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Nämndsorganisationen 2023-2026

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar 2022-08-10 § 138 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att det ska genomföras en
sammanslagning av samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar 2022-08-29 § 66 att återremittera ärendet
med motiveringen att konsekvenserna av en sammanslagning av
nämnderna inte är tillräckligt beskrivna.

Kommunledningsförvaltningen har per 2022-09-01 sammanställt en
konsekvensbedömning avseende en sammanslagning av
samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-09-07 § 197 att ärendet
ska skickas till kultur- och fritidsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Årendet ska återkomma till
kommunstyrelsens arbetsutskott inför sammanträdet 2022-10-19.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har tagit fram ett förslag till
yttrande.

Beslutsunderlag
Yttrande SBN Nämndssammanslagning 2022
Protokoll 2022-09-07 - KSAU § 197
Tjänsteskrivelse om nämndsorganisation.pdf

____________

Expedieras till:



Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden angående sammanslagning av

Kultur & Fritidsnämnd och Samhällsbyggnadsnämnd

Bakgrund:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 22-09-07 enligt nedan:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska skickas till kultur- och fritidsnämnden samt

samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Ärendet ska återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott

inför sammanträdet 2022-10-19.

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande:

Fördelar:

Vi kan se att det kan göras en del synkroniseringsvinster med en sammanslagning. Dessa vinster är

mestadels av operativ karaktär.

Operativa arbetet gällande Idrotts- och Friluftsanläggningar, spår och leder, utgör troligtvis en vinst

under en och samma nämnd. De otydliga gränsdragningar som idag finns mellan nämnderna blir i

stället en fördelning av ram mellan verksamheter inom samma nämnd.

Nackdelar:

Samhällsbyggnadsnämnden ser en hel del faror med en sammanslagning av dessa nämnder.

De ärende som idag hanteras på dessa två nämnder skiljer sig mycket åt, ett väldigt stort spann i olika

frågor, där specifika lagstiftningar och reglementen styr. Det kommer krävas väldigt bred kompetens,

och även intresse hos politikerna för att ta de bästa besluten för Örkelljunga som helhet. Frågor som

kommer hanteras är allt från VA-frågor, myndighetsbeslut, strategisk samhällsplanering

föreningsstöd, kultur, turism, evenemang, kulturskola, samt biblioteksfrågor.

Farhågan kopplat till detta är också den konsekvens som blir av en eventuell neddragning på

förvaltningsledningsnivå, där stor övergripande kompets tidigare funnits hos Kultur och Fritids-

förvaltningschefen, en funktion som kunnat förmedla och göra Kultur och Fritidsnämnden trygga i

sina beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden ser att en förutsättning är att en chef med kompetens och erfarenhet

inom verksamheten kultur och fritid anställs under förvaltningschefen.

Vi ser samtidigt, på grund av ovanstående, att fokus kan tappas från de viktiga strategiska och även

operativa frågorna som kultur och fritidsnämnden hanterar idag, där då exempelvis

föreningsutvecklingen kan hämmas.

Att minska antalet förtroendevalda ser vi som en risk för den demokratiska processen. Medborgarnas

möjlighet att öka sin delaktighet och sitt inflytande minskas vid en nämndsammanslagning. Vi blir

färre politiker som hanterar fler frågor och tar fler beslut vilket vi ser som en risk för vårt

kvalitetsarbete.



Ekonomi:

Att göra en total ekonomisk analys av vad det skulle innebära med en sammanslagning är svårt. Precis

som vår kommundirektör tidigare beskrivit i sitt utlåtande inför kommunstyrelsens arbetsutskott.

Samhällsbyggnadsnämnden ser att man kommer behöva tillsätta en chef under ordinarie

förvaltningschef, vi ser även att sammanträdena skulle bli längre och därav ta mer medel i anspråk.

