
       

14.1.4 Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter 
Det är tillåtet att grunda en överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES på ett så 
kallat rättsligt bindande och verkställbart instrument, om överföringen sker mellan 
myndigheter. Ett sådant instrument mellan myndigheter kan vara ett samförståndsavtal eller 
ett informationsutbytesavtal inom till exempel skatteområdet.  

14.1.5 Tillstånd från tillsynsmyndigheten 
Myndigheter får också överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES om de har fått 
tillstånd från tillsynsmyndigheten. Ett sådant tillstånd kan lämnas om överföringen grundar sig 
på avtalsklausuler mellan den som för över personuppgifter och mottagaren av dessa. Om det 
gäller överföring av personuppgifter mellan myndigheter kan tillstånd även lämnas om 
överföringen grundar sig på bestämmelser i administrativa överenskommelser som innehåller 
verkställbara och faktiska rättigheter för de registrerade. Innan tillsynsmyndigheten beslutar 
om särskilt tillstånd ska ett yttrande inhämtas från den Europeiska dataskyddsstyrelsen, där 
företrädare för alla EU/EES-länders tillsynsmyndigheter är med. 
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15. Konsekvensbedömning  
Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess 
art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra en 
bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter 
(artikel 35 dataskyddsförordningen). Artikel 29 gruppen har antagit riktlinjer för hur 
konsekvensbedömningen ska göras. 
 
Personuppgiftsansvarig, ska påbörja konsekvensbedömningen så tidigt som möjligt och börja 
även om vissa delar av behandlingen fortfarande är okända. Även personuppgiftsbehandlingar 
som har påbörjats innan dataskyddsförordningen började gälla, omfattas av kravet att en 
konsekvensbedömning ska genomföras vid behov.  
 
Den personuppgiftsansvarige ska rådfråga dataskyddsombudet om konsekvensbedömningen. 
Dataskyddsombudet bör även övervaka genomförandet av konsekvensbedömningen. Det är 
dock alltid den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att konsekvensbedömningen 
utförs. Konsekvensbedömningen kan utföras av någon annan, inom eller utanför 
organisationen, men den personuppgiftsansvarige har det yttersta ansvaret. 
Dataskyddsombudets råd och de beslut som den personuppgiftsansvarige fattar bör 
dokumenteras i konsekvensbedömningen. 

15.1 Prövningen av om konsekvensbedömning ska göras 

En konsekvensbedömning ska göras om en viss personuppgiftsbehandling ”sannolikt leder till 
en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter". Risken ska i första hand bedömas 
utifrån dataskydd och integritet, men även utifrån andra grundläggande rättigheter som 
yttrandefrihet, tankefrihet, fri rörlighet, förbud mot diskriminering, rätt till frihet, samvete och 
religion. Det krävs en konsekvensbedömning om en behandling sannolikt leder till hög risk 
för fysiska personers rättigheter och friheter (artikel 35 punkt 1 dataskyddsförordningen).  

15.2.1 När ska en konsekvensbedömning göras?  
Enligt artikel 35.3 ska en bedömning särskilt krävas vid: 
1. En systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga 

förhållanden som grundar sig på automatisk behandling, inbegripet profilering, och på 
vilken beslut grundar sig som har rättsliga följder för fysiska personer eller på liknande 
sätt i betydande grad påverkar fysiska personer. 

2. Behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter, som avses i artikel 
9.1, eller av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser som 
avses i artikel 10. 

3. Systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning. 
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Om behandlingen inte ingår i de tre kategorier som framgår av artikel 35.3, ska man göra en 
bedömning för att komma fram till om en behandling ”sannolikt leder till en hög risk” och om 
det behövs därför en konsekvensbedömning. Artikel 29 gruppen har sammanställt nio steg, 
som bedömningen ska göras i, som beskrivs här.  

1. Utvärdering eller poängsättning, som inbegriper profilering och förutsägelse, särskilt 
”aspekter avseende den registrerades arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa, 
personliga preferenser eller intressen, pålitlighet eller beteende, vistelseort eller 
förflyttningar” (skälen 71 och 91): Exempel på detta kan vara finansinstitut som granskar 
sina kunder mot en databas för kreditupplysning eller mot en databas för bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism, eller ett bioteknikföretag som erbjuder genetiska 
tester direkt till konsumenter för att bedöma och förutse risker för sjukdomar/hälsorisker, eller 
ett företag som utvecklar profiler för beteende eller marknadsföring som grundas på 
användning av eller navigering på dess webbplats.  

2. Automatiskt beslutsfattande med rättsliga eller liknande betydande följder: Detta steg 
handlar om behandling som har i syfte att fatta beslut om registrerade som har ”rättsliga 
följder för fysiska personer” eller ”på liknande sätt i betydande grad påverkar fysiska 
personer” (artikel 35.3 a). Till exempel kan behandlingen leda till utestängning eller 
diskriminering av enskilda. Behandling som har liten eller ingen påverkan på enskilda 
uppfyller inte detta särskilda kriterium. Ytterligare förklaringar om dessa begrepp kommer att 
tillhandahållas i arbetsgruppens kommande riktlinjer om profilering.  

3. Systematisk övervakning: Detta steg handlar om behandling som används för att observera, 
övervaka eller kontrollera registrerade, inbegripet uppgifter som har samlats in genom nätverk 
eller ”[s]ystematisk övervakning av en allmän plats” (artikel 35.3 c)15. Denna typ av 
övervakning är ett kriterium eftersom personuppgifter kan samlas in i situationer där de 
registrerade kanske inte är medvetna om vem som samlar in deras uppgifter eller hur de 
kommer att användas. Dessutom kan det vara omöjligt för enskilda att undvika att bli föremål 
för sådan behandling på allmän plats (eller allmänt tillgängliga platser).  

4. Känsliga uppgifter eller uppgifter av mycket personlig karaktär: Detta steg omfattar 
särskilda kategorier av personuppgifter såsom de definieras i artikel 9 (till exempel 
information om enskildas politiska åsikter) liksom personuppgifter som gäller fällande domar 
i brottmål och brott såsom de definieras i artikel 10. Ett exempel kan vara ett allmänt sjukhus 
som lagrar patienternas journaler eller en privatdetektiv som sparar uppgifter om 
gärningsmän.  

Utöver dessa bestämmelser i förordningen kan vissa kategorier av uppgifter anses öka den 
eventuella risken för enskildas rättigheter och friheter. Sådana personuppgifter anses vara 
känsliga (såsom detta begrepp normalt förstås), eftersom de är kopplade till verksamhet som 
har samband med hushållet och privat verksamhet (såsom elektronisk kommunikation vars 
konfidentialitet ska skyddas), eller eftersom de påverkar utövandet av en grundläggande 
rättighet (såsom lokaliseringsuppgifter vars insamling medför att den fria rörligheten 
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ifrågasätts) eller eftersom åsidosättandet av dessa rättigheter entydigt får allvarliga 
konsekvenser för den registrerades dagliga liv (såsom finansiella uppgifter som kan användas 
för betalningsbedrägeri). I detta avseende kan det ha betydelse om uppgifterna redan har 
offentliggjorts av den registrerade eller av tredje man.  

Det faktum att personuppgifterna har offentliggjorts kan beaktas som en faktor vid 
bedömningen av om uppgifterna förväntades användas vidare för särskilda ändamål. Detta 
kriterium kan även omfatta uppgifter såsom personliga dokument, e-postmeddelanden, 
dagböcker, kommentarer från läsplattor som är utrustade med kommentarfunktioner och 
mycket personlig information i applikationer som registrerar aktiviteter.  

5. Uppgifter som behandlas i stor omfattning: I förordningen definieras inte vad som avses 
med stor omfattning, även om viss vägledning ges i skäl 91. Arbetsgruppen rekommenderar i 
vart fall att följande faktorer beaktas särskilt vid bedömningen av huruvida behandlingen 
utförs i stor omfattning16:  

a. Antalet registrerade som berörs, antingen som ett särskilt antal eller som en andel av den 
aktuella populationen.  

b. Mängden uppgifter och/eller variationen av hanterade dataelement.  

c. Databehandlingens varaktighet eller beständighet.  

d. Behandlingens geografiska omfattning.  

6. Matchande eller kombinerande uppgiftsserier: Uppgiftsserier som till exempel kommer 
från två eller flera behandlingar av uppgifter som utförs i olika syften och/eller av olika 
personuppgiftsansvariga på ett sätt som överstiger den registrerades rimliga förväntningar17.  

7. Uppgifter som rör sårbara registrerade (skäl 75): Behandling av denna typ av uppgifter är 
ett kriterium på grund av en ökad maktobalans mellan de registrerade och den 
personuppgiftsansvarige, vilket innebär att det kan vara svårt för enskilda att på ett enkelt sätt 
lämna samtycke eller motsätta sig behandling av sina uppgifter eller utöva sina rättigheter. 
Sårbara registrerade kan omfatta barn (de kan anses inte vara i stånd att medvetet och med 
eftertanke motsätta sig eller lämna samtycke till behandling av sina uppgifter), anställda, mer 
sårbara befolkningsgrupper som behöver socialt skydd (psykiskt sjuka personer, asylsökande, 
äldre personer, patienter osv.), samt i vart fall situationer där en obalans kan fastställas vad 
gäller förhållandet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige.  

8. Innovativ användning eller tillämpning av nya tekniska eller organisatoriska lösningar: 
Behandling som en kombination av fingeravtryck och ansiktsigenkänning för förbättrad fysisk 
åtkomstkontroll osv. I förordningen klargörs (artikel 35.1 och skälen 89 och 91) att 
användningen av ny teknik, definierad ”i enlighet med den uppnådda nivån av teknisk 
kunskap” (skäl 91), kan innebära att det behövs en konsekvensbedömning. Detta beror på att 
användningen av sådan teknik kan omfatta nya former av insamling och användning av 
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uppgifter, eventuellt med hög risk för enskildas rättigheter och friheter. De personliga och 
sociala konsekvenserna av användningen av ny teknik kan vara okända. En 
konsekvensbedömning hjälper den personuppgiftsansvarige att förstå och hantera sådana 
risker. Till exempel kan vissa ”sakernas internet”-applikationer få betydande konsekvenser för 
enskildas dagliga liv och integritet och således kräva en konsekvensbedömning.  

9. Om behandlingen i sig ”hindrar de registrerade från att utöva en rättighet eller använda 
en tjänst eller ett avtal:(artikel 22 och skäl 91). Detta omfattar behandlingar som syftar till att 
medge, ändra eller neka registrerade tillgång till en tjänst eller att ingå ett avtal. Ett exempel 
på detta är när en bank granskar sina kunder mot en databas för kreditupplysning för att 
besluta om de ska erbjudas lån.  

I artikel 29-gruppens riktlinjer tilläggs sedan att i de flesta situationer kan en 
personuppgiftsansvarig anse att en konsekvensbedömning ska utföras om två av dessa kriterier 
är uppfyllda. Generellt sett anser arbetsgruppen att ju fler kriterier behandlingen uppfyller, 
desto mer sannolikt är det att det föreligger en hög risk för de registrerades rättigheter och 
friheter, och att det därför krävs en konsekvensbedömning, oberoende av vilka åtgärder som 
den personuppgiftsansvarige planerar att vidta. Om man får tre eller flera svar ”ja” på de nio 
frågorna ska en konsekvensbedömning göras!  
 
Nedan följer en bild som visar de olika stegen vid prövningen. 
 

 

Omfattas behandling av en 
av de tre fallen i artikel 

35.3? 

Ja - 
konsekvensbedömmning 

måste göras. 

Nej - gör bedömning enligt 
artikel 29 gruppens nio 

kriterier. 

Vid tre eller flera svar ”ja” 
på de nio - gör 

konsekvensbedömning.   

Vid två ”ja”på de nio - 
bedöm om 

konsekvensbedömning ska 
göras samt dokumentera. 

Vid ”nej” på alla nio frågor 
- ingen 

konsekvensbedömning. 
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15.2.2 När ska en konsekvensbedömning inte göras? 
Det krävs inte en konsekvensbedömning om personuppgiftsbehandlingen: 

• Sannolikt inte leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter 
• Är mycket lik en annan personuppgiftsbehandling där det redan finns en 

konsekvensbedömning. 
• Har sin rättsliga grund i en lag eller förordning, och en konsekvensbedömning redan 

har genomförts när lagen eller förordningen fastställdes. Datainspektionen känner inte 
till att det finns några sådana exempel än. 

En konsekvensbedömning behöver inte göras om den tilltänkta behandlingen inte innefattar 
någon av de kriterier som artikel 29 gruppen har tagit fram som bedömningsmall. 

15.3 En eller flera behandlingar? 

En konsekvensbedömning kan gälla för en eller för flera liknande behandlingar. En enda 
konsekvensbedömning kan till exempel användas för att bedöma flera behandlingar som 
liknar varandra vad gäller art, omfattning, innehåll, ändamål och risker, såsom 

• Ett antal matvarubutiker ska var och en införa liknande övervakningssystem på 
likartade platser. De kan göra en enda konsekvensbedömning. 

• En organisation vill införa en personuppgiftsbehandling som liknar en annan 
personuppgiftsbehandling där det redan finns en konsekvensbedömning. Då kan de 
använda den första bedömningen som referens i sin nya konsekvensbedömning. 

Den som gör en gemensam konsekvensbedömning för flera personuppgiftsbehandlingar ska 
motivera varför en enda konsekvensbedömning har utförts. Motiveringen ska dokumenteras.  

15.4 Konsekvensbedömningens innehåll 

En konsekvensbedömning ska enligt artikel 29 gruppen innehålla följande: 

En systematisk beskrivning av behandlingen 
Den systematiska beskrivningen ska innefatta beskrivning av behandlingens art, omfattning, 
sammanhang och ändamål. Den ska också innehålla beskrivning av vilka personuppgifter som 
registrats, vilka mottagare de överförs till och vilken period de kommer att lagras. Det ska 
finnas en funktionell beskrivning av behandlingen. De tillgångar som är nödvändiga för 
behandlingen ska beskrivas (maskinvara, programvara, nätverk, personer, papper eller 
spridningskanaler för papper). Efterlevnad av eventuella godkända uppförandekoder ska 
beaktas (artikel 35.8).  

 
  

                                                                                        45  



 
 
       

Bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behandlingen (artikel 35.7 b)  
De planerade åtgärderna för att visa att förordningen följs som har fastställts (artikel 35.7 d 
och skäl 90), ska beskrivas.  Det ska visas hur åtgärder som bidrar till att behandlingen är 
proportionell och nödvändiga på grundval av: 

• särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (artikel 5.1 b),  
• laglig behandling (artikel 6),  
• adekvata, relevanta och inte för omfattande uppgifter (artikel 5.1 c),  
• begränsad lagringstid (artikel 5.1 e).  

 
Det ska tas upp vilka åtgärder som stärker de registrerades rättigheter som är tillgångliga med 
beaktande av: 

• Information till den registrerade (artiklarna 12, 13 och 14).  
• Rätt till tillgång och till dataportabilitet (artiklarna 15 och 20).  
• Rätt till rättelse och radering (artiklarna 16, 17 och 19).  
• Rätt att göra invändningar och till begränsning av behandling (artiklarna 18, 19 

och 21).  
• Förhållandet till personuppgiftsbiträden (artikel 28). 
• Skyddsåtgärder som vidtagits för internationella överföringar och det ska 

beskrivas om förhandssamråd skett (artikel 36). 

Hantering av risker för de registrerades rättigheter och friheter (artikel 35.7 c) 
Det ska göras en uppskattning av riskens ursprung, art, särdrag och allvar (se skäl 84). Mer 
specifikt, för varje risk ur de registrerades perspektiv:  
1. Beaktande av riskens ursprung (skäl 90).  
2. Identifiering av möjliga konsekvenser för de registrerades rättigheter och friheter vid 

händelser, däribland obehörig åtkomst, oönskad ändring och förlust av uppgifter.  
3. Identifiering av hot som kan leda till obehörig åtkomst, oönskad ändring och förlust av 

uppgifter.  
4. Uppskattning av sannolikhetsgrad och allvar (skäl 90).  
5. Fastställande av planerade åtgärder för att hantera dessa risker (artikel 35.7 d och skäl 

90).  

 Exempel på risker är obehörig åtkomst, oönskad ändring och att uppgifter försvinner. 
 
Medverkan från berörda parter  
Medverkan från berörda parter ska dokumenteran, här märks: 
1. Rådfrågan av dataskyddsombudet (artikel 35.2).  
2. När så är lämpligt, inhämtning av synpunkter från de registrerade eller deras 

företrädare (artikel 35.9). 

15.5 Inhämta synpunkter från de registrerade? 

Den personuppgiftsansvarige ska, när det är lämpligt, inhämta synpunkter från de registrerade 
eller deras företrädare om den avsedda behandlingen, utan att det påverkar skyddet av 
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kommersiella eller allmänna intressen eller behandlingens säkerhet. Beroende på hur 
personuppgiftsbehandlingen är planerad att fungera kan man fråga på olika sätt. I vissa fall är 
det lämpligt med en enkät till allmänheten, ibland kan det vara bra att rådgöra med fackliga 
företrädare. För en skola kan det vara lämpligt att rådgöra med elevernas vårdnadshavare. 
 
Om den personuppgiftsansvarige och de registrerade inte har samma syn på behandlingen, ska 
det dokumenteras. Det är särskilt viktigt om man väljer att gå vidare med 
personuppgiftsbehandlingen. Om den personuppgiftsansvarige väljer att inte inhämta 
synpunkter från de registrerade, ska man dokumentera även det. Kanske är det inte lämpligt 
för att det skulle äventyra företagets affärsplaner, innebära oproportionerligt mycket arbete 
vara eller ogenomförbart av andra skäl. 

15.6 Ska konsekvensbedömningen offentliggöras? 
Det är inte ett rättsligt krav enligt förordningen att offentliggöra en konsekvensbedömning, 
utan detta är den personuppgiftsansvariges beslut. En upprättad konsekvensbedömning blir 
dock offentlig hos en kommun om det inte finns skäl att sekretessbelägga delar. Detta enligt 
reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 

15.7 Hur ska konsekvensbedömning följas upp? 
Den personuppgiftsansvarige ska vid behov genomföra en översyn för att bedöma om 
behandlingen genomförs i enlighet med konsekvensbedömningen avseende dataskydd 
åtminstone när den risk som behandlingen medför förändras. Personuppgiftsansvarige bör 
regelbundet och kontinuerligt se över och omvärdera sina personuppgiftsbehandlingar för att 
bedöma om det bör genomföras en ytterligare konsekvensbedömning i fall om förhållanden 
har ändrats. Till exempel kan riskerna ha ändrats så att behandlingen nu sannolikt leder till en 
hög risk fast den inte gjorde det tidigare. Konsekvensbedömningen är en pågående process. 
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15.8 Sammanfattande beskrivning av stegen 
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16. Personuppgiftsincident 
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Personuppgiftsincident 
kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon 
förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Exempel: 

 
• Diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning. 
• Finansiell förlust. 
• Brott mot sekretess eller tystnadsplikt. 
 
En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade 
personuppgifter har: 

• Blivit förstörda, oavsiktligt eller olagligt. 
• Gått förlorade på annat sätt eller ändrats. 
• Kommit i orätta händer/röjts till någon obehörig. 
 