Med bara dessa två parametrar så ser vi tydligt att denna sammanslagning inte skulle ge en större

ekonomisk vinst, och därmed inte möjlighet för förändrade/större bidragsnivåer till föreningslivet.

Reglementen:

Nuvarande beslutat reglemente för dessa två nämnder ser ut enligt tabell nedan, där man tydligt ser

vad nämnderna har för ansvar.

I kultur och fritidsnämnden reglemente finns det 23 speciella ålägganden varav 6 (gulmarkerade) av

dessa är av den karaktär som samhällshällsbyggnadsnämnden hanterar idag.

I samhällsbyggnadsnämndens reglemente finns det 25 speciella ålägganden varav 2 (gulmarkerade)

av dessa är av den karaktär som kultur- och fritidsnämnden hanterar idag.

I en eventuell gemensam nämnd kommer det att finnas, utifrån gällande reglementen, totalt 48

speciella ålägganden, vilket ger en betydande utökning av dagens 25 i samhällsbyggnadsnämnden.

Kultur-och fritidsnämndens reglemente: Samhällsbyggnadsnämnden:

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att

arbeta för förverkligandet av kommunens

kultur- och fritidspolitiska mål.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i

enlighet med de mål och riktlinjer som

kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter

som finns i lagar och förordningar samt

bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden ska regelmässigt rapportera till

fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur

den ekonomiska ställningen är under

budgetåret.

Nämnden leder och samordnar planeringen och

uppföljningen av kommunens verksamheter

inom sina ansvarsområden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för

kommunens uppgifter inom: - plan- och

byggnadsväsendet, - kartor och mätningar, -

gator och park, - fritids- och idrottsanläggningar,

- vatten och avlopp, - lokalvård, - trafikfrågor.

Samhällsbyggnadsnämnden ska se till att

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de

föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning

samt bestämmelser i detta reglemente.

Samhällsbyggnadsnämnden ska regelmässigt till

fullmäktige rapportera hur verksamheten

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen

är under budgetåret.

Vid extraordinära händelser i kommunen kan

krisledningsnämnden besluta att överta

nämndens verksamhetsansvar och anslag.

Nämnden leder och samordnar planeringen och

uppföljningen av kommunens verksamheter

inom sina ansvarsområden



Det åligger kultur och fritidsnämnden särskilt

att:

 Med uppmärksamhet följa utvecklingen

i de frågor som gäller kultur-och

fritidsverksamhet i kommunen samt ta

de initiativ och lägga fram de förslag

som nämnden finner viktiga.

 Ansvara för biblioteksverksamhet.

 Ansvara för kulturverksamheten

innefattande såväl verksamhet i egen

regi som stöd till annan kulturell

verksamhet i kommunen.

 Ansvara för Kulturskolans verksamhet.

 Organisera och ansvara för

fritidsaktiviteter.

 Besluta om bidrag till förenings-, fritids-

och kulturverksamhet samt

folkbildning.

 Genom ett nära samarbete med i

kommunen verksamma föreningar,

organisationer och kulturarbetare, med

flera, inom nämndens

verksamhetsområde stimulera det

arbete som dessa bedriver.

 Upprätta avtal med idrottsföreningar

om användning av idrottsplatser.

 Ansvara för upphandling av entreprenör

för sim/motions/bowlinghallen.

 Initiera ärende till kommunstyrelsen vid

behov av upplåtelse av lokaler och

anläggningar för fritids- och

kulturverksamhet.

 Genom samverkan med övriga nämnder

uppmuntra kulturintresset.

 Förvalta kommunens kulturella

egendom såsom samlingar och

konstverk.

 Verka för bevarande, vård och lämplig

användning av byggnader, anläggningar

och miljöer av kulturhistoriskt eller

estetiskt värde.

 Stödja lokalhistorisk forskning och

hembygdsvårdande verksamhet.

 Vara rådgivande vid utsmyckning av

offentliga platser.

Det åligger samhällsbyggnadsnämnden särskilt

att:

 i enlighet med PBL handha

framtagandet av förslag till detaljplaner

inklusive förslag till revidering av

befintliga detaljplaner vad gäller

program-, samråd-, gransknings- och

antagandehandlingar samt

genomförande av samråd-, gransknings-

och antagandehandlingar.

Genomförande av samråd, granskning

och nödvändiga underrättelser i

enlighet med PBL.

 Besluta om bygglov, rivningslov,

marklov och förhandsbesked

 Utföra översiktsplansarbete,

områdesbestämmelser och

tillståndsprövningar enligt plan- och

bygglagen

 Fatta beslut i ärenden om

strandskyddsdispenser (7 kap. 18 § MB)

och tillsyn över strandskyddsområden, i

den mån sådana befogenheter

delegerats till kommunen av

länsstyrelsen

 Ansvara för medborgardialog och

samråd inom sitt ansvarsområde enligt

lagstiftning

 Utöva kontroll av tillsyn av hissar och

andra motordrivna anordningar i

byggnadsverk enligt förordning

 Kontroll av genomförande av

obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

 Kontroll av genomförande av

energideklarationer

 Framställa kartor, handha kommunens

kartdatabas, samt utföra mätningar och

beräkningar och utsättningar

 Besluta om namn på gator, vägar och

kvarter

 Handha adressärenden och

lägenhetsregister samt inrapportering

till BALK-registret

 Ansvara för kommunens stomnät

 Parker, skogar, planteringar, offentliga

lekplatser, stränder, betesmarker,



 Avge yttrande i plan- och

byggnadsärenden, som remitteras till

nämnden.

 Fullgöra de övriga förvaltnings- och

verkställighetsuppgifter som

överlämnas till nämnden av

kommunfullmäktige.

 Med uppmärksamhet följa utvecklingen

i de frågor som gäller kultur-och

fritidsverksamhet samt ta initiativ och

lägga fram de förslag som nämnden

finner viktiga.

 Ansvara för de medel som

kommunfullmäktige har beslutat tilldela

nämnden enligt budget.

 Ansvara för att allmänhet och

föreningar får nödvändig information

om nämndens verksamhetsområde.

 I samverkan med

arbetstagarorganisationerna ansvara för

att det råder en god arbetsmiljö inom

verksamhetsområdet och att

arbetsmiljöarbetet är organiserat på ett

systematiskt sätt.

 Utarbeta förslag till avgifter, normer och

regler.

 Föra nämndens talan själv eller genom

ombud i alla mål och ärenden inom sitt

verksamhetsområde.

naturvårdsområden

 Yttre skötsel av fritids- och

idrottsanläggningar

 Allmänna toaletter

 Kommunens gator, vägar och torg samt

tillhörande gatubelysning

 Barmarks- och vintervägunderhåll av

kommunens gator, vägar och torg

 Bidragsgivning och rådgivning till

enskild väghållning

 Utfärdande av lokala trafikföreskrifter

 Ärenden enligt lagen om flyttning av

fordon samt lagen om

felparkeringsavgift

 Beslut i ärenden gällande tillämpning av

parkeringstaxan enligt fullmäktiges

direktiv

 Skyddsjakt på skadedjur

 Kommunens allmänna vatten- och

avloppsanläggningar

 Beslut i ärenden gällande tillämpning av

va-taxan enligt kommunfullmäktiges

direktiv

 Sköta lokalvården i kommunens lokaler

Slutsats:

Vi ser en farhåga att en sammanslagning av nämnderna skulle innebära stora påfrestningar för både

nämnd och förvaltning, där vår servicenivå för medborgarna kan få en negativ påverkan.

En oberoende part bör genomlysa och konsekvensbeskriva vad en sammanslagning kommer att

innebära, gällande nämndens tillkommande ansvar, förvaltningens arbete, ekonomi och arbetsmiljö.