Exempel på personuppgiftsincidenter: 
 

a) Obehörig part har fått tillgång till personuppgifterna, till exempel om någon har 
skickat personuppgifter till mottagare som inte skulle ha uppgifterna. 

b) Datorer som innehåller personuppgifter har förlorats eller stulits. 
c) Någon har ändrat personuppgifter utan tillstånd. 
d) Personuppgifterna är inte tillgängliga för den som behöver dem, och det leder till 

negativa effekter för de registrerade personerna. 
 
En personuppgiftsincident som inte snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för fysiska personer 
leda till fysisk, materiell eller immateriell skada, såsom förlust av kontrollen över de egna 
personuppgifterna eller till begränsning av deras rättigheter, diskriminering, identitetsstöld 
eller bedrägeri, ekonomisk förlust, obehörigt hävande av pseudonymisering, skadat anseende, 
förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av tystnadsplikt, eller 
till annan ekonomisk eller social nackdel för den berörda fysiska personen. 
 
För att hantera en personuppgiftsincident ska det finnas en incidentgrupp bestående av IT-
chefen, säkerhetsansvarig och jurist (eller motsvarande funktion), samt samordnare och 
dataskyddsombud, se vidare bilaga 8. 
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17. Gallring    
Personuppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen 
med behandlingen. Det innebär att uppgifter kan behöva gallras fortlöpande eller att andra 
åtgärder kan krävas (t ex att åtkomstbegränsningar införs). Det kan dessutom finnas krav i 
annan författning på att bevara uppgifter viss tid, t ex för redovisnings- eller arkivändamål. 
Genom en gallringspolicy eller någon annan plan för dokumenthantering kan dessa åtgärder 
tydliggöras och införas i verksamheten. 
      
Även personuppgifter i ostrukturerat material såsom i dokument på servrar, i en enkel lista, på 
webbplatser o s v behöver raderas när ändamålet med behandlingen är uppfyllt. För att hantera 
detta behöver en bedömning alltid göras för vilket ändamål exempelvis ett e-postmeddelande 
eller dokument ska sparas och var (t ex kundregistret, ärendet etc). 
     
Det finns ingen bestämd tidsgräns för hur länge personuppgifter får behandlas, utan 
tidsgränsen måste bedömas från fall till fall, utifrån följande: 
 

• Gällande regelverk för arkivering.  
• Pågående relation med den registrerade som kan påverka gallringstiden. 
• Ändamålet med behandlingen kan tala for en längre gallringstid. 

 
Det är framförallt viktigt att gällande gallringsrutiner följs så att inte handlingar med 
personuppgifter blir kvar i hyllor eller arkiv på ett sätt som inte kan motiveras. 

 

  

                                                                                        50  



 
 
       

18. Checklista  
 
Varje personuppgiftsansvarig bör uppfylla följande GDPR krav: 
 

❏ Utse ett dataskyddsombud och anmäla det till tillsynsmyndigheten. 
❏ Se till att alla medarbetare genomgått utbildning om dataskyddsförordningen. 
❏ Se till alla medarbetare genomfört inventering av personuppgifter som de behandlar. 
❏ Se till alla medarbetare gjort en utvärdering av de personuppgifter som de behandlar. 
❏ Se till att identifiera laglig grund för behandling av personuppgifter. 
❏ Se till att identifiera ändamål med varje behandling av personuppgifter. 
❏ Se till att det finns ett register med behandlingar av personuppgifter.  
❏ Se till att alla registrerade får information om hur deras personuppgifter behandlas. 
❏ Se till att det finns en uppdaterad gallringspolicy samt att medarbetare använder den. 
❏ Se till att ha alla rutiner på plats för att kunna respektera de registrerades rättigheter 

såsom att få kopia på den information som behandlas, korrigering eller radering etc. 
❏ Se till att alla medarbetare är utbildade i vilka rutiner (processer) som gäller.  
❏ Se till att våra processer uppfyller tillämpliga säkerhetskrav. 
❏ Se till att alla medarbetare som upprättar personuppgiftsbiträdesavtal använder 

standard personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller GDPR krav. 
❏ Se till att det finns personuppgiftsbiträdesavtal med alla personuppgiftsbiträde och att 

de är uppdaterade. 
❏ Se till att det utses minst en samordnare för varje personuppgiftsansvarig.  
❏ Se till att personuppgiftsincidenter hanteras enligt GDPR samt anmäls till 

tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.  
 
Vanliga brister vid tillämpning av GDPR: 
 
De typiska bristerna när det gäller efterlevnaden av personuppgiftslagen (tidigare lagstiftning) 
och som återkommande påpekats i Datainspektionens tillsynsbeslut har varit följande: 

❏ Otillräcklig information ges till de registrerade, eller information som inte är korrekt 
när det gäller exempelvis ändamålet för behandlingen.  

❏ Personuppgiftsbiträdesavtal saknas.  
❏ Registerförteckning saknas.  
❏ Överföring till tredje land sker i strid med lag.  
❏ Gallringsrutiner saknas och personuppgifter behandlas under för lång tid.  
❏ Otillräcklig behörighetsbegränsning finns för åtkomst till data/dokument. 
❏ Rutiner för att lämna information till de registrerade efter begäran saknas.  
❏ Se över behandlingen av särskilda kategorier av uppgifter, behandling av 

personnummer och behandling av särskilda kategorier av personuppgifter (”känsliga 
personuppgifter”).  

❏ Se över om det genomförs konsekvensbedömningar samt vidta åtgärder. 
❏ Se över om det sker överföring till tredje länder och vidta åtgärder.  
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Bilageförteckning 
 

1. Länder som omfattas av GDPR 

2. Register författningar och speciallagstiftning 

3. Personuppgiftsbiträdesavtal  

4. Samtycke, rutiner och blanketter 

5. Information, mall mm  

6. Begäran om registerutdrag, rutiner och blanketter  

7. Begäran om rättelse, invändning, begränsning, radering eller 

dataportabilitet, rutiner och blanketter 

8. Personuppgiftsincident, rutiner och intern rapport  
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Bilaga 8 – Personuppgiftsincident, rutiner 

och intern rapport 
 

Rutin  

 

En personuppgiftsincident kan upptäckas av en intern användare, extern användare, it-enheten 

(observation/larm/logg) eller annan person. Den som upptäckt personuppgiftsincident bör 

vidta möjliga åtgärder för en omedelbar begränsning av skadan (som nedstängning). 

Personuppgiftsincident registreras i personuppgiftsansvariges diariesystem som 

“Personuppgiftsincident”, till exempel i Lex systemet hos kommunstyrelse och respektive 

nämnd. Alla andra dokument gällande denna personuppgiftsincident registreras under samma 

ärende.  

En personuppgiftsincident rapporteras normalt med beskrivning om vad som hänt, när det 

hänt, konsekvenser etc. Exempel på rapport finns i denna bilaga. IT-supporten kan kontaktas 

direkt, liksom någon i incidentgruppen om situationen så kräver.  

Incidentgruppen består av IT-chefen, säkerhetsansvarig och jurist eller motsvarande, samt 

respektive GDPR-samordnare och dataskyddsombud. 

Incidentgruppen tillsammans med den som upptäckt incidenten utan onödigt dröjsmål samlar 

och kartlägger all information som behövs för att göra en inledande bedömning och vidta 

nödvändiga åtgärder för en omedelbar begränsning av skadan.  

Inledande bedömning görs genom att incidentgruppen först fastställer sannolikheten och 

allvaret, och den därmed följande risken för människors rättigheter och friheter. Om det är 

troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de registrerade måste 

personuppgiftsincidenten anmälas till tillsynsmyndigheten. Men om det är osannolikt att en 

personuppgiftsincident medför risker behöver det inte anmälas till tillsynsmyndigheten. I 

sådant fall dokumenteras det och registreras i diariesystemet under “Personuppgiftsincident” - 

ärende med motivering som kommer fram till denna slutsats.  

För att göra en bedömning om det är sannolikt att personuppgiftsincident medför en risk för 

de registrerades fri- och rättigheter vilket gör att personuppgiftsincident ska anmälas till 

tillsynsmyndigheten ska den personuppgiftsansvarige svara på följande frågor: 

1 Vad har inträffat? 

2 Vad har hänt vid personuppgiftsincidenten: 

 Obehörigt röjande: Personuppgifter har spridits på ett felaktigt sätt 

 Obehörig åtkomst: Någon inom eller utanför organisationen har tagit del av 

information som den saknade behörighet till 
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 Förlust: Informationen har gått förlorad på något sätt, till exempel genom att en 

dator blivit stulen 

 Förstörning: Någon eller något har förstört information, till exempel genom att en 

dator har gått sönder. 

 Ändring: Personuppgifter har ändrats på något sätt 

3 Var hände det (fysisk plats, system, maskin etc.)? 

4 Varför hände det? 

5 Status (pågående eller avslutad). 

6 När inträffade personuppgiftsincidenten? 

7 När kom den till kännedom? 

8 Vilka och hur många bedöms vara berörda? 

9 Vilka kategorier av personuppgifter har incidenten drabbat/berört (personnummer, 

känsliga uppgifter, andra uppgifter)? 

10 Bedömda konsekvenser av personuppgiftsincidenten. 

11 Vilka kategorier av personuppgifter har incidenten drabbat/berört? 

12 Var personuppgifterna krypterade? 

13 Åtgärder och lösningar som har vidtagits för att hantera personuppgiftsincident 

14 Har eller kommer de registrerade att få information? 

 

Om det är sannolikt att personuppgiftsincident medför en risk för de registrerades fri- och 

rättigheter ska den ansvarige GDPR-samordnare utan onödigt dröjsmål fylla in en anmälan av 

personuppgiftsincident som finns tillgänglig på tillsynsmyndighetens webbplats (hemsida) 

och skicka den till tillsynsmyndigheten inte senare än 72 timmar efter att 

personuppgiftsansvarige fått vetskap om den, dvs 72 timmar efter det att internrapport 

upprättats.  

Om anmälan till tillsynsmyndigheten inte görs inom 72 timmar ska den åtföljas av en 

motivering till förseningen.  

Om personuppgiftsincidenten är allvarlig ska ansvariga GDPR-samordnare utan onödigt 

dröjsmål även informera de registrerade om personuppgiftsincidenten. Detta gäller alltså om 

det är sannolikt att personuppgiftsincidenten leder till en hög risk för fysiska personers 

rättigheter och friheter.  
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Rapport om personuppgiftsincident  

 

1. När inträffade incidenten? 

År:              ................................................................................ 

Månad:       ................................................................................ 

Dag:             ................................................................................ 

Klockslag:   ................................................................................ 

 

2. När upptäckte ni incidenten? Klockslag är obligatoriskt 

År:              ................................................................................ 

Månad:       ................................................................................ 

Dag:             ................................................................................ 

Klockslag:   ................................................................................ 

 

3. Vad har hänt vid incidenten? Markera alla alternativ som gäller 

 Obehörig röjande: personuppgifter har spridits på felaktigt sätt 

 Obehörig åtkomst: någon inom eller utanför organisationen har tagit del av information 

som den saknade behörighet till 

 Förlust: information har gått förlorad på något sätt, till exempel genom att en dator blivit 

stulen  

 Förstöring: någon eller något har förstört information, till exempel genom att en dator har 

gått sönder 

 Ändring: personuppgifter har ändrats på något sätt 

 

4. Kort beskrivning av incidenten: 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
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5. Hur upptäcktes incidenten?  

 Genom en automatisk process: tekniska säkerhetsåtgärder  

 Genom organisatoriska rutiner, till exempel en återkommande kontroll  

 Vårt personuppgiftsbiträde informerade oss  

 En utomstående eller registrerad informerade oss 

 Jag upptäckte incidenten (om detta är fallet, vänligen beskriv hur nedan) 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

6. Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning? Markera endast ett alternativ 

 Mänskliga faktorn: fel i det enskilda fallet 

 Brist i organisatoriska rutiner eller processer: systematiska fel 

 Tekniskt fel, till exempel fel i mjukvara, programinställningar 

 Medvetet angrepp från någon i organisationen  

 Angrepp utifrån 

 Okänd orsak 

 Övrigt 

 

7. Biträden 

Gäller incidenten en personuppgiftsbehandling som hanteras av anlitade 

personuppgiftsbiträden eller underbiträden?  

 Ja 

 Nej 

 

8. Organisationens namn och organisationsnummer: 

 Organisationens namn och organisationsnummer:  

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
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 Organisationens namn och organisationsnummer:  

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

 Organisationens namn och organisationsnummer:  

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

Uppgifterna och de registrerade:  

 

9.  Hur många registrerade har påverkats?  

Exakt antal: ………………………………………………………………………….. 

 

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att fylla i något av de 

angivna intervallen. Markera endast ett alternativ:  

 1-10 

 11-100 

 101-1 000 

 1 001-10 000 

 10 001 - 100 000 

 100 001 - 500 000 

 500 001 - 1 000 000 

 Över 1 miljon  

 Okänt/kan inte ange 

 

 

10. Hur många uppgifter om registrerade har påverkats? 

Exakt antal: ………………………………………………………………………….. 
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Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att fylla i något av de 

angivna intervallen. Markera endast ett alternativ:  

1-10 

11-100 

101-1 000 

1 001-10 000 

10 001 - 100 000 

100 001 - 500 000 

500 001 - 1 000 000 

Över 1 miljon  

Okänt/kan inte ange 

 

11. Vilka grupper tillhör de registrerade? Markera alla alternativ som gäller 

 Anställda hos den personuppgiftsansvarige, uppge förvaltning, avdelning 

 Invånare, medlemmar, till exempel i en förening eller en facklig organisation 

 Patienter  

 Barn  

 Skolelever i förskola, grundskola eller gymnasium  

 Studerande i eftergymnasial utbildning 

 Utsatta personer, till exempel personer som lever med skyddad identitet  

 Övriga personer som enligt er bedömning drabbas särskilt hårt om personuppgifter sprids  

 Kan inte ange för nuvarande  

 Övrigt: ………………………………………………………………………….. 

 

12. Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?  

 Ras eller etniskt ursprung  

 Politiska åsikter  

 Religiös eller filosofisk övertygelse  

 Medlemskap i fackföreningen  

 Genetiska uppgifter 

 Biometriska uppgifter  

 Hälsa  

 Sexualliv eller sexuell läggning  
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 Uppgift om brott  

 Personnummer  

 Ekonomisk eller finansiell information  

 Officiella dokument  

 Lokaliseringsuppgifter  

 Kommunikationsloggar 

 Metadata om kommunikation  

 Födelsedatum  

 Identifierande information (till exempel för- och efternamn) 

 Kontaktinformation 

 Okänd 

 Övrigt: ………………………………………………………………………….. 

 

13. Var personuppgifterna krypterade? Markera endast ett alternativ 

 Ja, samtliga uppgifter  

 Ja, men inte all uppgifter  

 Nej  

 Vet inte  

 

Punkter 14-16 fylls in av incidentgruppen 

Konsekvenser  

14. Vad kan bli konsekvenserna av incidenten? Markera alla alternativ som gäller 

 Den registrerade förlorar kontrollen över de egna personuppgifter  

 Begränsning av rättigheter  

 Diskriminering  

 Identitetsstöld eller bedrägeri 

 Ekonomisk förlust  

 Obehörigt hävande av pseudonymisering  

 Skadat anseende  

 Förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av tystandsplikt 

 Annan ekonomisk eller social nackdel 

 Övrigt: ………………………………………………………………………….. 
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15. Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är? Markera endast ett alternativ 

Uppskatta hur allvarlig incidenten är med hänsyn till de registrerades integritet. 1 är minst 

allvarlig och 4 mest allvarlig 

 1. Obetydlig  

 2. Begränsad 

 3. Betydande  

 4. Mycket allvarlig 

 

16. Hur har ni agerat efter incidenten? Beskriv vad ni har gjort. har ni vidtagit åtgärder 

eller avser att vidta åtgärder för att lösa problemet, förebygga eller mildra 

effekterna av incidenten? 

Datum och tid:  ………………………………………………………………………….. 

Åtgärd:              ………………………………………………………………………….. 

 

Datum och tid:  ………………………………………………………………………….. 

Åtgärd:              ………………………………………………………………………….. 

 

Datum och tid:  ………………………………………………………………………….. 

Åtgärd:              ………………………………………………………………………….. 

 

Datum och tid:  ………………………………………………………………………….. 

Åtgärd:              ………………………………………………………………………….. 

 

17. Om anmälan till datainspektionen inte har skett, ange varför 

 

Datum och tid:  ………………………………………………………………………….. 

Åtgärd:              ………………………………………………………………………….. 
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Bilaga 7 - Rättelse, radering, begränsning, 

invändning och dataportabilitet (överföring), 

rutiner och blanketter 
 

Rutin 

Den registrerade har rätt att begära rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning 

eller dataportabilitet. Förslag till blankett som kan användas bifogas denna bilaga. Blanketten 

bör finnas tillgänglig på personuppgiftsansvariges webbplats och i personuppgiftsansvariges 

reception. Handlingarna i denna bilaga ska läsas tillsammans med texten i riktlinjerna, avsnitt 

12.4-12.14. 

Den registrerade kan fylla in begäran genom att: 

1. Kontakta personuppgiftsansvarige personligen, till exempel genom att besöka 

receptionen. Det är viktigt i detta fall att den registrerade legitimerar sig med en giltig 

identitetshandling som är utfärdad av myndigheten som har rätt att utfärda sådana 

typer av handlingar. 

 

2. Skicka begäran via kommunens e-tjänst med hjälp av online legitimering, som till 

exempel BankID, mobilt BankID eller liknande. 

 

Begäran om rättelse, radering, begränsning eller dataportabilitet (överföring) registreras i ett 

diariesystem som “Begäran om förändring”. Begäran om dataportabilitet registreras i ett 

diariesystem som “Begäran om dataportabilitet”. Den registreras som inkommen i 

kommunen/kommunalt bolag och skickas vidare till respektive förvaltning, kontor eller 

avdelning, som anges i begäran om registerutdrag. Begäran hanteras sedan som följer: 

1. Respektive GDPR-samordnare informerar dataskyddsombud, säkerhetsansvarig och 

jurist (om den finns) om att begäran har inkommit. GDPR-samordnare planerar 

preliminärt ett möte med dessa medarbetare, där all information kommer att bemötas 

och diskuteras. Mötet bör äga rum inom två veckor.  

2. GDPR-samordnare ansvarar för att undersöka om personuppgiftsansvarige behandlar 

personuppgifter avseende den registrerade.  

3. GDPR-samordnare vidarebefordrar begäran till medarbetare som behandlar 

personuppgifter. Begäran vidarebefordras omgående, helst inom tre arbetsdagar.  

4. Medarbetare som behandlar personuppgifter samt administratörer som är ansvariga för 

applikationer som innehåller personuppgifter samlar information om behandlingar av 

personuppgifter. De lämnar information skriftligen till respektive GDPR-samordnare 



Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen bilaga 7 
 

Sida 2 av 7 

 

inom en vecka från den dagen som de fått begäran. Om det inte finns några 

personuppgifter gällande den registrerade meddelas samordnare om detta skriftligen 

inom samma tid. 

5. GDPR-samordnare sammanställer personuppgiftsansvariges information avseende 

behandlingar av den registrerades personuppgifter.  

6. GDPR-samordnare organiserar ett möte med dataskyddsombud, säkerhetsansvarig 

samt jurist inom kort tid. Under mötet tas det ställning till om personuppgifter 

gällande den registrerade kan rättas, raderas samt om dataportabilitet kan genomföras. 

GDPR-samordnare, dataskyddsombud, säkerhetsansvarig samt jurist (om den finns) 

gör en bedömning. Bedömningen dokumenteras samt registreras i diariesystem.  