Samtidigt skulle det kunna analyseras om där finns andra och kanske bättre möjligheter inom och

emellan även de andra nämnderna i kommunens organisation.

Samhällsbyggnadsnämnden är med dessa anledningar ovan inte för en sammanslagning.

2022-09-30

__________________________

Martin Gustafsson (C)

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
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KSAU § 197 KLK.2022.192

Nämndsorganisationen 2023-2026

Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska skickas
till kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande. Ärendet ska återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott inför sammanträdet 2022-10-19.

Christian Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar 2022-08-10 § 138 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att det ska genomföras en
sammanslagning av samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden. Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Arne
Silfvergren (S), Thomas Bjertner (S), Martin Gustafssons (C), Andreas
Johansson (C) och Gunnar Edvardsson (KD).

Kommunfullmäktige beslutar 2022-08-29 § 66 att återremittera ärendet
med motiveringen att konsekvenserna av en sammanslagning av
nämnderna inte är tillräckligt beskrivna.

Kommunledningsförvaltningen har per 2022-09-01 sammanställt en
konsekvensbedömning avseende en sammanslagning av
samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Förslag vid sammanträdet
Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att ärendet ska skickas till kultur- och
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Arne Silfvergren (S) och Tommy Brorsson instämmer i yrkandet från
Gunnar Edvardsson (KD).

Christian Larsson (M) yrkar att ärendet ska återsändas till
kommunfullmäktige med kommunledningsförvaltningens
konsekvensbedömning som svar på återremissen. Arbetsutskottets
beslutsförslag till kommunstyrelsen blir därmed att föreslå
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kommunfullmäktige att det ska genomföras en sammanslagning av
samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Niclas Bengtsson (SD) instämmer i yrkandet från Christian Larsson
(M).

Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandena mot varandra, och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet från Gunnar
Edvardsson (KD).

Det bestäms att ärendet ska vara åter till kommunstyrelsens
arbetsutskott inför sammanträdet 2022-10-19.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om nämndsorganisation.pdf
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden (för åtgärd)
Samhällsbyggnadsnämnden (för åtgärd)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19
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Konsekvensbeskrivning gällande förändrad 
nämndsorganisation 

 
Kommunfullmäktige har den 29 augusti 2022 behandlat Kommunstyrelsens 

förslag om sammanslagning av samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 

fritidsnämnden, i ärende KLK.2022.192 Nämndsorganisationen 2023-2026. 

Mötet beslutade att återremittera ärendet till kommundirektören med begäran 

om en konsekvensbeskrivning gällande sammanslagningen.  

 

Sammanställning av konsekvenser för nämnderna 

Grund för jämförelsen 

Nedanstående underlag bygger till stor del på år 2021. Anledningen till att 

föregående år har valts är för att jämförelsen ska grundas på ett helt 

kalenderår. 

 

Nedanstående konsekvensbedömning fokuserar på påverkan på nämnderna. 

Om det ska finnas en eller två förvaltningar är en annan fråga, som behöver 

avgöras efter ett eventuellt beslut om sammanslagning av nämnderna. 

 

Övergripande konsekvenser vid en sammanslagning 

Det måste upprättas ett gemensamt reglemente och en delegationsordning för 

en sammanslagen nämnd. Till viss del blir det sammanslagningar av 

befintliga dokument, men vissa delar i respektive dokument behöver 

samordnas för att fungera för en nämnd. 

 

När dessa dokument arbetas fram, är det nödvändigt att analysera och 

bedöma hur beslutsprocesserna behöver fungera i en sammanslagen nämnd. 

Båda de nuvarande nämnderna har sina egna strukturer, utifrån sina egna 

verksamhetsområden. Om det skapas en nämnd är det viktigt att bedöma hur 

olika typer av ärenden ska hanteras, exempelvis om och när om det ska 

finnas delegation för arbetsutskott, ordförande eller tjänsteman att besluta i 

vissa ärenden. 

 

Antal sammanträden 

Samhällsbyggnadsnämnden har haft nio sammanträden med arbetsutskottet 

och nio sammanträden med nämnden. Totalt 18 sammanträden. 
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Kultur- och fritidsnämnden har haft tio sammanträden med nämnden. 

Arbetsutskott saknas. 

 

Totalt har det därmed hållits 28 sammanträden för båda nämnderna, 

inklusive arbetsutskott. Det kan noteras att denna siffra är samma för både 

2021 och 2022. 

 

Det kan antas att en sammanslagen nämnd kommer att ha arbetsutskott och 

nämnd. Vid tio sammanträden vardera för arbetsutskott och nämnd per år, 

kommer antalet sammanträden att minska från 28 till 20. Vid vardera nio 

sammanträden, kommer minskningen att vara från 28 till 18. 

 

Antal förtroendevalda 

Samhällsbyggnadsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. 

Arbetsutskottet har tre ledamöter och inga ersättare. Det finns ordförande, 

1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har fem ledamöter och fem ersättare. Det finns 

ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

 

Totalt finns i dagsläget 28 förtroendeposter (ledamöter och ersättare) i båda 

nämnderna. Det gäller för både 2021 och 2022. 

 

Vid en sammanslagning finns möjlighet att minska antalet förtroendevalda. 

Rimligen blir en gemensam nämnd inte mindre än nuvarande 

samhällsbyggnadsnämnden med nio ledamöter och nio ersättare. Om så blir 

fallet minskas antalet förtroendevalda från 28 till 18. 

 

Vid en sammanslagning blir det ett presidium i stället för två. Det innebär att 

tre presidieplatser upphör. 

 

Ekonomisk bedömning 

Det bedöms inte genomförbart att göra en ekonomisk bedömning av vad en 

sammanslagen nämnd innebär avseende kostnader för nämnden. En 

sammanslagning ger förutsättningar för att minska kostnader, men hur det 

blir styrs av faktorer som är svåra att förutse. Det påverkar hur länge 

sammanträden pågår, hur många sammanträden som hålls, antalet 

förtroendevalda som begär ut ersättning för förlorad arbetsinkomst, och på 

vilken nivå de fasta arvodena kommer att läggas. Dessa faktorer går inte att 

förutse i dagsläget. 

 

Närvaron vid nämndssammanträden 

I samhällsbyggnadsnämnden har närvaron (både ledamöter och ersättare) 

under 2021 varit 70,4 procent. I samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

har närvaron under 2021 varit 92,6 procent. 

 

I kultur- och fritidsnämnden har närvaron (både ledamöter och ersättare) 

under 2021 varit i genomsnitt 76 procent. 
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Ärendemängd 

Samhällsbyggnadsnämnden har haft 126 paragrafer under 2021. I 

arbetsutskottet har det varit 132 paragrafer. Flertalet av dessa ärenden är 

samma i både arbetsutskott och nämnd, eftersom arbetsutskottet bereder åt 

nämnden. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har haft 145 paragrafer under 2021. 

 

Vissa ärenden kommer att bli gemensamma vid en sammanslagning. Det 

gäller framför allt följande: 

• Internbudget 

• Intern kontroll 

• Årsredovisning/bokslut 

• Ekonomisk uppföljning inklusive delårsrapport och annan ekonomisk 

redovisning 

• Begäran om anslag från tilläggsbudgetar 

• Revideringar av delegationsordningen 

• Eventuella beslut om mål, verksamhetsplan och dylikt 

• Eventuella beslut inför budgetberedning 

• Eventuella beslut om beslutsattestering 

• Sammanträdesdatum 

• Redovisning av delegationsbeslut 

• Information från förvaltning och förvaltningschefer 

• Andra redovisningar 

 

Utöver ovanstående finns det ärenden som är unika för respektive 

verksamhet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har haft 76 ärenden under 2021 som kan anses 

vara unika för den nämndens verksamhet, och som skulle behövt behandlas i 

en gemensam nämnd. Merparten av dessa handlar om föreningsstöd, både 

samlade beslut om stöd och behandling av enskilda ansökningar. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har haft 55 ärenden under 2021 som kan anses 

vara unika för den nämndens verksamhet, och som skulle behövt behandlas i 

en gemensam nämnd. Av dessa kan 18 benämnas som direkt 

myndighetsutövning. 