7. GDPR-samordnare ansvarar för att beslut i anledning av begäran och för eventuell 

rättelse, radering av personuppgifter eller dataportabilitet fattas. 

8. GDPR-samordnare sänder beslut till den registrerade senast inom en månad från det 

att begäran gjordes. Beslutet skickas till den registrerade med ett rekommenderat brev 

och till folkbokföringsadressen. 

 

Särskilt om rättelse 

Rättelse ska göras utan onödigt dröjsmål om den personuppgiftsansvarige har felaktiga 

personuppgifter som rör den registrerade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, 

ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom 

att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.  

Särskilt om radering 

Vid bedömningen av radering av personuppgifter ska det tas i avseende att den 

personuppgiftsansvarige är skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något 

av följande gäller:  

 

 Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in 

eller på annat sätt behandlats.  

 Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt 

artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a och det finns inte någon annan rättslig grund för 

behandlingen.  

 Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det saknas 

berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder 

mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2.  

 Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.  

 Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten 

eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.  

 Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av 

informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1.  
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Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt är 

skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av 

tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 

åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att 

den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller 

reproduktioner av dessa personuppgifter.  

Personuppgifterna ska inte raderas om behandlingen är nödvändig av följande skäl:  

 För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.  

 För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten 

eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige 

omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i 

myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.  

 För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h 

och i samt artikel 9.3.  

 För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 

forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i den utsträckning 

som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar 

uppnåendet av syftet med den behandlingen.  

 För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

 

Särskilt om begränsning  

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen 

begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:  

a) Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den 

personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.  

b) Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas 

och i stället begär en begränsning av deras användning.  

c) Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med 

behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller 

försvara rättsliga anspråk.  

d) Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll 

av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades 

berättigade skäl.  

Om behandlingen har begränsats i enlighet med punkt 1 får sådana personuppgifter, med 

undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, 

göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller 
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juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller 

för en medlemsstat.  

 

Om dataportabiltet 

Se riktlinjerna avsnitt 12.7. I kommuners myndighetsutövande verksamhet finns som regel 

inte rätt till dataportabilitet (som ju innefattar att uppgifterna tas bort från respektive nämnds 

register). Det finns dock exempelvis bestämmelser i speciallagstiftning och bestämmelser om 

serviceskyldighet för myndigheter i förvaltningslagen som kan behöva beaktas i enskilda fall.  
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Begäran om rättelse, radering eller dataportabilitet  

 

Jag söker:  

för mig själv  

som vårdnadshavare  

med fullmakt för (ange namn och personnummer)  

 

……………………………………………………………………………………………….  

Jag önskar   

 Invändning  

 Begränsning 

 rättelse  

 radering  

 dataportabilitet  

 

Begäran gäller (fyll i nämnd)  

…………………………………………………………………………………………………  

1. Min begäran gäller följande uppgifter:  

a) beskrivning av uppgiften/uppgifterna  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………  
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b) grunderna för min begäran  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………  

 

Mina kontaktuppgifter: Namn:  .....................................................

...........................  

Personnummer:  …………………………………

…………………  

Gatuadress:  .....................................................

...........................  

Postnummer:  .....................................................

...........................  

Ort:  .....................................................

...........................  

Telefonnummer:  …………………………………

…………………  

Ort och datum  …………………………………

…………………  

Underskrift  …………………………………

…………………  
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Fylls i av tjänsteman (signeras på raden under): 

 giltig legitimation 

 

………………………………………………………………………… 

  

 giltig fullmakt  

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Underskrift (tjänsteman): ........................................................................ 
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Bilaga 6 – Registerutdrag, rutiner och 
blanketter 

 

Rutin vid begäran om registerutdrag 

 

Den registrerade kan lämna en begäran som görs på en särskild blankett. Förlaga till 

blanketten finns bifogad i denna bilaga och blanketten bör finnas på personuppgiftsansvariges 

webbplats (hemsida) och/eller i personuppgiftsansvariges reception. 

 

Den registrerade kan begära registerutdrag genom att: 

 

1. Kontakta personuppgiftsansvarige personligen, till exempel genom att besöka 

receptionen. Det är viktigt i detta fall att den registrerade legitimerar sig med en giltig 

identitetshandling. 

2. Skicka begäran via kommunens e-tjänst med hjälp av online legitimering, som till 

exempel BankID, mobilt BankID eller liknande. 

  

Begäran ska sedan hanteras enligt följande: 

 

Begäran registreras hos respektive personuppgiftsansvarige i ett diariesystem som “Begäran 

om registerutdrag”. Respektive GDPR-samordnare ansvarar för det undersöks om 

personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter avseende den sökande. GDPR-samordnare 

vidarebefordrar begäran om registerutdrag till medarbetare som behandlar personuppgifter 

samt administratörer som är ansvariga för applikationer som innehåller personuppgifter. 

Begäran vidarebefordras omgående, helst inom tre arbetsdagar.  

 

Medarbetare som behandlar personuppgifter prioriterar begäran om registerutdrag. De samlar 

information om behandlingar av personuppgifter och lämnar den skriftligen till respektive 

GDPR-samordnare. Svaret ska inkomma inom en vecka från den dagen som de fått begäran. 

Om det inte finns några personuppgifter gällande den registrerade meddelas samordnare om 

detta. Svaret skickas skriftligen inom samma tid. 

 

GDPR-samordnare sammanställer respektive nämnds information avseende behandlingar av 

den registrerades personuppgifter och förbereder registerutdrag. Registerutdrag ska bestå av 

ett följebrev med bilagor, som till exempel utskrifter, textfiler, skärmdumpar eller annat. 

 

Ett registerutdrag inkluderar både strukturerad och ostrukturerad data (Word-filer, Excel-filer, 

enklare listor etc). Det finns undantag. Ett registerutdrag ska inte innehålla: 
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a. Personuppgifter i löpande text som inte har fått sin slutliga utformning när 

begäran gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande. 

Personuppgifterna i den löpande texten ska dock lämnas ut till den registrerade 

om uppgifterna redan lämnats ut till tredje part eller om de behandlas enbart 

för arkivändamål av allmänt intresse eller statistiska ändamål, eller har 

behandlats under längre tid än ett år i löpande text som inte fått sin slutliga 

utformning. 

b. Sådan information som inte skulle lämnats ut till den registrerade enligt 

offentlighet- och sekretesslagen, till exempel uppgifter i förundersökning eller 

uppgifter om den enskildes hälsotillstånd i vissa fall. Detta gäller även om 

den som den sökande vänder sig till inte är en myndighet. 

c. Uppgifter som enligt bestämmelser i särskilda registerförfattningar  inte får 

lämnas ut till den registrerade, läs mer i BILAGA 2. 

 

Ett följebrev, som är en del av registerutdraget, ska innehålla information om: 

 

 Ändamålet med behandlingen. 

 De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller (exempelvis namn 

och personnummer). 

 De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har 

lämnats eller ska lämnas ut (exempelvis om uppgifter lämnas till vårdgivare 

eller annan myndighet). 

 Den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, 

om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period 

(kontrollera exempelvis i dokumenthanteringsplanen eller hänvisa till 

bestämmelser om arkivering). 

 Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller 

radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av 

personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan 

behandling. 

 Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. 

 All tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer, om 

personuppgifterna inte samlas in från den registrerade. 

 Förekomst av automatiserat beslutsfattande (ett beslut utan en människa är 

involverad) och vilka följderna av detta blir för den registrerade. 

 Förekomst av överföring till tredje land. Om överföring av personuppgifter har 

skett till ett tredje land eller till en internationell organisation, ska den 

registrerade ha rätt att få information om vilka skyddsåtgärder som har 

vidtagits vid överföringen i enlighet med artikel 46 (exempelvis bindande 

företagsbestämmelser, standardiserade avtalsklausuler mellan den 

personuppgiftsansvarige och mottagande enhet eller godkänd uppförandekod). 
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GDPR-samordnare ser till att den som begärt registerutdraget får tillgång till informationen 

senast inom en månad från det att begäran inkommit. Svar på begäran ska innehålla ett brev 

med information enligt punkt 14.10 samt kopior på dokument som innehåller den 

registrerades personuppgifter. Exempelsvar finns i denna bilaga. 

Registerutdrag skickas med ett rekommenderat brev till den sökandes folkbokföringsadress 

eller lämnas till kontaktcenter/receptionen om den registrerade har velat att personligen hämta 

ut registerutdrag.  

Den personuppgiftsansvarige ska dessutom förse den registrerade med en kopia av de 

personuppgifter som är under behandling. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form 

ska informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den 

registrerade inte begär något annat (se artikel 15.3 och avsnitt 12.9 nedan).  
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Svar till GDPR-samordnare gällande registerutdrag (intern blankett) 

 

Ditt namn och din arbetsplats  ______________________________________ 

 

Har du hittat personuppgifter gällande den sökande: 

❏ Ja. 

❏ Nej. 

 

Om du svarar nej på frågan behöver du inte svara på andra frågor utan att du kan skicka svaret 

till GDPR-samordnare. 

 

Var hittar du personuppgifterna: 

❏ I ett system, ange vilket ___________________________________ 

❏ I en app, ange vilket ______________________________________ 

❏ I en pärm, ange vilken _____________________________________ 

❏ Annat _________________________________________________ 

Personuppgifterna har samlats in från: 

❏ Från den registrerade själv 

❏ Från annan, ange vilken ___________________________________ 

 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är: ________________ 

____________________________________________________________ 
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Rättslig grund med behandlingen är: 

❏ Rättslig förpliktelse (ange lagar eller regler som gäller och motivera hur du tänkte) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

❏ Allmänt intresse eller myndighetsutövning (ange hur du tänkte)  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

❏ Avtal, vilket ______________________________________________________ 

❏ Samtycke, vilket ___________________________________________________ 

❏ Intresseavvägning (ange hur du tänkte) _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

❏ Intresse av grundläggande betydelse (ange hur du tänkte) ___________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Hur länge kommer personuppgifterna att lagras _________________________________ 
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Begäran om registerutdrag  (extern blankett) 

 

Jag begär, med stöd i dataskyddförordningen, besked om behandlingen av mina 

personuppgifter och information kring behandlingen som sådan.  

 

Jag begär: 

 för mig själv    

 som vårdnadshavare 

 med fullmakt för (ange namn och personnummer)  

 

 

Jag önskar information om behandlingen av personuppgifter hos följande 

personuppgiftsansvariga nämnd inom kommunen  

      

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Namn …………………………………………………………………………. 

Personnummer …………………………………………………………………………. 

Gatuadress              …………………………………………………………………………. 

Postnummer  …………………………………………………………………………. 

Ort:     …………………………………………………………………………. 

Telefonnummer:  …………………………………………………………………………. 

Ort och datum    …………………………………………………………………………. 
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Underskrift  ………………………………………………………………………… 

 

Jag önskar att registerutdraget: 

 finns tillgängligt att hämta i receptionen 

 skickas till mig via rekommenderat brev 

 

 

Fylls i av tjänsteman (signeras på raden under): 

 giltig legitimation 

 

………………………………………………………………………… 

  

 giltig fullmakt  

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Underskrift (tjänsteman): ........................................................................ 
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Svar på begäran om registerutdrag (extern blankett)  

 

Den datum har Namn på den registrerade lämnat in en begäran om registerutdrag. 

 

Nämnden, som är personuppgiftsansvarig, har följande personuppgifter gällande Namn på 

den registrerade: 

 

❏ Personnummer 

❏ Namn 

❏ Efternamn 

❏ Telefonnummer 

❏ Adress 

❏ IP-adress 

❏ Foto 

❏ Fastighetsbeteckning 

❏ Kontonummer 

❏ Videoupptagning  

❏ Ljudinspelningar 

 

Personuppgifterna har samlats in från: 

❏ Namn på den registrerade 

❏ Annan myndighet, organisation - Skatteverket. 

 

Ändamålet med behandlingar av personuppgifterna är: 

❏ Att hantera begäran om registerutdrag 

❏ Att hantera skolskjutsärenden enligt Skollagen och Skolskjutsreglementet 

(se bilaga 1) 

❏ Att bedriva utbildning för skolpliktiga barn och ungdomar enligt Skollagen 

och övriga styrdokument (se bilaga 2,6,7 och 8) 

❏ Att logga namn vid elevhälsosamtal med föräldrar (se bilaga 3) 

❏ Att arkivera inkommen handling enligt 5 kap. 1 § Offentlighets- och 

sekretesslagen (se bilaga 4) 

❏ Att handlägga individuell utvecklingsplan enligt 10 kap. 13 § Skollagen 

(se bilaga 5) 
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Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 

personuppgifter.  

 

Rättslig grund med behandlingar 

Behandlingen av Namn på den registrerades personuppgifter är nödvändig som ett led i vår 

myndighetsutövning enligt Skollagen. Vi använder rättslig förpliktelse som laglig grund för 

behandlingen av dina personuppgifter, enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen 

och enligt 3 § dataskyddslagen. 

 

Gallringstid 

Personuppgifter kommer att sparas så länge vi behöver dem för att handlägga ditt ärende. 

Dina uppgifter kan komma att bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighet- 

och sekretesslagen samt arkivlagen.  

 

Överlämnande av personuppgifter till tredje part 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part förutsatt att vi är 

skyldiga att göra så enligt lag.  

 

Personuppgiftsbiträde 

Vi kan anlita någon juridisk person för att hjälpa oss med till exempel hanteringen av olika IT-

system där personuppgifter behandlas. I detta fall kommer vi att upprätta ett 

personuppgiftsbiträdesavtal. I avtalet ska vi lämna instruktioner till tredje part gällande hur 

den ska behandla personuppgifter. Vi kommer att se till att personuppgifter skyddas samt att 

de inte användas med något annat syfte än vi skrev under rubriken “Ändamålet med 

behandlingar av personuppgifterna”. 

 

Överföring till tredje land 

Däremot har vi inte överfört dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. 

 

Du kan kontakta oss 

Du har rätt att kontakta oss för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 

begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta 

oss på nämndens namn, adress. 

 

Dataskyddsombud 

Vårt dataskyddsombud heter Svitlana Jelisic och du kan nå ombudet via e-postadress: 

svitlana.jelisic@flen.se eller på telefonnummer 0157-43 00 45. 
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Bilaga 5- informationstextmall och 

vägledning 
  

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes 

personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när 

uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. 

Vägledningen, som i detta dokument är placerad under mallen, ska användas tillsammans med 

SKL:s informationstextmall. De gråmarkerade fälten i mallen indikerar att ni ska fylla i 

information anpassad för den enskilda situationen och de hänvisar till punkter i vägledningen 

nedan.  

Materialet är hämtat från SKL:s webbplats, länk: 

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informa

tionsinsatserkringdataskyddsforordningen/fordjupninginomspecialomraden/gdprforkommunik

atorer/informationstext.15074.html  

Det är viktigt att använda mallen som ett arbetsdokument.  Den kan biläggas till blanketter. 

Du kommer att behöva anpassa mallen till typ av personuppgifter som behandlas. Det är 

viktigt att det slutliga dokumentet granskas före användning. 

 

Informationstext 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som [se punkt 1]. Syftet med en sådan 

behandling är för att kunna [se punkt 2]. 

Vi har fått dina uppgifter från [se punkt 3]. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all 

behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är [se punkt 

4]. Dina uppgifter kommer att sparas [se punkt 5]. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med [se punkt 6]. Vi kan även komma att dela dina 

personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi 

aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU [se punkt 7]. 

Personuppgiftsansvarig är [se punkt 8]. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de 
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 

behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast 

genom att kontakta oss på [se punkt 9]. Du når vårt dataskyddsombud på [se punkt 10]. Om du har 
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 

Datainspektionen. 

Vägledning till informationstexten 

1. Ange vilka personuppgifter ni behandlar. Tänk på att en personuppgift kan vara all slags 

information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk levande person. Detta innebär 

till exempel att även ett fotografi av en person som kan identifieras är en personuppgift. 

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling, Datainspektionen 

https://www.datainspektionen.se/om-integritet/vad-ar-en-personuppgift/
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2. Ange vilka ändamål ni har med personuppgiftsbehandlingen, dvs. varför behöver ni 

personens uppgifter? Tänk på att om ni använder s.k. automatiserat beslutsfattande, vilket 

även inbegriper profilering enligt GDPR, så måste ni på ett enkelt sätt förklara hur det sker 

och vilka konsekvenser det får för den registrerade. Ni behöver dock inte beskriva hur de 

olika algoritmerna fungerar. 

Automatiserat beslutsfattande, Datainspektionen 

3. Ange varifrån ni har fått personuppgifterna. Tänk på att ni måste särskilja mellan 

situationen då den registrerade ger er personuppgifter och när ni får uppgifterna från en annan 

källa. 

Om det är den registrerade som har gett er uppgifterna behöver ni ange: 

 Om den registrerades tillhandahållande av personuppgifterna är ett lagstadgat krav 

eller om det är ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt 

 vad som händer om den registrerade inte lämnar personuppgifterna. 

Om det inte är den registrerade som har tillhandahållit uppgifterna måste ni ange den 

ursprungliga källan, till exempel folkbokföringsregistret eller liknande. Om uppgifterna 

kommer från allmänt tillgängliga källor ska ni skriva att det är ifrån sådana källor som 

uppgifterna kommer. 

4. Välj rättslig grund 

Samtycke: Om samtycke väljs, lägg då även till ”Du har när som helst rätt att återkalla ditt 

samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan 

samtycket återkallades” eller motsvarande formulering. SKL har utformat en 

samtyckestextmall som kan fungera som vägledning. 

 Avtal 

 Rättslig förpliktelse 

 Skydd för grundläggande intressen 

 Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning 

För att det ska vara fråga om allmänt intresse ska det allmänna intresset följa av lag eller 

annan författning (till exempel förordning), av kollektivavtal eller av beslut som har 

meddelats med stöd av lag. 

 Efter en intresseavvägning. 

Om en behandling grundar sig på en intresseavvägning måste ni även ange den 

personuppgiftsansvarige eller tredje parts berättigade intresse som gör att ni har ett intresse av 

att behandla uppgifterna. 

Ni kan aldrig stödja er personuppgiftsbehandling på en intresseavvägning om det rör sig om 

myndighetsutövning. 

5. Ange - om möjligt- tiden för hur länge ni kommer att spara uppgifterna. Är det inte möjligt 

att ange en bestämd tid så ska ni ange de kriterier som används för att avgöra hur länge det är 

relevant för ändamålet, till exempel ”så länge du är kund hos oss” eller ”ett år efter din 

senaste kundkontakt med oss” eller motsvarande formulering. 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter
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6. Ange mottagarna, det vill säga de som ni delar personuppgifterna med. Det är tillräckligt att 

ni anger kategorier av mottagare eller allmän information till exempel ”Skatteverket”, ”den 

som köper uppgifterna”, ”företag inom samma koncern”. Ni behöver bara ange de som ni 

sannolikt tror att ni kommer att dela uppgifterna med. 

Om ni delar uppgifterna med personuppgiftsbiträden ska ni informera om att ni delar 

uppgifterna med dem genom att till exempel skriva ”och de personuppgiftsbiträden vi 

använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig” eller 

motsvarande formulering. 

7. Om det är så att ni kommer överföra uppgifter till tredje land får ni skriva det istället. 

Notera dock att om uppgifter överförs till tredje land, till exempel genom att det CRM-system 

ni använder er av har server i land utanför EU/ESS, måste ni informera om huruvida det finns 

ett beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå eller inte. Ni måste även informera 

om ni har iakttagits lämpliga skyddsåtgärder. 

Lämpliga skyddsåtgärder, Datainspektionen 

8. Ange kontaktuppgifter (namn och adress, och i tillämpliga fall organisationsnummer) till 

personuppgiftsansvarig. 

9. Ange kontaktuppgifter (e-post och/eller telefonnummer eller motsvarande). 

10. Ange dataskyddsombudets kontaktuppgifter (e-post och/eller telefonnummer eller 

motsvarande). 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/tredjelandsoverforing/hur-vidtar-vi-lampliga-skyddsatgarder/
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Bilaga 4 – Samtycke, information och 

blanketter 
 

Rutin 
 

1. Läs avsnitt 11.5 i riktlinjerna om när samtycke får inhämtas. 

 

2. Personuppgiftsanvarig ansvarar för att ett giltigt samtycke har inhämtas och behöver 

kunna visa både att den registrerade har fått relevant information och att vårt arbetssätt 

uppfyller kraven.   

3. Det är viktigt att dokumentera:  

 Hur samtycket inhämtades 

 När samtycket inhämtades  

 Vilken information den registrerade fått. 

 

Dokumentera samtycke genom att använda mallar som baseras på de i denna bilaga. De 

förslag som finns här behandlar: 

1. Samtycke om användning av bild i sociala medier  

2. Samtycke om bild och namn i sociala medier 

3. Samtycke om bild och namn för elever i förskolor och grundskolor 

4. Samtycke till webbsändning 
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Samtycke om användning av bild i sociala medier 
 

Jag samtycker till att mina egna eller mitt barns personuppgifter i form av bilder (även rörliga bilder) 
som jag eller mitt barn förekommer på under detta fototillfälle får användas och publiceras på angiven 
sida i sociala medier där kommunens namn  är aktiv.  
 
Bilderna får endast användas vid detta tillfälle. 
 

Mitt eller mitt barns för- och efternamn får anges i anslutning till bilderna och användandet får ske 
utan anspråk på ersättning från mig. 
 

Mer information finns på: adress till kommunens hemsida 

 
Genom undertecknandet av detta dokument godkänns ovanstående. 
 

Bildmotiv: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Sida på sociala medier: ……………………………………………….......................................................................... 
 

 
Den avbildades namn: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                   

 

Datum: …………………………………………………………………………………………….. 

Namnunderskrift:………………………………………………………………… 

Namnförtydligande: ……………………………………………………………………........ 

Nämndens namn i kommunens namn är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter 
enligt ovan. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, 
för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar 
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på nämnden @kommunens.se. 
 

Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är placerad i Flen, henne når du 
via svitlana.jelisic@flen.se 
  

mailto:nämndens%20namn@kommundensadress.se
mailto:svitlana.jelisic@flen.se
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Samtycke om användning av bild och namn  
 

Jag samtycker till att mina personuppgifter i form av bilder (även rörliga bilder) som jag förekommer 
på, samt mitt namn, får användas för publicering i nämndens namns kanaler: Fyll i var den kan 
komma att användas. 
 
Bilderna kommer endast att användas där kommunens namn står som avsändare och inte i 
kommersiellt syfte. 
 
Jag har rätt att när som helst återkalla mitt samtycke. Om samtycket återkallas får bilderna inte längre 
användas i framtida publikationssammanhang. 
 
Mer information finns på adress, exempelvis kommunens hemsida 
 

 JA, jag ger tillstånd till att förekomma på bild och med namn 

 
 NEJ, jag ger inte tillstånd att förekomma på bild eller med namn 

      
Skola Klass 

Datum och ort 

Namnunderskrift 

Namnförtydligande 

 
Information och personuppgiftsbehandlingen 
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges enligt ovan. 
Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. 
De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i samtyckesmeningen. 
Dina uppgifter kommer att sparas så länge du går på skolans namn. Dina uppgifter kan komma att 
bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 
Utöver vad som framgår av samtyckesmeningen så kan vi komma att dela dina personuppgifter 
med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Nämndens namn i kommunens namn är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter 
enligt ovan. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, 
för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar 
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på adress 
Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är placerad i Flen, henne når du 
via svitlana.jelisic@flen.se 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
  

http://www.strangnas.se/personuppgifter
http://www.strangnas.se/personuppgifter
mailto:svitlana.jelisic@flen.se
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Samtycke om användning av bild och namn på barn och elever i 

förskolor och grundskolor 
 

Jag som vårdnadshavare, samtycker till att mitt barns personuppgifter i form av bilder (även rörliga 
bilder) som barnet förekommer på, samt barnets namn, får användas för publicering i nämndens 
namns kanaler: ange vilka kanaler 
Bilderna kommer endast att användas där kommunens namn står som avsändare och inte i 
kommersiellt syfte. 
Jag har rätt att när som helst återkalla mitt samtycke. Om samtycket återkallas får bilderna inte längre 
användas i framtida publikationssammanhang. 
 
Mer information finns på: Adress där informationen finns, kommunens hemsida 

 JA, jag ger tillstånd till att mitt barn får förekomma på bild och med namn 
 

         NEJ, jag ger inte tillstånd att mitt barn får förekomma på bild eller med namn  
 
Barnets namn Förskola/skola Avdelning/klass 

 
Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under samtycket 
 
Datum och ort 
 

Datum och ort 

Vårdnadshavares underskrift 
 

Vårdnadshavares underskrift 
 

Namnförtydligande 
 

Namnförtydligande 
 

 
Information och personuppgiftsbehandlingen 
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges enligt ovan. 
Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. 
De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i samtyckesmeningen. 
Dina uppgifter kommer att sparas så länge barnet eller eleven går kvar på en av Strängnäs 
kommuns förskolor eller grundskolor. Dina uppgifter kan komma att bevaras längre utifrån 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 
Utöver vad som framgår av samtyckesmeningen så kan vi komma att dela dina personuppgifter 
med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandling av 
personuppgifter enligt ovan. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de 
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på adress 
Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är placerad i Flen, henne når du 
via svitlana.jelisic@flen.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du 
rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
 

  

mailto:svitlana.jelisic@flen.se
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Samtycke till webbsändning 
 
Jag samtycker till att mitt framförande på kommunfullmäktiges sammanträde filmas och publiceras 
på kommunens webbplats, kommunens adress. 
 
Filmen kommer att finnas tillgänglig via kommunens webbplats i 12 månader, därefter raderas den. 
 
Jag har rätt att när som helst återkalla mitt samtycke. Det gör jag enklast genom att kontakta 
kommunen på adress. Om samtycket återkallas får filmen inte längre finnas tillgänglig via kommunens 
webbplats och den kommer då att raderas. 
 
Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter finns på adress 

 
 
Datum: ………………………………………………………………………………………… 
 

 
Namnunderskrift: ………………………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande: ……………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
Information om personuppgiftsbehandlingen 
 
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges enligt ovan. Den rättsliga 
grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast 
de som anges i samtyckesmeningen. 
 
Utöver vad som framgår av samtyckesmeningen så kan vi komma att dela dina personuppgifter 
med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
 
Kommunstyrelsen i kommunens namn är personuppgiftsansvarig för behandling av 
personuppgifter enligt ovan. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de 
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på adress.  
 
Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är placerad i Flen, henne når du 
på adress svitlana.jelisic@flen.se 
 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
 

                            

     

  

mailto:kommunstyrelsen@strangnas.se
http://www.strangnas.se/personuppgifter
http://www.strangnas.se/personuppgifter
mailto:svitlana.jelisic@flen.se
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Återkallelse av samtycke 

 

Jag vill återkalla samtycke. 

 

Vilket samtycke vill du återkalla ______________________________________ 

 

När lämnades samtycke, ange datum __________________________________ 

 

Till vilken personuppgiftsansvarig lämnades samtycke ______________________ 

 

Vem eller vilka samtycke gäller_______________________________________ 

 

Vad är orsaken till att du vill återkalla samtycke ____________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Namn: …………………………………………………………………….. 

 

Personnummer:     ................................................................................ 

Gatuadress:            ...............................................................................  

Postnummer:         ................................................................................  

Ort:                        ................................................................................  

Telefonnummer:    ................................................................................  

Ort och datum        ................................................................................ 

Underskrift             …………………………………………………… 

Ifylles av tjänsteman: 

 Giltig legitimation 

 Giltig fullmakt  

 

Underskrift: ..................................................... 
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Bilaga 3 – Personuppgiftsbiträdesavtal 

Denna förlaga till personuppgiftsbiträdesavtal är direkt hämtat från från SKL:s 

webbplats/hemsida, Adress: 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/dataskyddsforordninge

ngdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen/personuppgiftsbitrade.16046.html  

 

På hemsidan finns också ytterligare information om avtalet. 

 

Om personuppgiftsbiträdesavtalet på SKL:s hemsida uppdateras, ska den uppdaterade 

versionen från hemsidan användas. 
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PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 

Avtal enligt Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679, art. 28.3
1
 

 

1. PARTER, PARTERNAS STÄLLNING, KONTAKTUPPGIFTER OCH KONTAKTPERSONER   

 

Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde 

[Organisationens fullständiga namn] [Organisationens fullständiga namn] 

Organisationsnummer Organisationsnummer 

[Organisationens organisationsnummer] [Organisationens organisationsnummer] 

Postadress Postadress 

[Organisationens postadress] [Organisationens postadress] 

Kontaktperson för administration av detta 

personuppgiftsbiträdesavtal  

Kontaktperson för administration av detta 

personuppgiftsbiträdesavtal 

Namn: [Kontaktpersonens Förnamn och 

Efternamn] 

E-post: [Kontaktpersonens e-postadress] 

Tfn: [Kontaktpersonens telefonnummer] 

 

Namn: [Kontaktpersonens Förnamn och 

Efternamn] 

E-post: [Kontaktpersonens e-postadress] 

Tfn: [Kontaktpersonens telefonnummer] 

 

Kontaktperson för parternas samarbete 

om dataskydd  

Kontaktpersoner för parternas samarbete 

om dataskydd 

Namn: [Kontaktpersonens Förnamn och 

Efternamn] 

E-post: [Kontaktpersonens e-postadress] 

Tfn: [Kontaktpersonens telefonnummer] 

 

Namn: [Kontaktpersonens Förnamn och 

Efternamn] 

E-post: [Kontaktpersonens e-postadress] 

Tfn: [Kontaktpersonens telefonnummer] 

 

 

 

2. DEFINITIONER 

Utöver de begrepp som definieras i löptext, i detta personuppgiftsbiträdesavtal, ska dessa 

definitioner oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha 

nedanstående innebörd när de anges med versal som begynnelsebokstav. 

Behandling  En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 

Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, 

oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom 

insamling, registrering, organisering, strukturering, 

                                                 
1
 Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets Behandling av 

Personuppgifter för Den personuppgiftsansvariges räkning. 
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lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, 

användning, utlämning genom överföring, spridning eller 

tillhandahållande på annat sätt, justering eller 

sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 

Dataskyddslagstiftning Avser all integritets- och personuppgiftslagstiftning, samt all 
annan eventuell lagstiftning (inklusive förordningar och 
föreskrifter), som är tillämplig på den 
personuppgiftsbehandling som sker enligt detta PUB-avtal, 
inklusive nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning. 

Personuppgiftsansvarig Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 
eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamål och medlen för Behandlingen av 
Personuppgifter. 

Instruktion 

 

De skriftliga instruktioner som närmare anger föremål, 

varaktighet, art och ändamål, typ av Personuppgifter samt 

kategorier av Registrerade och särskilda behov som 

omfattas av Behandlingen. 

Logg Logg är resultatet av Loggning. 

Loggning Loggning är ett kontinuerligt insamlande av uppgifter om den 
Behandling av Personuppgifter som utförs enligt detta PUB-
avtal och som kan knytas till en enskild fysisk person.  

Personuppgiftsbiträde 

 

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 
eller annat organ som Behandlar Personuppgifter för den 
Personuppgiftsansvariges räkning. 

Personuppgift 

 

 

 

 

Varje upplysning som avser en identifierad eller 

identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk 

person är en person som direkt eller indirekt kan 

identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare 

som ett namn, ett identifikationsnummer, en 

lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en 

eller flera faktorer som är specifika för den fysiska 

personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 

ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 

Personuppgiftsincident 

 

En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 

förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande 

av eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter som 

överförts, lagrats eller på annat sätt Behandlats. 

Registrerad Fysisk person vars Personuppgifter Behandlas. 

Tredje land 

 

En stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller 

inte är ansluten till Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES). 
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Underbiträde Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 
eller annat organ som i egenskap av underleverantör till 
Personuppgiftsbiträdet Behandlar Personuppgifter för   
Personuppgiftsansvariges räkning.  

 

 

3. BAKGRUND OCH SYFTE 

 

3.1 Med detta Personuppgiftsbiträdesavtal (”PUB-avtalet”) reglerar den 

Personuppgiftsansvarige Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter åt den 

Personuppgiftsansvarige. PUB-avtalets syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och 

rättigheter vid Behandlingen, i enlighet med vad stadgas i Allmänna dataskyddsförordningen 

EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”), art. 28.3.  

 

3.2 PUB-avtalet utgör ett självständigt avtal om Behandlingen. När PUB-avtalet utgör ett av 

flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet 

”Huvudavtalet” i PUB-avtalet.  

 

3.3 För det fall något av det som stadgas i kap. 1, 16, 17, 18.2, 19 – 22 i PUB-avtalet regleras 
på annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde. 
 

3.4 PUB-avtalets information, i form av bestämmelser och andra uppgifter som påverkar 

PUB-avtalets tillämpning, samt PUB-avtalets hänvisningar till sådan information, t.ex. 

lagstiftning (inklusive förordningar och föreskrifter), avser vid var tid gällande sådan 

information. 

 

 

4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH SPECIFIKATION 

 

4.1 Den Personuppgiftsansvarige utser härmed Personuppgiftsbiträdet att utföra Behandlingen 

för den Personuppgiftsansvariges räkning enligt vad som stadgas i detta PUB-avtal.  

 

4.2 Den Personuppgiftsansvarige ska ge Instruktioner till Personuppgiftsbiträdet om hur det 

ska utföra Behandlingen.  

 

4.3. Personuppgiftsbiträdet får endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-avtalet och vid 

var tid gällande Instruktioner.  

 

 

5. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES ANSVAR 

 

5.1 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att det vid var tid finns laglig grund för 

Behandlingen och för att utforma korrekta Instruktioner så att Personuppgiftsbiträdet och 

Underbiträdet kan fullgöra sitt eller sina uppdrag enligt detta PUB-avtal och Huvudavtal i 

förekommande fall.  
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5.2 Den Personuppgiftsansvarige ska utan onödigt dröjsmål informera Personuppgiftsbiträdet 

om förändringar i Behandlingen vilka påverkar Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt 

Dataskyddslagstiftningen. 

 

5.3 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att informera Registrerade om Behandlingen 

och för att tillvarata Registrerades rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen samt vidta varje 

annan åtgärd som åligger den Personuppgiftsansvarige enligt Dataskyddslagstiftningen. 

 

 

6. PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS ÅTAGANDEN 

 

6.1 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-

avtalet och Instruktioner samt att följa Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet 

förbinder sig även att fortlöpande hålla sig informerad om gällande rätt på området.  

 

6.2 Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att skydda Personuppgifterna mot alla slag av 

Behandlingar som inte är förenliga med PUB-avtalet, Instruktioner och 

Dataskyddslagstiftningen.  

 

6.3 Personuppgiftsbiträdet åtar sig säkerställa att samtliga fysiska personer som arbetar under 

dess ledning följer PUB-avtalet och Instruktioner samt att de fysiska personerna informeras 

om relevant lagstiftning. 

 

6.4 Personuppgiftsbiträdet ska på begäran från den Personuppgiftsansvarige bistå denne med 

att säkerställa att skyldigheterna enligt Dataskyddsförordningen, art. 32-36, fullgörs och svara 

på begäran om utövande av den Registrerades rättigheter i enlighet med 

Dataskyddsförordningen, kap. III, med beaktande av typen av Behandling och den 

information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå.  

 

6.5 För det fall att Personuppgiftsbiträdet finner att Instruktioner är otydliga, i strid med 

Dataskyddslagstiftningen eller saknas och Personuppgiftsbiträdet bedömer att nya eller 

kompletterande Instruktioner är nödvändiga för att genomföra sina åtaganden ska 

Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige, tillfälligt 

upphöra med Behandlingen och invänta nya Instruktioner.  

 

6.6 För det fall att den Personuppgiftsansvarige förser Personuppgiftsbiträdet med nya eller 

ändrade Instruktioner ska Personuppgiftsbiträdet, utan onödigt dröjsmål från mottagandet, 

meddela den Personuppgiftsansvarige huruvida genomförandet av de nya Instruktionerna 

föranleder förändrade kostnader för Personuppgiftsbiträdet.  

 

 

7. SÄKERHETSÅTGÄRDER 

 

7.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som 

krävs för att förhindra Personuppgiftsincidenter, genom att säkerställa att Behandlingen 

uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen och att den Registrerades rättigheter skyddas.  
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7.2 Personuppgiftsbiträdet ska fortlöpande säkerställa att den tekniska och organisatoriska 

säkerheten i samband med Behandlingen medför en lämplig nivå av konfidentialitet, 

integritet, tillgänglighet och motståndskraft.  

 

7.3 Eventuella tillkommande eller ändrade krav på skyddsåtgärder från den 

Personuppgiftsansvarige, efter parternas tecknande av PUB-avtalet, ska betraktas som nya 

Instruktioner enligt PUB-avtalet. 

 

7.4 Personuppgiftbiträdet ska genom behörighetskontrollsystem endast ge åtkomst till 

Personuppgifterna för sådana fysiska personer som arbetar under Personuppgiftsbiträdets 

ledning och som behöver åtkomsten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.   

 

7.5 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att kontinuerligt Logga åtkomst till Personuppgifterna 

enligt PUB-avtalet i den utsträckning det krävs enligt Instruktionen. Loggar får gallras först 

fem (5) år efter Loggningstillfället om inte annat anges i Instruktionen. Loggar ska omfattas 

av erforderliga skyddsåtgärder, i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.   

 

7.6 Personuppgiftsbiträdet ska systematiskt testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos 

de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa Behandlingens säkerhet.  

 

 

 

8. SEKRETESS/TYSTNADSPLIKT 

 

8.1 Personuppgiftsbiträdet och samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning ska 

vid Behandlingen iaktta såväl sekretess som tystnadsplikt. Personuppgifterna får inte nyttjas 

eller spridas för andra ändamål, vare sig direkt eller indirekt, såvida inte annat avtalats.   

 

8.2. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att samtliga fysiska personer som arbetar under dess 

ledning, vilka deltar i Behandlingen, är bundna av sekretessförbindelse avseende 

Behandlingen. Detta krävs dock inte om dessa redan omfattas av en straffsanktionerad 

tystnadsplikt som följer av lag. Personuppgiftsbiträdet åtar sig även att tillse att det finns 

sekretessavtal med Underbiträdet samt sekretessförbindelser mellan Underbiträdet och 

samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning, vilka deltar i Behandlingen. 

 

8.3 Personuppgiftsbiträdet ska skyndsamt underrätta den Personuppgiftsansvarige om 

eventuella kontakter med tillsynsmyndighet avseende Behandlingen. Personuppgiftsbiträdet 

har inte rätt att företräda den Personuppgiftsansvarige eller agera för den 

Personuppgiftsansvariges räkning gentemot tillsynsmyndigheter i frågor avseende 

Behandlingen. 