 

Om det genomförs en sammanslagning, är det angeläget att det görs en 

bedömning av hur beslutsprocesserna behöver fungera i en sammanslagen 

nämnd. Särskilt behöver det övervägas vilken delegation som krävs. 

Exempelvis kan bidragsansökningar inom kultur- och fritidsområdet ibland 

behöva hanteras med skyndsamhet. 

 

Konsekvensbedömning gällande förvaltningarna 

Uppdraget från kommunfullmäktige omfattar endast konsekvensbeskrivning 

av nämndernas sammanslagning. Under slutet av 2021 gjordes en analys av 

nämndernas organisation. I den framkom viktig information gällande 

förvaltningarnas verksamhetsområden som gör det tydligt att även de 

berörda förvaltningarnas ansvarsområden behöver ses över. 
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I analysen framför respektive förvaltningschef att det i dagsläget råder 

oklarheter kring ansvarsfördelningen mellan samhällsbyggnadsförvaltningen 

och kultur- och fritidsförvaltningen, för vissa specifika verksamhetsområden. 

Därför är det en vädjan från tjänstemannaorganisationen att oberoende av 

beslut om nämndernas framtid se över och tydliggöra förvaltningarnas 

ansvarsområden. Det behöver säkerställas att varje uppdrag ligger på rätt 

förvaltning för att göra ansvaret tydligt och genomförandet av uppdragen 

mer effektivt. 

I ovan nämnda analys av nämndernas organisation framkom följande, från 

de aktuella förvaltningscheferna: 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Lyfter fram nedan delar att se över:   

Samhällsbyggnadsförvaltningen har idag helhetsansvaret gällande vissa 

fritidsanläggningar, bland annat badplatser, Skåneleden, fritidsområdet runt 

tennis och minigolf, löparbanor på idrottsplatsen, motionsspår etc. 

Samhällsbyggnad ansvarar för daglig drift, underhåll, investeringar, avtal, 

strategiska frågor och budget. Kristofer Johanson ser fördelar med att 

Kultur- och fritidsförvaltningen tar över detta ansvar och köper (likt 

fastighetsenheten) drift och underhåll av dessa anläggningar av 

Samhällsbyggnad, enligt kravställande från kultur- och fritid. 

 

Ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen samt fastighetsenheten är i dagsläget mycket oklar när 

det kommer till Idrottsplatsen. Kristofer menar att Kultur- och 

fritidsförvaltningen bör vara den som ansvarar/”äger” plan, löparbanor, 

konstgräs och annat. Samhällsbyggnadsförvaltningen borde på uppdrag av 

kultur- och fritidsförvaltningen utföra yttre skötsel.   

 

Tydliggörande vore lämpligt avseende ansvarsfördelningen mellan 

samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 

kommunstyrelsen genom fastighetsenheten, något som idag är delvis oklart. 

Kristofer menar att följande uppdelning ska tydliggöras:   

• Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för allmän plats inom 

planlagt område, såsom gator, parker, lekplatser eller torg.   

• Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för fritidsanläggningar 

såsom badplatser, leder, idrottsplatser och motionsspår. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför skötseln av den yttre 

miljön på anläggningarna på beställning av kultur- och 

fritidsförvaltningen.   