 

8.4 Om den Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man begär information från 

Personuppgiftsbiträdet vilken rör Behandlingen, ska Personuppgiftsbiträdet informera den 

Personuppgiftsansvarige om saken. Information om Behandlingen får inte lämnas till den 

Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man utan skriftligt medgivande från den 

Personuppgiftsansvarige, såvida det inte framgår av tvingande lag att information ska lämnas. 
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Personuppgiftsbiträdet ska bistå med förmedling av den informationen som omfattas av ett 

medgivande eller lagkrav.  

 

 

9. GRANSKNING, TILLSYN OCH REVISION 

 

9.1 Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål, på den Personuppgiftsansvariges 

begäran, tillhandahålla den information om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 

som den Personuppgiftsansvarige behöver för att kunna fastställa att Personuppgiftsbiträdet 

uppfyller sina åtaganden enligt PUB-avtalet och Dataskyddsförordningen, art. 28.3 h.  

 

9.2 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att minst en (1) gång om året granska säkerheten avseende 

Behandlingen genom en egenkontroll för att säkerställa att Behandlingen följer PUB-avtalet. 

Resultatet av sådan egenkontroll ska på begäran delges den Personuppgiftsansvarige. 

 

9.3 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att, själv eller genom annan av denne utsedd tredje 

part (som inte får vara en konkurrent till Personuppgiftsbiträdet), följa upp att 

Personuppgiftsbiträdet uppfyller PUB-avtalets, Instruktionernas och 

Dataskyddslagstiftningens krav. Personuppgiftsbiträdet ska vid sådan granskning bistå den 

Personuppgiftsansvarige, eller den som utför granskningen i den Personuppgiftsansvariges 

ställe, med dokumentation, tillgång till lokaler, IT-system och andra tillgångar som behövs för 

att kunna granska Personuppgiftsbiträdets efterlevnad av PUB-avtalet, Instruktioner och 

Dataskyddslagstiftningen. Den Personuppgiftsansvarige ska säkerställa att personal som 

genomför granskningen är underkastade sekretess eller tystnadsplikt enligt lag eller avtal.  

 

9.4 Personuppgiftsbiträdet äger alternativt till vad som stadgas i punkterna 9.2-9.3, rätt att 

erbjuda andra tillvägagångssätt för granskning av Behandlingen, exempelvis granskning 

genomförd av oberoende tredje part. Den Personuppgiftsansvarige ska i sådant fall äga rätt, 

men inte skyldighet, att tillämpa detta alternativa tillvägagångssätt för granskning. Vid sådan 

granskning ska Personuppgiftsbiträdet ge den Personuppgiftsansvarige eller en tredje part den 

assistans som behövs för utförandet av granskningen. 

 

9.5 Personuppgiftbiträdet ska bereda tillsynsmyndighet, eller annan myndighet som har laglig 

rätt till det, möjlighet att göra tillsyn enligt myndighetens begäran i enlighet med vid var tid 

gällande lagstiftning, även om sådan tillsyn annars skulle stå i strid med bestämmelserna i 

PUB-avtalet.   

 

9.6 Personuppgiftsbiträdet ska tillförsäkra den Personuppgiftsansvarige rättigheter gentemot 

Underbiträdet vilka motsvarar den Personuppgiftsansvariges samtliga rättigheter gentemot 

Personuppgiftsbiträdet enligt kap. 9 i PUB-avtalet.   

 

 

10. HANTERING AV RÄTTELSER OCH RADERING M.M.   

 

10.1 För det fall den Personuppgiftsansvarige begärt rättelse eller radering på grund av 

Personuppgiftsbiträdets felaktiga Behandling ska Personuppgiftsbiträdet vidta lämplig åtgärd 

utan onödigt dröjsmål, senast inom trettio (30) dagar, från det att Personuppgiftsbiträdet 
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mottagit erforderlig information från den Personuppgiftsansvarige. När den 

Personuppgiftsansvarige begärt radering får Personuppgiftsbiträdet endast utföra Behandling 

av den aktuella personuppgiften som ett led i processen för radering. 

  

10.2 Om tekniska och organisatoriska åtgärder (t.ex. uppgraderingar eller felsökningar) vidtas 

av Personuppgiftsbiträdet i Behandlingen, vilka kan väntas påverka Behandlingen, ska 

Personuppgiftsbiträdet informera den Personuppgiftsansvarige skriftligt om detta i enlighet 

med vad stadgas om meddelanden i 19 kap. i PUB-avtalet. Informationen ska lämnas i god tid 

innan åtgärderna vidtas.   

 

 

11. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER 

 

11.1 Personuppgiftsbiträdet ska ha förmåga att återställa tillgängligheten och tillgången till 

Personuppgifterna i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident enligt 

Dataskyddsförordningen, art. 32.1 c. 

 

11.2 Personuppgiftbiträdet åtar sig att med beaktande av Behandlingens art, och den 

information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå, bistå den Personuppgiftsansvarige med 

att fullgöra dennes skyldigheter vid en Personuppgiftsincident beträffande Behandlingen. 

Personuppgiftbiträdet ska på den Personuppgiftsansvariges begäran även bistå med att utreda 

misstankar om eventuell obehörigs Behandling och/eller åtkomst till Personuppgifterna.  

 

11.3 Vid Personuppgiftsincidenter, vilka Personuppgiftbiträdet fått vetskap om, ska 

Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den 

Personuppgiftsansvarige om händelsen. Personuppgiftsbiträdet ska med beaktande av typen 

av Behandling och den information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå tillhandahålla 

den Personuppgiftsansvarige en skriftlig beskrivning av Personuppgiftsincidenten.  

 

Beskrivningen ska redogöra för: 
1. Personuppgiftsincidentens art och, om möjligt, de kategorier och antalet Registrerade som 

berörs samt kategorier och antalet personuppgiftsposter som berörs, 
2. de sannolika konsekvenserna av Personuppgiftsincidenten, och 
3. åtgärder som har vidtagits eller föreslagits samt åtgärder för att mildra 

Personuppgiftincidentens potentiella negativa effekter. 

 

11.4 Om det inte är möjligt för Personuppgiftsbiträdet att tillhandahålla hela beskrivningen 

samtidigt, enligt punkt 11.3 i PUB-avtalet, får beskrivningen tillhandahållas i omgångar utan 

onödigt ytterligare dröjsmål. 

 

 

12. UNDERBITRÄDE 

 

12.1 Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut för Underbiträdets Behandling gentemot den 

Personuppgiftsansvarige.  
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12.2 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita ett nytt underbiträde. När 

Personuppgiftsbiträdet avser att anlita ett nytt underbiträde ska Personuppgiftsbiträdet 

säkerställa underbiträdets kapacitet och förmåga att uppfylla sina skyldigheter enligt 

Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet ska skriftligen meddela den 

Personuppgiftsansvarige om  
1. underbiträdets namn, organisationsnummer och säte (adress och land), 
2. vilken typ av uppgifter och kategorier av Registrerade som behandlas, och 
3. var Personuppgifterna ska behandlas. 

 

12.3 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att upphöra med att anlita Underbiträdet. När 

Personuppgiftsbiträdet upphör med att anlita Underbiträdet ska Personuppgiftsbiträdet 

skriftligen meddela den Personuppgiftsansvarige om att det upphör med att anlita 

Underbiträdet.  

 

12.4 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att teckna ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal med 

det nya underbiträdet och säkerställa att det nya underbiträdet åläggs samma skyldigheter som 

Personuppgiftsbiträdet åläggs enligt detta PUB-avtal.  

 

12.5 Personuppgiftsbiträdet ska på den Personuppgiftsansvariges begäran översända en kopia 

av det personuppgiftsbiträdesavtal som Personuppgiftsbiträdet tecknat med Underbiträdet.   

 

12.6 Den Personuppgiftsansvarige äger inom 30 dagar rätt att invända mot 

Personuppgiftsbiträdets anlitande av ett nytt underbiträde och att, med anledning av sådan 

invändning, säga upp detta PUB-avtal att upphöra i enlighet med vad stadgas i PUB-avtalet, 

punkt 17.4.   

 

 

13. LOKALISERING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND   

 

13.1 Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att Personuppgifterna hanteras och lagras inom 

EU/EES av en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU/EES, om inte PUB-

avtalets parter kommer överens om något annat.   

 

13.2 Personuppgiftsbiträdet äger endast rätt att överföra Personuppgifter till Tredje land för 

Behandling (t.ex. service, support, underhåll, utveckling, drift eller liknande hantering) om 

den Personuppgiftsansvarige på förhand skriftligen godkänt sådan överföring och utfärdat 

Instruktioner för detta ändamål.  

 

13.3 Överföring till Tredje land för Behandling enligt PUB-avtalet, punkt 13.2, får endast ske 

om den är förenlig med Dataskyddslagstiftningen och uppfyller de krav på Behandlingen 

vilka ställs i PUB-avtalet och Instruktioner. 

 

 

14. ANSVAR FÖR SKADA I SAMBAND MED BEHANDLING 

 

14.1 Vid ersättning för skada i samband med Behandling som, genom fastställd dom eller 

förlikning, ska utgå till den Registrerade på grund av överträdelse av bestämmelse i PUB-
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avtalet, Instruktioner och/eller tillämplig bestämmelse i Dataskyddslagstiftningen ska art. 82 i 

Dataskyddsförordningen tillämpas. 

 

14.2 Sanktionsavgifter enligt Dataskyddsförordningen, art. 83, eller Lag (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 6 kap. 2 § ska bäras av den av 

PUB-avtalets parter som påförts en sådan avgift.  

 

14.3 Om endera part får kännedom om omständighet som kan leda till skada för motparten 

ska parten omedelbart informera motparten om förhållandet och aktivt arbeta tillsammans 

med motparten för att förhindra och minimera sådan skada.   

 

14.4 Oaktat vad sägs i Huvudavtalet gäller detta PUB-avtal, punkter 14.1 och 14.2, före andra 

regler om fördelning mellan Parterna av krav sinsemellan såvitt avser Behandlingen. 

 

 

15. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING 

För detta avtal gäller svensk rätt. Eventuell tolkning eller tvist i anledning av PUB-avtalet, 

som parterna inte kan lösa på egen hand, ska avgöras av svensk allmän domstol. 

 

 

16. PUB-AVTALETS TECKNANDE, AVTALSTID OCH UPPSÄGNING   

 

16.1 PUB-avtalet gäller från och med den tidpunkt PUB-avtalet undertecknats av båda parter 

och tillsvidare. Parterna äger ömsesidig rätt att säga upp PUB-avtalet att upphöra med trettio 

(30) dagars varsel.  

 

 

17. ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING MED OMEDELBAR VERKAN M.M. 

 

17.1 Endera part i PUB-avtalet äger rätt att påkalla omförhandling av PUB-avtalet om 

motpartens ägarförhållanden ändras väsentligt eller om tillämplig lagstiftning, eller tolkningen 

av den, ändras på ett för Behandlingen avgörande sätt. Påkallande av omförhandling enligt 

första meningen innebär inte att PUB-avtalet till någon del upphör att gälla utan endast att en 

omförhandling om PUB-avtalet ska påbörjas. 

 

17.2 Tillägg till, och ändringar i, PUB-avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av båda 

parter.   

 

17.3 När någon av parterna får kännedom om att motparten agerar i strid med PUB-avtalet, 

Instruktioner och/eller Dataskyddslagstiftningen, ska parten utan dröjsmål meddela motparten 

om agerandet. Därefter äger parten rätt att med omedelbar verkan upphöra att utföra sina 

förpliktelser enligt PUB-avtalet till den tidpunkt motparten förklarat att agerandet upphört och 

förklaringen accepterats av den part som påtalat agerandet.   

 

17.4 Om den Personuppgiftsansvarige invänder mot Personuppgiftsbiträdets anlitande av ett 

nytt underbiträde, enligt detta PUB-avtal, punkt 12.6, har den Personuppgiftsansvarige rätt att 
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säga upp PUB-avtalet att upphöra med omedelbar verkan. Om Personuppgiftsbiträdet 

Behandlar Personuppgifterna efter den tidpunkt som anges i punkt 18.2 gäller vad stadgas i 

punkter 18.3-18.4. 

 

 

18. ÅTGÄRDER VID PUB-AVTALETS UPPHÖRANDE   

 

18.1 Vid uppsägning av PUB-avtalet ska den Personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål 

begära att Personuppgiftsbiträdet överlämnar samtliga Personuppgifter till den 

Personuppgiftsansvarige eller raderar dem, enligt dennes önskemål. Om Personuppgifterna 

överlämnas ska det ske i ett öppet och standardiserat format. Med samtliga Personuppgifter 

avses alla Personuppgifter vilka har omfattats av Behandlingen samt annan tillhörande 

information såsom Loggar, Instruktioner, systemlösningar, beskrivningar och andra 

handlingar som Personuppgiftsbiträdet erhållit genom informationsutbyte enligt PUB-avtalet. 

18.2 Överlämning och radering enligt PUB-avtalet, punkt 18.1, ska vara utförda senast trettio 

(30) dagar räknat från den tidpunkt uppsägning gjorts enligt detta PUB-avtal, punkt 16.1 

 

18.3 Behandling som utförs av Personuppgiftsbiträdet efter den tidpunkt som stadgas i punkt 

18.2 är att betrakta som en otillåten Behandling. 

 

18.4 Bestämmelser om sekretess/tystnadsplikt i 8 kap. PUB-avtalet ska fortsätta gälla även 

om PUB-avtalet i övrigt upphör av gälla. 

 

 

19. MEDDELANDEN INOM RAMEN FÖR DETTA PUB-AVTAL OCH INSTRUKTIONER 

 

19.1 Meddelanden om PUB-avtalet och dess administration inklusive uppsägning ska skickas 

till respektive parts kontaktperson för PUB-avtalet.   

 

19.2 Meddelanden om parternas samarbete om dataskydd, gällande Behandlingen, ska skickas 

till respektive parts kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.   

 

19.3 Meddelanden inom ramen för PUB-avtalet och Instruktioner ska skickas skriftligt. Ett 

meddelande ska anses ha kommit fram till mottagaren senast en (1) arbetsdag efter att 

meddelandet har skickats.  

 

 

20. KONTAKTPERSONER    

 

20.1 Parterna ska utse var sin kontaktperson för PUB-avtalet.  

 

20.2 Parterna ska utse var sin kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.  
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21. ANSVAR FÖR UPPGIFTER OM PARTERNA OCH KONTAKTPERSONER SAMT 

KONTAKTUPPGIFTER  

 

21.1 Varje part ansvarar för att de uppgifter som anges i 1 kap. i PUB-avtalet alltid är 

aktuella. Ändring av uppgifter i 1 kap. ska meddelas skriftligt enligt punkt 19.1 i PUB-avtalet.   

 

 

22. PARTERNAS UNDERTECKNANDEN AV PUB-AVTALET   

 

22.1 Detta PUB-avtal tillhandahålls antingen i digitalt format för elektroniskt tecknande eller i 

pappersformat för tecknande med penna. Om PUB-avtalet tillhandahålls i digitalt format utgår 

punkter 22.2-22.3. 

 

22.2 Den Personuppgiftsansvariges undertecknande av PUB-avtalet 

 

Ort  Datum 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

……. 

Undertecknande 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

……. 

Namnförtydligande 

 

22.3 Personuppgiftsbiträdets undertecknande av PUB-avtalet 

 

Ort  Datum 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

……. 

Undertecknande 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

……. 

Namnförtydligande 
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Versionshantering 
 

Version Datum Förändringar Ansvarig 

1.1 2018-12-19 10.1, 14.1, 18.2, PR 
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Bilaga 2 - Registerförfattningar och 
speciallagstiftning 

För behandling av känsliga personuppgifter krävs lagstöd. Sådant stöd och andra regler om 

hur personuppgifter ska behandlas på respektive område finns i registerförfattningar och 

speciallagstiftning. Ett urval av sådan lagstiftning presenteras här. 

 

Registerförfattningar mm 

Socialtjänst, vård och omsorg 

 Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL). 

 Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. 

 Patientdatalagen (2008:355) 

 Patientdataförordning (2008:360) 

 

Observera att dataskyddsförordningen och tillhörande författningar inte är tillämpliga på hela 

socialtjänstens område.  Dataskyddsdirektivet och brottsdatalagen (2018:1177) är istället 

tillämpliga vid arbete i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller 

verkställa straffrättsliga påföljder, i vilket även ingår att skydda mot samt förebygga och 

förhindra hot mot den allmänna säkerheten.
1
 Av propositionerna 2017/18 s 183-184 och 

2017/18:232 s 431 framgår att dataskyddsdirektivet och brottsdatalagen gäller när statens 

institutionsstyrelse verkställer sluten ungdomsvård och när socialnämnder verkställer 

straffrättsliga påföljder samt vård enligt lag (1998:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 

LVM. 

 

Utbildning 

 Skollagen (2010:800). 

 Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av 

kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar  

Val 

 Lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och 

folkomröstningar samt förordning (2002:61) om behandling av personuppgifter i 

verksamhet med val (Länsstyrelsen registeransvarig) 

Andra lagar som anpassats till dataskyddsförordningen 

En rad lagar har anpassats till dataskyddsförordningen och relaterar direkt till den. Det gäller 

till exempel olika civilrättsliga lagar på bl.a. fastighetsrättens område har anpassats, 

                                                 
1
 Av 1 kap. 3 § SoLPuL framgår att den lagen (och GDPR, samt dataskyddslagen) inte tillämpas vid behandling 

av personuppgifter som avses i artikel 2.2 d GDPR, se också skäl 19, samma förordning.  
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registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet har anpassats, lagar inom miljö- och 

energidepartementets område har anpassats. Detsamma gäller lagar inom skatt, tull och 

exekution samt på finansmarknadsområdet. Det har också kommit en ny 

kamerabevakningslag.  
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Bilaga 1 - Länder som omfattas av GDPR 

                                                                                  

Det är viktigt att komma ihåg att institutionens, organisationens eller näringslivets fysiska 

läge är inte lika viktigt för att fastställa behovet av att följa GDPR som den fysiska platsen där 

den registrerade befinner sig - den person vars uppgifter samlas in, bearbetas eller lagras.  

 

Lagstiftningen gäller i EU medlemsstater och EES länder, men den kommer att få en global 

inverkan då organisationer i andra länder kommer att ha tillgång till och behandla 

personuppgifter som tillhör registrerade som är medborgare i EU och EES länder.  

 

EU, Europeiska unionens 28 medlemsländer:  

 

Bulgarien Grekland Malta 

 

Spanien  

Belgien  Irland 

 

Nederländerna 

 

Storbritannien 

Cypern Italien 

 

Polen 

 

Sverige 

Danmark Kroatien  

 

Portugal 

 

Tjeckien 

Estland Lettland 

 

Rumänien 

 

Tyskland 

Finland Litauen 

 

Slovakien 

 

Ungern  

Frankrike 

 

Luxemburg Slovenien Österrike 

 

EES, Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdets tre medlemsländer: 

 

Island 

 

Liechtenstein 

 

Norge 
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-16

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Lisa Mossberg

18.Överenskommelse om gemensamt personuppgiftsansvar
för NKI-undersökningar

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att bygg- och miljönämnden ingår i föreslagen

överenskommelse med service- och tekniknämnden och socialnämnden om hur

uppgifterna inom det gemensamma personuppgiftsansvaret för personuppgifterna som

behandlas för att genomföra Nöjd-kund-index.

Sammanfattning av ärendet
GDPR1 artikel 26 ställer krav på att reglera inbördes ansvarsförhållande då det föreligger

ett gemensamt personuppgiftsansvar.