• Kommunstyrelsen med fastighetsenheten ansvarar för de kommunala 

fastigheterna inklusive huskroppen och tomtmarken. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför skötseln av den yttre 

miljön på beställning av fastighetenheten.    
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Kultur- och fritidsförvaltningen   

Caroline Arvill framför att kultur- och fritidsnämnden har en otydlighet 

kring vissa ansvarsområden framför allt i förhållande till 

samhällsbyggnadsförvaltningen men även i förhållande till 

utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret, vilket behöver 

klargöras.   

Caroline framför följande:   

Kultur- och fritidsförvaltningen ska ansvara för idrottsanläggningarna 

såsom tennisbanor, parkour, idrottsplatsen, Junexvallens plan, leder, 

friluftsliv och turism. I detalj följande:  

• NYTT: Ansvar för idrotts- och friluftsanläggningar, spår och leder,  

äskar investeringsmedel.  

• NYTT: Upphandlar och beställer anläggningar, t ex bangolf, 

idrottsmål, sarger, discgolf, utegym.  

• NYTT: Beställer nivån/behov på skötsel, besiktning.  

• Hyr idrotts-och kulturfastigheter, beställer verksamhetsrelaterad 

skötsel.  

• Har kontakt med brukare, hyr ut i andra hand, sätter taxa, tar in 

hyran.  

• Ger stöd till föreningar som har utgifter för exempelvis lokalhyra.  

• Marknadsföring.  

• NYTT: Friluftsliv, leder och marknadsföring.  

• NYTT: Turism såsom campingverksamhet och turistcenter.  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar idag för badplatserna med 

toaletter, bryggor, utförd dykning, rensning och sopkärl. Skottning av 

landisbanan. Markavtalen för lederna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

budget att:  

• Utföra beställd tjänstskötsel, upphandlar och beställer ”gata/park”.  

• Genomföra entreprenader om det behövs exempelvis på skatepark, 

parkour såsom cement, grus, grävningar, staket, sanering.  

• Besiktigar eller beställer besiktning, utförare av mindre reparationer 

exempelvis på utegym.  

• Äska budget, upphandla och beställa relevanta maskiner som kan 

behövas för skötsel.  

• Ha personal och utbilda personal vid behov så skötsel kan hanteras.  

• Hantera lämpliga stråk och platser sett ur ett plan-och 

utvecklingsperspektiv.  

  

Kommunledningsförvaltningen genom fastighetsenheten ska ansvara för 

kommunens fastigheter/byggnader, grönytor i anslutning till byggnader samt 
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lekplatser. Idag finns ett system för idrottsplatsen där fastighetsenheten 

beställer tjänst för idrottsanläggningen, vilket snarare bör flyttas till  kultur- 

och fritidsförvaltningen. Näringslivssamordnare under 

kommunledningsförvaltningen som har delar av arbetet med 

destinationsfrågor kopplat till besöksnäring, arbetar i samarbete med kultur- 

och fritidsförvaltningen.   

  

Oklart hur idrottsanläggningar (såsom Kungsskolans multiarena eller 

konstgräsplanen på Beringskolan) i anslutning till kommunens skolor ska 

hanteras. Ska utbildningsförvaltningen eller fastighetenheten ansvara?  

  

Finns en otydlighet gällande vaktmästeritjänster där kultur- och 

fritidsförvaltningen har mindre procenthalter av tjänster inom verksamhet i 

idrottshallar.  

 

 

Som komplement till analysen kan framföras att kultur- och fritidsnämndens 

nuvarande uppdrag är mycket utåtriktat och fokuserar på trivsel och 

sysselsättning för kommunens invånare och besökare, med många 

kontaktytor gentemot desamma. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är 

bredare men det finns även där ett stort behov av god kommunikation med 

invånare och besökare. Genom att sammanföra de olika professionerna inom 

samma nämndsuppdrag (alternativt förvaltning) öppnas möjligheter för att 

skapa mer effektiva kommunikationsvägar och därmed bättre service till 

kommunens invånare och besökare. 