Förvaltningarna har bedömt att bygg- och miljönämnden har ett gemensamt

personuppgiftsansvar med service- och tekniknämnden och socialnämnden för

personuppgiftsbehandlingen som avser att genomföra NKI-undersökningar (Nöjd-kund-

index). Ett gemensamt personuppgiftsansvar anses föreligga då nämnderna gemensamt

fastställer ändamålen och medlen för behandlingen. I aktuellt fall anlitar man ett

gemensamt personuppgiftsbiträde.

Det delade personuppgiftsansvaret för bygg- och miljönämnden, service- och

tekniknämnden och socialnämnden gäller från när personuppgifter har skickats in till

aktuellt personuppgiftsbiträde för utförande av NKI-undersökningen. Det innebär att

respektive nämnd ansvarar för behandlingen var för sig innan uppgifterna skickats in till

biträdet.

Eftersom Katrineholms kommuns nämnder utgör samma juridiska person kan inget

avtal tecknas. Däremot föreslås att nämnderna ingår en överenskommelse/rättsakt för

att formellt reglera förhållandet nämnderna emellan för behandlingen i fråga och på så

sätt uppfylla GDPRs krav för de med gemensamt personuppgiftsansvar att "under öppna

former fastställa sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna..." i artikel 26.

I aktuell överenskommelse föreslås bygg- och miljönämnden ansvara för kontakten med

personuppgiftsbiträdet samt för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal och anmäla

personuppgiftsincidenter till Datainspektionen i förekommande fall. I övrigt ska varje

nämnd hålla övriga informerade om eventuella krav från de vars personuppgifiter som

hanteras (registrerade) för detta ändamål. Vid ett eventuellt skadeståndsanspråk från en

registrerad ska en gemensam utredning och gemensamt svar ges på det kravet.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-16

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Eftersom det gemensamma ansvaret föreligger först när uppgifterna skickats in till

biträdet åligger det varje nämnd för sig att fullgöra åtaganden som åligger ansvariga i ett

tidigare skede såsom att informera de registrerade om behandlingen.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om

upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Beslutsunderlag
Överenskommelse

Beslutsmottagare
Lisa Mossberg

Akten

Socialnämnden

Service- och tekniknämnden
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Lisa Mossberg

Adminstrativ chef

0150-571 97

lisa.mossberg@katrineholm.se

Överenskommelse om gemensamt
personuppgiftsansvar för NKI-undersökningar

1. Syfte
Denna överenskommelse fördelar det gemsamma personuppgiftsansvaret som bygg- och

miljönämnden har tillsammans med service- och tekniknämnden och socialnämnden

gällande behandling av personuppgifter. Om inte annat reglerats ansvarar varje nämnd på

egen hand för den behandling som ligger untanför denna överenskommelse.

2. Gemensam behandling
Den gemensamma behandlingen som avses görs för att genomföra NKI-undersökningar

(Nöjd-kund-index). Det delade personuppgiftsansvaret gäller från när personuppgifter har

skickats in till aktuellt personuppgiftsbiträde för utförande av NKI-undersökningen. Det

innebär att respektive nämnd ansvarar för behandlingen var för sig innan uppgifterna

skickats in till biträdet.

3. Innebörd av det gemensamma ansvaret
Att vara gemensamt personuppgiftsansvariga innebär att den (individen) vars uppgifter vi

hanterar gemensamt kan vända sig till vilken som av parterna för att begära någon av sina

rättigheter enligt GDPR1. Det innebär bland annat rätten att ändra uppgifterna, invända mot

behandling eller få informationen om sig raderad. Det innebär också att om någon av

parterna missbrukar uppgiftsbehandling i systemet som finns så kan individen vända sig

med ett skadeståndsanspråk till vilken som av parteran. Som alltid i den offenltiga

förvaltnignen gäller de här rättigheterna med de begränsningar som framkommer av bland

annat Tryckfrihetsförordningen, Offentlighet- och sekretesslagen och Arkivlagen.

4. Aktuell behandling och typ av personuppgifter
Behandlingen innebär att personuppgifter hanteras för att administrera en statistisk

undersökning, så kallad NKI-indersökning, hos ett personuppgiftsbiträde. Det förekommer

personuppgifter i form av brand annat namn, kontaktuppgifter och personnummer till

personer som haft kontakt med nämnderna i egenskap av representanter för företag.

1 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för hur fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).



ÖVERENSKOMMELSE
2 (3)
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

5. Ändamålet med behandlingen
Ändamålet med behandlingen är att ta fram och analysera statistik för hur företag som har

att göra med kommunen upplever service och andra delar i myndighetskontakten.

Personuppgifterna samlas in för andra ändamål men kan, i enlighet med GDPR artikel 5 1 b),

trots det behandlas även för statisktiska ändamål. Information om detta ska lämnas var för

sig av de personuppgiftsansvariga då den ursprungliga behandlingen inleds.

6. Regler för hur personuppgiftsansvaret ska fördelas
Nämnderna ansvarar för att var för sig ta fram uppgifter och skicka in de till biträdet. Det

innebär att det ansvar som åligger en personuppgiftsansvarig inför en behandling, såsom

bland annat informationsskyldigheten i GDPR artikel 13 och 14, ska uppfyllas av respektive

personuppgiftsansvarig var för sig.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kontaken med personuppgiftsbiträdet (se punkt 9).

Vid en personuppgiftsincident ska den som får information om händelsen se till att samtliga

nämnder informeras via dess GDPR-samordnare. Det är bygg- och miljönämnden som

ansvarar för att en anmälan om personuppgiftsincident skickas in till Datainspektionen om

det blir aktuellt.

7. Så hanteras en begäran om rättelse, invändning eller radering
Den nämnd som får in begäran ska skyndsamt se till att kontakta bygg- och miljönämnden

som i sin tur kontaktar biträdet om uppgifterna ska bli korrigerade i deras system. Om detta

inte är möjligt att genomföra i enlighet med lagstiftningen som styr kommunen ( så som

Tryckfrihetsförordningen) ska den nämnd vars verksamhet uppgifterna härstammar från

ansvara för att förklara det för den registrerade.

8. Så hanteras ett skadeståndsanspråk
Om ett anspråk på skadestånd inkommer till en nämnd ska detta så snart som möjligt

kommuniceras med övriga parter. Därefter görs en gemensam utredning om vad som hänt

och ett gemensamt svar lämnas så snart det är möjligt.

9. Ansvar för det biträdesavtal och kontakter med personuppgiftsbiträdet
Bygg- och miljönämnden ansvarar för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal som ska

omfatta samtliga personuppgiftsansvariga. Det är även bygg- och miljönämnden som har

befogenhet att föra talan för samtliga nämnder vid frågor som berör förhållandet mellan

personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträdet.

10. Ikraftträdande och ändring
Denna överenskommelse träder i kraft efter beslut i respektive nämnd och kan ändras på

initiativ av någon av nämnderna.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-23 ALLM.2019.71

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Eva Frykman

Avdelningschef Miljö

19. Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel och
animaliska biprodukter

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad taxa

för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter.

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU 2017/625) i kraft. Den

ersätter den nuvarande kontrollförordningen (EG 882/2004). För att säkerställa att

kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver

såväl taxan som bygg- och miljönämndens delegationsordning anpassas till den nya

kontrollförordningen.

Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 2020 men

förordningsförändringar kommer att beslutas under senhösten 2019. SKL har under

hösten tagit fram nya underlag för taxa och delegationsordning. Eftersom de svenska

förordningsförändringarna ännu inte är kända kommer taxan att behöva anpassas

ytterligare under senare delen av 2020.

I och med föreslagna förändringar kan kommunen ta ut årsavgifter, registreringsavgifter

och avgifter för de arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra

offentlig kontroll under 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde en översyn av timkostnaden för miljö- och

hälsoskyddstillsynen tidigare under året i samband med revidering av taxan för

miljöbalken. Förvaltningen föreslår därför att den nya timavgiften även läggs in i taxan

för livsmedelskontroll.

Beslutsunderlag
Förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

Beslutsmottagare
KOMMUNSTYRELSEN



Styrdokumentkatrineholm.se

Taxa för offentlig

kontroll av

livsmedel och

animaliska

biprodukter

Katrineholms kommuns författningssamling

(KFS nr 4.26)
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Dokumentinformation
Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, § 68

Ändrad av kommunfullmäktige

2008-11-17, § 204

2010-01-18 § 8

2013-11-18, § 185

Indexreglering av miljö- och hälsoskyddsnämnden

2011-03-15, § 14

2012-02-14, § 3

Indexreglering av bygg- och miljönämnden

2016-12-07, § 141

2018-12-05, § 184

Giltighet

Gäller från och med 20xx-xx-xx

Gäller till och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap1

Inom Bygg- och miljönämndens ansvarsområde

Kategori

 Författningssamling
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Taxa för offentlig kontroll av

livsmedel och animaliska

biprodukter
Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Katrineholms kommuns kostnader för offentlig kontroll,

prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen

(2006:804), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, samt de författningar,

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

jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur

kran till konsument1, och

2. snus och tuggtobak.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. registrering av anläggning

2. årlig offentlig kontroll

3. uppföljande kontroll som inte var planerad

4. utredning av klagomål

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg

6. importkontroll

7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt

livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av bygg- och miljönämnden

efter handläggning.

Timavgift

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1010 kronor per timme kontrolltid.

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i

förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller enligt de andra grunder

som anges i taxan.

1Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om

kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1882/2003

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.
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Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.

För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som

utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,

påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger

ordinarie timavgift.

Avgift för registrering

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en (1)

timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen

(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid bygg- och miljönämnden tilldelat eller beslutat för

anläggningen och beräknas på det sätt som anges i Livsmedelsverkets instruktion

”Riskklassning av livsmedelsanläggningar”.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med

timavgiften.

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart

oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska

anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av

anläggningens kontrollbehov.

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska

betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas

med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras

den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i

förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje

påbörjat kalenderår.

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid,

ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som

verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.

10 § För normal offentlig kontroll av förbränningsanläggning som av Jordbruksverket godkänts

för förbränning av animaliska biprodukter ska en fast årlig avgift betalas motsvarande två

kontrolltimmar per år.

11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar

livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

12 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och

som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig

kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande

efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för

nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och

analys av prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande

efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.



6 (6)

Höjning eller nedsättning av avgift

13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov

eller övriga omständigheter, får bygg- och miljönämnden i ett enskilt ärende besluta ändra

avgiften enligt denna taxa.

Avgift exportkontroll

14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till bygg-

och miljönämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg,

som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt

5 §.

Avgift importkontroll

15 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift

till bygg- och miljönämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen

(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-

bestämmelser som förordningen kompletterar.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt

5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover

Avgiftens erläggande och verkställighet

16 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Katrineholms kommun genom dess bygg-

och miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.

Överklaganden

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-23 ALLM.2019.10

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Eva Frykman

Avdelningschef Miljö

20. Revidering av bygg- och
miljönämndens delegationsordning

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. anta förslag till reviderad delegationsordning

2. Den nya delegationsordningen träder i kraft den 14 december 2019.

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december träder EU:s nya kontrollförordning (EU 2017/625) om offentlig kontroll

av livsmedel och foder i kraft. Den ersätter då nuvarande kontrollförordning (EG

882/2004). Nämndens delegationsordning behöver av den anledningen uppdateras

med korrekta lagstiftningshänvisningar och begrepp. Anpassningar i svensk lagstiftning

kommer att genomföras först under 2020 men förordningsförändringar kommer att

beslutas under senhösten 2019.

Ärendebeskrivning och beredning
Sveriges kommuner och Landsting, SKL, gav den 30 september ut ett cirkulär (19:41)

med underlag för revidering av taxa och delegationsordning med anledning av den nya

kontrollförordningen. De förändringar samhällsbyggnadsförvaltningen gjort i bygg- och

miljönämnden delegationsordning har gjorts i enlighet med SKL's förslag.

Föreslagna ändringar i delegationsordningen är grönmarkerade.

Beslutsunderlag
Reviderad delegationsordning nov 2019
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Beslutshistorik
Antagen av Bygg- och miljönämnden 2015-04-08 § 49



3 (34)
DELEGATIONSORDNING FÖR BYGG- OCH
MILJÖNÄMNDEN I KATRINEHOLMS
KOMMUN
Datum

Innebörden av delegering
Delegering enligt kommunallagen (2017:725), KL, innebär att beslutanderätten i ett visst
ärende eller i en ärendegrupp flyttas över till någon annan (delegaten). Ett beslut som fattas
av en delegat gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Nämnden kan inte
ändra en delegats beslut, men däremot återkalla delegeringsuppdraget.

Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet
och fatta beslut. En delegat kan välja att hänskjuta ett ärende till nämnden.

Vad kan delegeras?

Delegering förutsätter att kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut
uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden.

Av 6 kap 38 § kommunallagen framgår det dock att beslutanderätt ändå inte kan delegeras när
det gäller:

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

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

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

 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,
eller

 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras

Beslut av rent verkställande karaktär (ska tolkas restriktivt) får tas av anställd, och behöver
inte delegeras av nämnden.

Till vem får beslut delegeras?

En nämnd får, enligt 6 kap 37 § kommunallagen uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller
viss grupp av ärenden.

En nämnd får däremot inte överlåta till förtroendevald och anställd att besluta i förening
eftersom olika bestämmelser är tillämpliga när förtroendevalda och anställda delegeras
beslutsrätt.

Ordförandebeslut

I ärenden av brådskande karaktär kan nämndens ordförande fatta beslut i nämndens ställe (se
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6 kap 39 § kommunallagen). Nämndens förste och andre vice ordförande träder i
ordförandens ställe vid dennes frånvaro.

Ordförandebeslut enligt 6 kap 39 § KL kan tas även om delegering enligt 6 kap 37 §
kommunallagen inte skett och även om delegering inte ens varit möjlig, enligt 6 kap 38§
samma lag, kravet är att beslutets karaktär gör det så brådskande att beslutet måste tas före
nästa nämndsammanträde.

Anmälan av beslut fattade på delegation

Enligt bestämmelser i kommunallagen beslutar nämnden om och hur beslut som är fattade på
delegation ska anmälas till nämnden (ordförandebeslut fattade med stöd av 6 kap 39 §
kommunallagen ska dock alltid anmälas till nämndens nästa sammanträde). Syftet med
anmälan är att nämnden ska få information om hur den delegerade beslutsrätten utövas.

Eftersom beslut fattat av en delegat gäller som om nämnden själv fattat beslutet, sker anmälan
till nämnden för kännedom och inte för nämndens godkännande.

Jäv

En delegat eller ledamot som är jävig får inte handlägga eller fatta beslut i ett ärende. Det
regleras i 6 kap 28-32 §§ och 7 kap 4 § kommunallagen. Den som själv ser att man kan antas
vara jävig i ett ärende har en skyldighet att anmäla detta.

Vem är delegat?

Beslut som är delegerat till Avdelningschefen får vid dennes frånvaro fattas av t f
avdelningschef.
Beslut som är delegerat till Bygg- och miljönämndens ordförande får vid dennes frånvaro
fattas av vice ordförande.

Definitioner

I de fall flera olika typer av delegater finns upptagna har var och en av dessa, rätt att besluta i
ärendet.

Med avdelningschef avses plan- och byggchef samt miljöchef.

I de fall nämndens ordförande är delegat är nämndens vice ordförande ersättare om ordinarie
ordförande inte är tillgänglig.
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Arbetsrutiner

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:
a) avge yttrande till högre instans vid överklagande av delegationsbeslut
b) efter ansökan upphäva eller ändra ett tillståndsbeslut
c) besluta att lämna klagomål/anmälningar utan åtgärd

Beslut eller domar som innebär ändring av nämndens beslut får endast överklagas av
nämnden.

Åtgärder och beslut av rent förberedande eller verkställande art behöver inte
delegeras.

Åtalsanmälan vid lagöverträdelser enligt den lagstiftning förvaltningen tillämpar
betraktas som verkställighet och har därför inte delegerats.
Rättidsprövning av överklagade beslut räknas även det som verkställighet.

Beslut att meddela föreläggande eller förbud, samt att förena föreläggande med vite
får, om inte annat framgår av delegationsordningen, endast fattas av nämnden.

Övrigt

Om ändringar i lagstiftning sker som inte påverkar innehållet utan t ex endast
förändrar paragrafnummer och mindre ändringar i text, anses delegationsordningen
även då vara gällande. Delegationsordningen anses även vara gällande i det fall
titulaturen förändras generellt i kommunen för tjänstepersoner.

Förkortningar

AF Avfallsförordningen (SFS 2001:1063)
(EG) EG-förordning (EG 852/2004)

(EG 853/2004)
F EU-förordning (EU 2017/625)
FAKL Förordning om avgifter för offentlig kontroll av (SFS 2006:1166)

livsmedel
FFA Föreskrifter om avfallshantering i Katrineholms kommun
FL Förvaltningslagen (SFS 2017:900)
FM Förordningen om miljöriskområden (SFS 1998:930)
FMH Förordningen om miljöfarlig verksamhet och (SFS 1998:899)
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hälsoskydd
FHRL Förordningen om handel med vissa receptfria (SFS 2009:929)

läkemedel
FV Förordningen om vattenverksamhet m.m. (SFS 1998:1388)
KL Kommunallagen (SFS 2017:725)
LF Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813)
LFAB Lag om foder och animaliska biprodukter (SFS 2006:805)

Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av (SFS 2006:1165)
foder och animaliska biprodukter

LFF Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)
LHRL Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730)
LIVSFS Livsmedelsverkets författningssamling (LIVSFS 2005:20)
LL Livsmedelslagen (SFS 2006:804)
Lok. för. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

och miljön för Katrineholms kommun
MB Miljöbalken (SFS 1998:808)
MTF Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13)
NFS Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 1997:2)
OFS Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400)
PBF Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)
PBL Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
SJVFS Statens jordbruksverks författningssamling
SLVFS Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
SSF Strålskyddsförordning (SFS 2018:506)
LSO Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
TF Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)
TL Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088)
Upph. inköp.Upphandlingspolicy och inköpsregler för Katrineholms kommun

Delegationsförteckning
Nedan följer en förteckning över i vilka fall Bygg- och miljönämnden delegerar sin
beslutanderätt, med stöd av 6 kap 37 § KL.
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1. FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN

Nr Lagrum Beslut Delegat

Avskrivnings- och avvisningsbeslut

1.1 45 § FL Besluta att ett ärende ska avvisas (t ex då
ärende inkommit till fel myndighet,
ansökningshandlingarna är ofullständiga
eller då tidsfristen för överklagande har
gått ut).

Miljöinspektör
Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör
Avdelningschef

1.2 9 § FL Besluta att ett ärende ska avskrivas (t ex då
sökanden har avlidit, flyttat, på egen
begäran drar tillbaka ärendet eller då eller
störningen bedöms ha upphört).

Miljöinspektör
Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör
Avdelningschef

1.3 9 § FL Avskrivning av beslut som fattats av
nämnd.

Avdelningschef
Nämndens ordförande
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör

Handläggning av överklagade ärenden

1.4 45 § FL Besluta om att avvisa för sent inkommet
överklagande

Avdelningschef
Förvaltningsjurist

Omprövning och rättelse av skrivfel

1.5 36 § FL Rättelse av skrivfel i delegationsbeslut. Delegat i det aktuella
ärendet
Avdelningschef

1.6 36 § FL Rättelse av skrivfel och liknande i beslut
som inte har delegerats, d v s nämnds- och
ordförandebeslut.

Nämndsekreterare
Administrativ chef
Avdelningschef

1.7 38, 39 §§
FL

Omprövning av delegationsbeslut. Delegat i det aktuella
ärendet
Avdelningschef

Överklaga beslut

1.8 40 § FL Överklaga beslut och domar som innefattar
ändring av delegatens beslut. Nämndens

Delegat i det aktuella
ärendet
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egna beslut måste överklagas av nämnden. Avdelningschef

1.9 26 kap 26
§ MB, 33
§ LL

Besluta att ett beslut enligt MB eller LL ska
gälla omedelbart, även om det överklagas

Delegat i det aktuella
ärendet
Avdelningschef

Brådskande ärenden

1.10 6 kap 39 §
KL

Besluta i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas

Nämndens ordförande

Offentlighets- och sekretesslagen

1.11 6 kap 3 § Avslag på begäran från enskild att lämna ut
allmän handling.

Avdelningschef
Förvaltningsjurist

Vite m.m.

1.12 Viteslagen Förena föreläggande och förbud med vite
upp till 10 000 kronor där så medges enligt
speciallagstiftning

För avdelningschef upp till 25 000 kronor.

Delegat i det aktuella
ärendet

Avdelningschef

1.13 21 kap 1§8
MB resp.
6§
viteslagen

Ansöka om utdömande av vite och svara
för den fortsatta handläggningen i målet

Delegat i det aktuella
ärendet
Avdelningschef

Fullmakt

1.14 Behörighet att utfärda fullmakt att föra
kommunens talan inför domstol, andra
myndigheter samt vid förrättningar av
skilda slag

Nämndens ordförande

Beslut om risk- och erfarenhetsklassning

1.15 KF:s taxa Besluta att debitera avgifter enligt
kommunens taxa för prövning och tillsyn
samt riskklassa

Avd.chef, miljöinspektör,
bygglovhandläggare

1.16 KF:s taxa Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift Avd.chef
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2. EKONOMI

Nr Lagrum Beslut Delegat
2.1 Utse attestanter och ersättare under året. Avd.chef

3. YTTRANDEN

Nr Lagrum Beslut Delegat

Yttrande till Länsstyrelsen

3.1 6 kap 20 § MB Yttrande till länsstyrelsen i fråga om en
verksamhet eller åtgärd kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

3.2 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om
bidrag för åtgärder avseende radon och
andra åtgärder i bostäder.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

3.3 22 och 26 §§ FMH Yttrande till länsstyrelsen i
anmälningsärende angående mindre
ändring av tillståndspliktig miljöfarlig
verksamhet.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

3.4 19 kap 4§ MB Yttrande till länsstyrelsen i den s.k.
kompletteringsremissen vid prövning av
ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

3.5 12 kap 6 § MB Yttrande till länsstyrelsen eller
skogsstyrelsen i ärende angående anmälan
för samråd för verksamhet/-åtgärd som
väsentligt kan komma att ändra eller skada
naturmiljön.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

3.6 Yttrande till länsstyrelsen om tillstånd för
att inrätta hem för vård eller boende som
drivs av en enskild eller sammanslutning.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

3.7 Lok. för. Yttrande till länsstyrelsen över dispens
från Katrineholms kommuns
skyddsföreskrifter för vattentäkter.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

3.8 3 § FM Yttrande till länsstyrelsen om samråd
avseende förklaring av område som
miljöriskområde.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

3.9 36 § AF Yttrande till länsstyrelsen i ärenden om
tillstånd för yrkesmässig transport av

Miljöinspektö
r
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avfall. Avd.chef

3.1
0

6 § Bilskrotnings-
förordningen

Yttrande till länsstyrelsen om auktorisation
av bilskrot.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

3.1
1

Yttrande till länsstyrelsen med anledning
av överklagande av delegats beslut.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

3.1
2

11 kap 9a, 9b MB
22 § FV

Yttrande i samband med anmälan för
vattenverksamhet om särskilt intresse i
saken föreligger.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

Yttrande till Mark- och miljödomstolen, MÖD

3.1
3

22 kap 4 och 10 §§ MB Yttrande till miljödomstol i den s.k.
kompletteringsremissen vid prövning av
ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

3.1
4

Yttrande till miljödomstol med anledning
av överklagande av delegats beslut.

Avd.chef

3.1
5

22 kap 27 § MB Yttrande till miljödomstol i uppskjutna
frågor

Miljöinspektö
r
Avd chef

Yttrande till polismyndigheten

3.1
6

Yttrande till polismyndighet om tillstånd
till hotell- och pensionatsrörelse.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

3.1
7

Yttrande till polismyndighet om allmänna
sammankomster, offentliga tillställningar,
bullrande verksamheter och dylikt.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

3.1
8

Yttrande till polismyndighet om handel
med skrot.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

Yttrande till Tillståndsenheten

3.1
9

Yttrande till den nämnd inom kommunen
som handlägger alkoholärenden.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

Övriga yttranden
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3.2
0

Yttranden i ärenden som till sin art och
betydelse är jämförliga med de ovan
beskrivna.

Miljöinspektö
r
Avd.chef

3.2
1

Yttrande över remisser som inte är av
principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt och som kan lämnas helt utan
erinran.

Miljöinspektö
r
Bygglovshan
dläggare
Avd.chef

3.2
2

Befogenhet att avge yttrande, som inte är
av principiell art, inom kommunen.

Avdelningsch
ef

4. MILJÖBALKEN

Nr Lagrum Beslut Delegat

Miljöbalken och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

4.1 13 § 1st
FMH

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

Miljöinspektör
Avd.chef

4.2 13 § 2st
FMH

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

Miljöinspektör
Avd.chef

4.3 13 § 4st
FMH, 2 §
Lok.för., lokala
vatten-
skyddsföreskr.

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan
avloppsanordning än sådan till vilken
vattentoalett är ansluten inom de delar av
kommunen där detta krävs genom lokala
föreskrifter.

Miljöinspektör
Avd.chef

4.4 13 § 2 st FMH Besluta i ärende om anmälan för att inrätta
annan avloppsanordning än som kräver
tillstånd

Miljöinspektör
Avd.chef

4.5 14 § FMH Besluta i ärenden om anmälan om ändring v
sådana avloppsanordningar som avses i 13 §
FMH

Miljöinspektör
Avd.chef

4.6 17 § FMH Besluta i ärende om anmälan för att inrätta
värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten

Miljöinspektör
Avd.chef

4.7 17 § FMH, lok.
För., lokala
vattenskydds-
föreskrifter

Besluta i ärende om tillstånd till
värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten där
tillstånd krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter

Miljöinspektör
Avd.chef

4.8 FMH Besluta i tillsynsärende angående
1. Miljöfarlig verksamhet som i bilagan

Miljöinspektör
Avd.chef
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till förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd har
beteckningen B och C.

2. Miljöfarlig verksamhet i övrigt.
3. Hälsoskyddsverksamhet

4.9 9 kap 15 § MB Beslut om åtgärd för att spåra och undanröja
risken för smittspridning vid allvarlig
smittsamsjukdom

Miljöinspektör
Avd.chef

4.10 9 kap 15 § MB Besluta om att förstöra föremål av personlig
natur och låta avliva sällskapsdjur som
innehas av privatpersoner för att förhindra
spridning av smitta.

Miljöinspektör
Avd.chef

Naturskydd

4.11 7 kap 18c§ MB
p 1-6

Besluta om bifall till ansökan om
strandskyddsdispens enligt de särskilt
angivna skälen.

Bygglovhandläggar
e
Avd.chef

Jordbruk och annan verksamhet

4.12 36 § SJVFS
2004:62

Medge undantag från bestämmelserna om
miljöhänsyn i jordbruket.

Miljöinspektör
Avd.chef

4.13 9§ SNVFS
1998:915

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om
dispens gällande gödsellagring.

Miljöinspektör
Avd.chef

Kemiska produkter och biotekniska organismer

4.14 2 kap 40 §
SFS 2014:425

Besluta i ärende om tillstånd till spridning av
kemiska bekämpningsmedel.

Miljöinspektör
Avd.chef

4.15 4 kap 4 § NFS
2015:3

Besluta att medge undantag från
informationsplikten.

Miljöinspektör
Avd.chef

4.16 2 kap 41 § SFS
2014:425

Besluta i ärende om anmälan om spridning av
kemiska bekämpningsmedel.

Miljöinspektör
Avd.chef

4.17 6 kap 1 § NFS
2015:2

Besluta i ärende om tillstånd till yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel i
vattenskyddsområde

Miljöinspektör
Avd.chef

4.18 NFS 2003:24 Besluta i tillsynsärende om skydd mot
vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor

Miljöinspektör
Avd.chef

4.19 Förordning
(2007:846) om
fluorerade
växthusgaser
och ozonned-
brytande ämnen

Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om
anläggningar som innehåller fluorerade
växthusgaser och zonnedbrytande ämnen

Miljöinspektör
Avd.chef
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4.20 18 § förordning
(2007:19) om
PCB m.m.

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

Miljöinspektör
Avd.chef

4.21 2 kap 19 § 5-9,
2 kap 31§ 5-6
samt 2 kap 32-
33 §§ MTF

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

Miljöinspektör
Avd.chef

Avfall

4.22 15 kap. 24 §
MB

Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv
återvinna eller bortskaffa avfall.

Miljöinspektör
Avd.chef

4.23 45§ AF Besluta i ärende om anmälan om kompostering
eller annan återvinning/annat bortskaffande av
annat avfall än trädgårdsavfall

Miljöinspektör
Avd.chef

Allmänt om tillsyn enligt miljöbalken

4.24 26 kap 9 § MB Besluta att meddela föreläggande och förbud. Miljöinspektör
Avd.chef

4.25 26 kap 13§
MB

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

Miljöinspektör
Avd.chef

4.26 26 kap 15 §
MB

Besluta om att sända föreläggande eller förbud
till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret.

Miljöinspektör
Avd.chef

4.27 26 kap 19 §
3st MB

Besluta om att begära att den som driver
verksamhet som kan befaras medföra
olägenheter för människors hälsa eller påverka
miljön ska lämna förslag till kontrollprogram
eller förbättrade åtgärder.

Miljöinspektör
Avd.chef

4.28 26 kap 21 §
MB

Besluta om föreläggande att till myndigheten
lämna de uppgifter och handlingar som behövs
för tillsynen.

Miljöinspektör
Avd.chef

4.29 26 kap 22 §
1st MB

Besluta att meddela förelägganden om den som
bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller
som upplåter byggnad för bostäder eller
allmänt ändamål att utföra sådana
undersökningar av verksamheten och dess
verkningar som behövs för tillsynen.

Miljöinspektör
Avd.chef
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4.30 26 kap 22 §
1st MB

Besluta att föreskriva att undersökning av
verksamhet och dess verkningar i stället ska
utföras av någon annan och att utse någon att
göra sådan undersökning, om kostnaden för
undersökningen inte överstiger 15 000 kr.

Avd.chef

4.31 26 kap 26 §
MB

Besluta att delegationsbeslut ska gälla med
omedelbar verkan även om det överklagas.

Miljöinspektör
Avd.chef

4.32 26 kap 22 §
3:e st. MB

Förena beslut om undersökning med förbud att
överlåta berörd fastighet eller egendom till dess
undersökningen är slutförd.

Miljöinspektör
Avd.chef

4.33 22 kap 25 §
MB

Besluta om villkor som miljödomstol eller
länsstyrelse i beslut om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten att
fastställa

Avd.chef

Förorenade områden

4.34 10 kap MB
28 § FMH

Besluta i tillsynsärenden angående vidtagande
av åtgärder inom förorenade områden.

Miljöinspektör
Avd.chef

4.35 10 kap 12 §
MB

Besluta i tillsynsärenden angående vidtagande
av åtgärder inom miljöriskområde.

Miljöinspektör
Avd.chef

4.36 10 kap 2-4 §
MB

Besluta i tillsynsärende om ansvar för
verksamhetsutövare eller den som annars är
efterbehandlingsansvarig att utföra och bekosta
efterbehandlingsåtgärder.

Miljöinspektör
Avd.chef

4.37 3 § FM Avge yttrande till länsstyrelsen om samråd
avseende förklaring av område som
miljöriskområde.

Miljöinspektör
Avd.chef

Avgifter för prövning och tillsyn

4.38 27 kap. 1 §
MB, KF:s taxa

Besluta om att debitera avgift enligt den av
kommunfullmäktige fastställda taxan för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Miljöinspektör
Avd.chef

4.39 27 kap. 1 §
MB, KF:s taxa

Besluta om att verksamhet ska hänföras till viss
taxeklass enligt den av kommunfullmäktige

Miljöinspektör
Avd.chef
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fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.

4.40 27 kap 1 §
MB, KF:s taxa

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgift
enligt den av kommunfullmäktige fastställda
taxan för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.

Avd.chef

Sanktioner, tillträde

4.41 28 kap 1, 8 §§
MB

Begära hjälp av polismyndigheten för att få
tillträde till fastigheter, byggnader, andra
anläggningar samt transportmedel och att där
utföra undersökningar och andra åtgärder.

Miljöinspektör
Avd.chef

4.42 28 kap 1, 7 §
MB

Besluta att meddela förbud att rubba eller skada
mätapparat eller liknande utrustning som
behöver sättas ut vid undersökningar.

Miljöinspektör
Avd.chef

Avgifter, miljösanktioner

4.43 30 kap 3 § MB Besluta om miljösanktionsavgifter som inte
överstiger 25 000 kr.

Avd.chef

4.44 30 kap 3 § MB Besluta om miljösanktionsavgifter som inte
överstiger 5 000 kr.

Miljöinspektör

Avfall och producentansvar

4.45 FFA Besluta om undantag beträffande:
- Kompostering av slam
- Befrielse från hämtning
- Uppehåll i avfallshämtning
- Hantering av slam från slamavskiljare
- Kompostering av latrin
- Gemensam behållare för avfall
- Förlängt hämtningsintervall
- Besluta i övrigt ang. avfallsföreskriften

Miljöinspektör
Avd.chef

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för
Katrineholms kommun
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998: 899) för miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd gäller följande Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön. Även annan lagstiftning kan reglera vissa verksamheter.

Djurhållning
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4.46 3 § Lok. för. Beslut i ärenden om tillstånd för att inom
område med detaljplan eller
områdesbestämmelser hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är
sällskapsdjur
3. orm.
Ett sådant tillstånd kan förenas med villkor.

Miljöinspektör
Avd.chef

Eldning
4.46 6 § Lok. för. Meddela tillfälligt förbud mot småskalig

eldning med vissa fasta bränslen. Ett tillfälligt
eldningsförbud omfattar inte fastigheter med
miljögodkänd panna och ackumulatortank.
Med miljögodkänd avses utsläppskrav enligt
Boverkets Byggregler (BFS 2011:6).

Miljöinspektör
Avd.chef

4.47 7 § Lok. för. Beslut i ärenden om dispens för eldning av löv,
kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden
med detaljplan under annan tid än vecka 17 och
40.

Miljöinspektör
Avd.chef

Avlopp
4.48 2 § Lokala

föreskrifter för
att skydda
människors
hälsa och
miljön KFS
2.01

Besluta om tillstånd att inrätta annan
avloppsanläggning än vad som avses i 13 §
första stycket förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, exempelvis
avloppsanordningar för bad- disk- och
tvättavloppsvatten.

Miljöinspektör
Avd.chef

Spridning av gödsel
4.49 5 § Lokala

föreskrifter för
att skydda
människors
hälsa och
miljön KFS
2.01

Besluta i ärende om tillstånd för att sprida
naturlig gödsel, slam, humanurin eller annan
orenlighet inom eller intill områden med
detaljplan.

Miljöinspektör
Avd.chef

Dispens
4.50 10 § Lokala

föreskrifter för
att skydda
människors

Besluta i ärenden om dispens från vad som
gäller enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Miljöinspektör
Avd.chef
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hälsa och
miljön KFS
2.01

Avgifter
4.51 11 § Lokala

föreskrifter för
att skydda
människors
hälsa och
miljön KFS
2.01

Besluta om avgift för prövning av ansökningar
om tillstånd eller dispens, handläggning av
anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt de
lokala föreskrifterna. Avgift tas ut enligt den
taxa för prövning och tillsyn inom
Miljöbalkens område som kommunfullmäktige
antagit.

Miljöinspektör
Avd.chef

5. LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN

Nr Lagrum Beslut Delegat

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

5.1 12 § dricks-vattenföre-
skrifterna SLVFS 2001:30

Beslut om fastställande av
faroanalys, provtagningspunkter
samt frekvensen av normal
respektive utvidgad kontroll och dess
parametrar av dricksvatten.

Miljöinspektör
Avd.chef

5.2 Besluta i ärende om registrering av
livsmedelsanläggning

Miljöinspektör
Avd.chef

Åtgärder vid bristande efterlevnad m m

5.3 22 § LL Meddelande av förelägganden och
förbud som behövs för att lagen, de
föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av
livsmedelslagen, lagen om
animaliska biprodukter och de
föreskrifter som meddelats med stöd
av lagarna, de EU och EG-
bestämmelser som kompletterats av
lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EU och EG-
bestämmelserna ska följas.

Miljöinspektör
Avd.chef

5.4 8 § LF Beslut om skyldighet för den som är
sysselsatt med livsmedelsverksamhet

Miljöinspektör
Avd.chef
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att genomgå läkarundersökning om
det behövs av livsmedelshygieniska
skäl.

5.5 24 § första och andra
styckena LL, 34 § LF

Beslut att ta hand om en vara samt –
om förutsättningar för det föreligger
– att låta förstöra varan på ägarens
bekostnad.

Miljöinspektör
om varans värde
kan antas
understiga
10 000 kr

Avd.chef om
varans värde kan
antas uppgå till
10 000 kr eller
högre

5.6 24 § tredje stycket LL, 34
§ LF

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

Miljöinspektör
Avd.chef

5.7 F 2017/625 Art 138 2c Besluta om att varor ska behandlas,
att märkning ändras, eller att
korrigerande information ska
förmedlas till konsumenterna.

Miljöinspektör
Avd.chef

5.8 F 2017/625 Art 138 2d 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.

Miljöinspektör
Avd.chef

5.9 F 2017/625 Art 138 2e Besluta att aktören ska öka
egenkontrollernas frekvens.

Miljöinspektör
Avd.chef

5.10 F 2017/625 Art 138 2g Besluta att varor dras tillbaka,
återkallas, bortskaffas och destrueras,
och i tillämpliga fall tillåta att
varorna används för andra ändamål

Miljöinspektör
Avd.chef
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än som de ursprungligen var avsedda
för.

5.11 F 2017/625 Art 138 2h Besluta att hela eller delar av den
berörda aktörens företag, eller dess
anläggningar, installationer eller
andra lokaler, isoleras eller stängs
under en lämplig tidsperiod.

Miljöinspektör
Avd.chef

5.12 F 2017/625 Art 138 2i 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.

Miljöinspektör
Avd.chef

5.13 26 § LL Beslut om rättelse på den felandes
bekostnad.

Miljöinspektör
Avd.chef

5.14 25 § LL Beslut 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
Avd.chef

5.15 30c LL, 39a-i
§§LF

Beslut om sanktionsavgift som inte överstiger
25 000 kr

Avd.chef

5.16 30c LL, 39a-i
§§LF

Beslut om sanktionsavgift som inte överstiger
5 000 kr

Miljöinspektör

Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

5.17 3-6 §§ FAKL Beslut om risk- och erfarenhetsklassning av
livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift.

Miljöinspektör
Avd.chef

5.18 10 § FAKL Beslut att sätta ned eller efterskänka avgiften om
särskilda skäl föreligger.

Avd.chef

5.19 F 2017/625
Art 79 2c och
art 83p1, 11-
12 §§ FAKL

Beslut om avgift för uppföljande kontroll och
utredning av klagomål som föranleds av
bristande efterlevnad av regelverket.

Miljöinspektör
Avd.chef

5.20 13 – 14 §§
FAKL

Beslut om avgift för registrering. Miljöinspektör
Avd.chef

5.21 Förordning
2006:812 11-
12 §§ eller
motsvarande

Beslut om avgift för importkontroll Miljöinspektör
Avd.chef
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bestämmelser
som gäller
efter den 14
december
2019

Polishandräckning

5.22 27 § LL Begära polishandräckning. Miljöinspektör
Avd.chef

Verkställighetsförordnande

5.23 33 § LL Förordna att beslut ska gälla omedelbart även
om det överklagas.

Miljöinspektör
Avd.chef

6. ÖVRIGA LAGAR FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETEN

Nr Lagrum Beslut Delegat

Alkohollagen

6.1 7 kap 13 § Debitera avgift enligt kommunfullmäktiges beslut för
den som bedriver anmälningspliktig servering av
eller detaljhandel med öl.

Miljöinspektör
Avd.chef

6.2 8 kap 6 § Begära in upplysningar, handlingar och varuprover
som behövs för tillsynen.

Miljöinspektör
Avd.chef

6.3 7 § Begära polishandräckning. Miljöinspektör
Avd.chef

6.4 9 kap 2 § Beslut att överlämna överklagande till allmän
förvaltningsdomstol.

Avd.chef

Tobakslagen

6.5 20 §
9 § fr.o.m.
2019-07-01
20 a §
10 §
11 §
fr.o.m. 2019-
07-01
12 §

13 §

Beslut om föreläggande och förbud enligt andra
stycket.

Meddela varning eller förbud
Återkalla tillstånd
Meddela varning

Besluta om föreläggande och förbud avseende E-cigg
och behållare
Meddela förbud mot detaljhandel med E-cigg och

Miljöinspektör
Avd.chef
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fr.o.m. 2019-
07-01

behållare eller varning.

6.6 21 § Beslut om omhändertagande av vara. Miljöinspektör
Avd.chef

6.7 22 § Begära in upplysningar, handlingar och varuprover
som behövs för tillsynen.

Miljöinspektör
Avd.chef

6.8 5 kap 1 § Besluta om tillstånd till handel med tobaksvaror. Miljöinspektör
Avd.chef

6.9 5 kap 15 §
SFS
(2018:2088)

Registrera anmälan om detaljhandel med E-cigg samt
behållare.

Miljöinspektör
Avd.chef

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

6.10 21 § LHRL Rapportera brister i efterlevnaden av denna lag och
av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen till Läkemedelsverket.

Miljöinspektör
Avd.chef

Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

6.11 4 § Beslut om åtgärder till skydd för människors
hälsa i fråga om transportmedel, bagage och
annat gods samt djur.

Miljöinspektör
Avd.chef

6.12 10 § 2 st. Informera Folkhälsomyndigheten om vilka
åtgärder som har vidtagits och som kommer att
vidtas med stöd av denna lag.

Avd.chef

Lag ( 2006:805 )om foder och animaliska biprodukter

6.11 21 § LFAB Begära in upplysningar och ta del av handlingar,
samt få tillträde till områden, lokaler och andra
utrymmen som har anknytning till verksamheten
och där göra undersökningar och ta prover.

Miljöinspektör
Avd.chef

6.12 23 § LFAB Besluta om föreläggande eller förbud som
behövs.

Miljöinspektör
Avd.chef

6.13 27 § LFAB Begära polishandräckning för utövande av
offentlig kontroll eller verkställighet av beslut
enligt denna lag.

Miljöinspektör
Avd.chef

6.14 Förordningen
om avgifter
för kontroll
etc.
2006:1165
3 §

Besluta om årlig kontrollavgift för att täcka
kostnaden för den offentliga kontrollen

Miljöinspektör
Avd.chef
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Strålskyddslagen

6.15 8 kap 4 § Kräva in upplysningar och handlingar som behövs
för tillsynen.

Miljöinspektör
Avd.chef

6.16 8 kap 11 § Begära tillträde till den anläggning eller plats där
solarieverksamhet bedrivs för undersökningar och
provtagning i den omfattning som behövs.

Miljöinspektör
Avd.chef

6.17 8 kap 6 § Meddela de förelägganden som behövs för att denna
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen ska efterlevas.

Miljöinspektör
Avd.chef

6.18 7 kap 9§ SSL,
5 kap 8 §
SSF, 10 §
SSMFS
2012:5 SSF

Besluta i anmälningsärende om kosmetiskt solarium Miljöinspektör
Avd.chef

6.19 8 kap 14 §,
kommunens
taxa

Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt
strålskyddslagstiftningen

Miljöinspektör
Avd.chef

Katrineholms kommuns skyddsföreskrifter för vattentäkter

6.20 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta
avloppsanordning för hushållsspillvatten inom
skyddsområde för vattentäkt.

Miljöinspektör
Avd.chef

6.21 Besluta i tillsynsärende rörande
vattenskyddsföreskrifterna.

Miljöinspektör
Avd.chef

6.22 Besluta i ärenden rörande tillstånd, dispens eller
anmälan enligt vattenskyddsföreskrifterna.

Miljöinspektör
Avd.chef
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7. PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)

Nr Lagrum Beslut Delegat

Bygglov, rivningslov och marklov

7.1 9 kap. 30 § PBL

9 kap. 31 § PBL

Beslut om bygglov för nybyggnad eller
tillbyggnad inom och utanför detaljplan för en-
och tvåbostadshus, flerbostadshus, handel,
kontor, hantverk eller industri.

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.2 9 kap. 30 § PBL

9 kap. 31 § PBL

Beslut om bygglov för ny- eller tillbyggnad av
komplementbyggnad.

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.3 9 kap. 30 § PBL

9 kap. 31 § PBL

Beslut om bygglov ny- eller tillbyggnad av
kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation
eller därmed jämförliga byggnader.

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.4 9 kap. 30 § PBL

9 kap. 31 § PBL

Beslut om bygglov för att ta i anspråk eller
inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen
annat ändamål.

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.5 9 kap. 30 § PBL

9 kap. 31 § PBL

Beslut om bygglov för byte av färg,
fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra
årgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.6 9 kap. 34 § PBL Beslut om rivningslov som inte avser en
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras på
grund av byggnadens eller bebyggelsens
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller
konstnärliga värde

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.7 9 kap. 35 § PBL Beslut om marklov Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.8 9 kap. 30 §

9 kap. 31 §

Beslut om bygglov för nybyggnad eller väsentlig
ändring av upplag eller materialgårdar, fasta
cisterner, parkeringsplatser, samt murar och
plank

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör
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7.9 9 kap. 30 § PBL

9 kap. 31 § PBL

Beslut om bygglov för uppsättande eller
väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.10 9 kap 14 § PBL Beslut om bygglov för åtgärder som inte kräver
lov

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.11 9 kap 19 § PBL Beslut om villkorsbesked Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.12 9 kap. 22 § PBL

6 kap. 10 § PBF

Föreläggande om att avhjälpa brist i ansökan om
lov, förhandsbesked eller anmälan

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.13 9 kap. 22 § PBL

6 kap. 10 § PBF

Avvisning av ansökan eller anmälan när
föreläggande om komplettering inte åtlytts

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.14 9 kap. 27 § PBL Beslut om att förlänga handläggningstiden för
ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio
veckor utöver de ursprungliga tio veckorna

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.15 9 kap. 31b,c §
PBL

Lämna medgivande i beslut om bygglov eller
marklov till mindre avvikelser från detaljplan,
fastighetsplan eller områdesbestämmelser om
avvikelserna är förenliga med syftet med planen
eller bestämmelserna. Om någon sakägare har
erinringar mot den föreslagna åtgärden, fattas
dock beslutet av nämnden.

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.16 13 kap. 16 §
första och andra
styckena PBL

Beslut om att avvisa för sent inkommet
överklagande

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör
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7.17 9 kap 33 § PBL

9 kap. 33 a §
PBL

Beslut om tidsbegränsat bygglov Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.18 9 kap 33 § PBL

9 kap. 33 a §
PBL

Beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.19 9 kap 42 a PBL Beslut om att beslut om bygglov, rivningslov
eller marklov får verkställas tidigare än 4 veckor
efter att beslutet kungjorts enligt 9 kap 41 a §
PBL om ett väsentligt allmänt intresse eller
enskilt intresse kräver det

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

Genomförande av mark-, bygg och rivningsåtgärder

7.20 10 kap. 22 §
PBL

Beslut om föreläggande för byggherren att ge in
de ytterligare handlingar som behövs för
nämndens prövning i frågan om startbesked

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.21 10 kap. 23 §
PBL

Beslut om startbesked Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.22 10 kap. 18 §
PBL

Beslut om att det inte behövs någon kontrollplan
för rivningsåtgärder

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.23 3 kap. 21 § PBF Bestämma – i kontrollplan eller genom särskilt
beslut – att krav på omfattande ändringar av
andra delar än den direkt berörda av en byggnad
inte behöver utföras förrän vid en viss senare
tidpunkt

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.24 BBR 1:21
Boverkets
byggregler, BFS
2011:6, omtryck

Beslut att medge mindre avvikelse från
föreskrifterna i Boverkets byggregler om det
finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå
kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör
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2014:3 finns någon avsevärd olägenhet från annan
synpunkt

7.25 10 kap. 4 § PBL Beslut om att ett byggnadsverk får tas i bruk
utan att slutbesked lämnats

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.26 10 kap. 13 §
PBL

Besluta att utse ny kontrollansvarig Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.27 BFS 2015:6,
EKS 10, 3 §
Boverkets
föreskrifter
2011:10,
omtryck 2015:6,
om tillämpning
av europeiska
konstruktionssta
ndarder
(eurokoder)

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

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.28 10 kap. 29 §
PBL

Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller
rivningsåtgärderna eller för kontrollen

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.29 10 kap. 36 §
PBL

Beslut om interimistiskt slutbesked Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.30 10 kap. 34 §
PBL

Beslut om slutbesked Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör



28 (34)
DELEGATIONSORDNING FÖR BYGG- OCH
MILJÖNÄMNDEN I KATRINEHOLMS
KOMMUN
Datum

Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder

7.31 11 kap. 9 § PBL Besluta att begära biträde av Polismyndigheten
för tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.32 11 kap. 7 § PBL Beslut om ingripandebesked Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.33 11 kap. 17 § PBL Besluta om lovföreläggande, dock utan vite Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.34 11 kap. 19 § PBL Beslut om åtgärdsföreläggande, dock utan vite Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.35 11 kap. 20 § PBL

11 kap. 32 a §
PBL

Beslut om rättelseföreläggande, dock utan vite Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.36 11 kap. 21 § PBL Beslut om rivningsföreläggande, dock utan vite Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.37 11 kap. 30 § PBL

11 kap. 31 § PBL

11 kap. 32 § PBL

11 kap. 37 § PBL

12 kap. 6 § 2 PBL

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller
åtgärd, dock utan vite

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.38 8 kap. 6 § PBF Beslut om föreläggande för den som äger eller
annars ansvarar för hiss eller annan
motordriven i byggnadsverk att se till att
anordningen kontrolleras (särskild besiktning)

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör
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7.39 11 kap. 33 § PBL

11 kap. 37 § PBL

12 kap. 6 § 2 PBL

Beslut om förbud mot användning av hela eller
delar av ett byggnadsverk, inkl. hissar och
andra motordrivna anordningar, dock utan vite
i andra fall än vad avser förbud som meddelas
med stöd av att hela eller delar byggnadsverket
som avses med förbudet har brister som kan
äventyra säkerheten för de som uppehåller sig i
eller i närheten av byggnadsverket.

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.40 11 kap. 34 § PBL Beslut om byte av funktionskontrollant Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.41 11 kap. 35 § PBL Beslut om att entlediga och utse ny
kontrollansvarig

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.42 11 kap. 39 § PBL Besluta om handräckning för tillträde eller för
genomförande av en åtgärd som avses med ett
föreläggande som meddelats med stöd av 11
kap. 19-25 §§ PBL

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.43 9 kap. 4 § första
stycket PBF

Beslut om begäran om indrivning av
byggsanktionsavgift

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.44 3 kap. 16 §
Boverkets
föreskrifter och
allmänna råd
(BFS 2011:12,
med ändringar
t.o.m. BFS
2018:2 – H 18,
omtryck BFS
2018:2) om hissar
och vissa andra
motordrivna
anordningar

Beslut om längre besiktningsintervall Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

7.45 3 kap. 17 §
Boverkets

Beslut om anstånd med kontroll Avdelningschef

Bygglovhandläggare
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föreskrifter och
allmänna råd
(BFS 2011:12,
med ändringar
t.o.m. BFS
2018:2 – H 18,
omtryck BFS
2018:2) om hissar
och vissa andra
motordrivna
anordningar

Byggnadsinspektör

7.46 4 § Boverkets
föreskrifter och
allmänna råd om
funktionskontroll
av
ventilationssyste
m och
certifieringar av
sakkunniga
funktionskontroll
anter, BFS
2011:16 med
ändringar t.o.m.
BFS 2017:10,
OVK 3, omtryck
BFS 2017:10

Beslut om senareläggning av
besiktningstidpunkt för funktionskontroll av
ventilationssystem

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

Avgifter i ärenden enligt PBL, anslutande författningar och föreskrifter
samt strandskydd enligt MB

7.47 12 kap. 8 § PBL

12 kap. 9 § PBL

12 kap. 11 § PBL

Uttag av avgift i enlighet med kommunens
taxa för ärenden, även uttag av avgift i
förskott

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

Lagen (2014:320) om färdigställandeskydd, LFS

7.48 3 § LFS Prövning av behov och beslut i frågan om
färdigställandeskydd behövs eller inte för vissa
åtgärder som anges i lagen

Avdelningschef

Bygglovhandläggare
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Byggnadsinspektör
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8. Fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL
8.1 4 kap. 25 § FBL Företräda nämnden vid samråd med

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra
frågan om förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan fastighetsbildning sker

Avdelningschef

8.2 5 kap. 3 § tredje
stycket FBL

Besluta att påkalla fastighetsreglering som
behövs för att mark och vatten ska kunna
användas på ett ändamålsenligt sätt

Avdelningschef

8.3 14 kap. 1 a §
första stycket 4-7
FBL

Besluta att ansöka om fastighetsbestämning Avdelningschef

8.4 15 kap. 11 § FBL Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning

Avdelningschef

9. Anläggningslagen (1973:1149), AL
9.1 18 § första

stycket 3 AL

Besluta att begära förrättning Avdelningschef

9.2 21 § AL Företräda byggnadsnämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att
frågan om förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan gemensamhetsanläggning inrättas

Avdelningschef

9.3 30 § AL Godkänna beslut eller åtgärd Avdelningschef

10. Ledningsrättslagen (1973:1144), LL
10.1 19 § LL Företräda byggnadsnämnden vid samråd med

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att
frågan om förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan upplåtelse av ledningsrätt sker

Avdelningschef

10.2 28 § LL Godkännande av beslut eller åtgärd Avdelningschef
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11. Lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
11.1 5 § LGS Beslut om tillstånd att sätta upp skyltar

varigenom allmänheten avvisas från ett visst
område som är av betydelse för friluftslivet

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

11.2 6 § LGS

7 § LGS

Beslut om tillstånd att varaktigt sätta upp
tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig
anordning för reklam, propaganda eller
liknande ändamål utomhus

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

11.3 4 § första stycket
FGS

Avge yttrande till länsstyrelsen Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

11.4 9 § LGS

6 § första stycket
FGS

Beslut om medgivande att ha affisch eller
annan tillfällig anordning för reklam,
propaganda eller liknande ändamål uppsatta
mer än fyra veckor

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

11.5 12 § LGS Beslut om förelägganden och förbud i
ärenden om tillsyn enligt LGS som
ankommer på nämnden, dock utan vite

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

11.6 13 § LGS

1 § andra stycket
förordningen
(1998:903) om
avgifter för
prövning enligt
lagen med
särskilda
bestämmelser om
gaturenhållning
och skyltning
samt kommunens
taxa

Besluta om avgifter med anledning av
prövning av fråga om tillstånd eller
medgivande i enskilda ärenden med
tillämpning av kommunens taxeföreskrifter

Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör
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12. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister, LOL

12.1 10 § LOL Beslut om att fastställa belägenhetsadress Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör

12.2 11 § LOL Beslut om att fastställa lägenhetsnummer Avdelningschef

Bygglovhandläggare

Byggnadsinspektör
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-16

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Malin Lundhe

Administratör

21. Sammanträdesdatum för bygg- och miljönämnden 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för bygg- och

miljönämnden 2020 enligt förvaltningens förslag. Nämndens sammanträden börjar

klockan 14.00.

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

5 4 8 13 17 - 12 23 - 4 9

Motivering
Förslaget är anpassat till när årsredovisning 2019, redovisning av genomförd

internkontrollplan, underlag för övergripande plan med budget 2021-2023 och

delårsrapport för 2020 ska vara inlämnade till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar till

bygg- och miljönämnden. Enligt förslaget sammanträder bygg- och miljönämnden på

onsdagar klockan 14.00.

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-23 INFO.2019.3

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Malin Lundhe

Administratör

22.Meddelanden
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.



MEDDELANDEN
1 (2)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Malin Lundhe

Meddelanden

SAKEN Överklagande av föreläggande att åtgärda hög häck; XXXXX

BESLUT Länsstyrelsen ändrar det överklagade beslutet endast på så sätt att den
tidpunkt då XXXXX senast ska ha åtgärdat häcken flyttas fram till den 1 
november 2019.

SAKEN Överklagande av bygg- och miljönämndens beslut om bygglov för stall och

silor; Granhed 3:33

BESLUT Länsstyrelsen upphäver bygg- och miljönämndens beslut och visar ärendet

åter till nämnden för ny handläggning.

SAKEN Tillsyn på fastigheterna XXXXX i Katrineholms kommun; nu fråga om 
prövningstillstånd

BESLUT Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och

miljödomstolens avgörande står därför fast.

SAKEN Klagorätt gällande beslut om tillsyn på fastigheten XXXXX i 
Katrineholms kommun; nu fråga om prövningstillstånd

BESLUT Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och

miljödomstolens

avgörande står därför fast.

SAKEN Utdömande av vite, XXXXX

BESLUT Mark- och miljödomstolen avslår ansökan om utdömande av vite.



MEDDELANDEN
2 (2)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

SAKEN Utdömande av vite gällande fastigheten Katrineholm XXXXX; nu fråga om 
avvisning

BESLUT XXXXX överklagande kom in till domstolen först den 26 september

2019 och således för sent. Mark- och miljödomstolen avvisar därför

överklagandet.

SAKEN Detaljplan för Lövkojan 10, etapp 1, del av fastigheten Lövkojan 10

BESLUT Bygg- och miljönämnden har den 21 augusti 2019 antagit rubricerade

detaljplan. Beslutet har inte överklagats och länsstyrelsen har beslutat att

inte överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen. Förslaget har

därmed vunnit laga kraft den 23 september 2019.

SAKEN Entledigande och val av ersättare i bygg- och miljönämnden

BESLUT 1. Kommunfullmäktige entledigar Christer Johansson (S) från uppdraget

som ersättare i bygg- och miljönämnden.

2. Kommunfullmäktige utser Franca Baban (S) som ersättare i bygg- och

miljönämnden till och med den 31 december 2022.