 

 

Konsekvenser för barn 

Ärendet om nämndsorganisation har inga direkta konsekvenser för barn. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet om nämndsorganisation har inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Ärendet om nämndsorganisation har inga direkt konsekvenser avseende 

diskriminering. 

 

 

Ardiana Demjaha 

Kommundirektör 
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(2) BYGG.2022.142 232,01

Ansökan - Nybyggnad av lagertält med skärmtak

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen
(2010:900) bevilja bygglov för nybyggnad av lagertält
med skärmtak om 2 880 m2 byggnadsarea (BYA).

att enligt fastställd taxa ta ut avgiften 84 168 kr.
Faktura översänds separat.

Observera att åtgärden inte får påbörjas före startbesked getts
(PBL
10:3 §). Åtgärden får inte heller tas i bruk före
Samhällsbyggnadsnämnden har utfärdat slutbesked (PBL 10 kap. 4
§).
Följs inte detta ska sanktionsavgift tas ut (PBL 11:20 §).

Fastighetsbeteckning: VEMMENTORP 4:46
Fastighetsadress: Vemmentorp 520, 28692 Örkelljunga
Ärende: Nybyggnad av lagertält med skärmtak
Observera att åtgärden inte får påbörjas före startbesked getts
(PBL10:3 §). Åtgärden får inte heller tas i bruk före
Samhällsbyggnadsnämnden har utfärdat slutbesked
(PBL 10 kap. 4§).
Följs inte detta ska sanktionsavgift tas ut (PBL 11:20 §).

Ärendebeskrivning
Ärendet avser nybyggnad av lagertält med skärmtak om 2 880 m2
byggnadsarea (BYA). Byggnaderna utförs med fasader av grå tältduks
material och tak av vit tältduks material.
I lagertältet kommer färdigvaror och viss råvara att lagras i väntan på
utlastning. Utlastning kommer ske under skärmtaket.

Lagar som styr beslutet
9 kap. 31 § Plan- bygglagen (PBL) Bygglov ska ges för en åtgärd
utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
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signatur

Utdragsbestyrkande

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första
stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar
som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att bygglov kan beviljas
enligt 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (PBL).

Beslutsunderlag
Ansökan om lov inkommen 2022-07-14
Anmälan om kontrollansvarig inkommen 2022-07-14
Teknisk beskrivning inkommen 2022-07-14
Brandskyddsbeskrivning inkommen 2022-07-14
Verksamhetsbeskrivning inkommen 2022-08-01
Situationsplan inkommen 2022-08-18
Plan- och fasadritning inkommen 2022-08-18
Sektionsritning inkommen 2022-08-29
Yttrande Räddningstjänsten inkommen 2022-09-02
Yttrande Söderåsens Miljöförbund inkommen 2022-09-12

Bilagor
Bilaga 1 Lokalisering daterad 2022-09-21

Bemötande av tjänsteskrivelsen
Sökande ges möjlighet att bemöta tjänsteskrivelsen, svar senast 2022-
10-03 till bygglov@orkelljunga.se

Övriga upplysningar
Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten.
I området finns det fornlämningar. På den aktuella fastigheten finns
dock inga fynd registrerade enligt kommunens kartunderlag. Påträffas
fornlämningar skall markarbetena - i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen- omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Fornlämningar uppträder bland annat som mörk- eller sotfärgade
jordlager,
härdar, stenpackningar, skelettdelar, bitar av keramik m.m.

Lägeskontroll
Lägeskontroll ska utföras (efter byggnad är uppförd).
Kommunen tillhandahåller hjälp med tjänsterna efter beställning via
bifogad blankett där arbetet utförs efter fastställd timtaxa.Vid frågor
kontakta kart-/GIS-avdelningen via mail karta@orkelljunga.se eller tel.
0435-55038.

Kontrollansvarig och tekniskt samråd
Kontrollansvarig är Mats Olsson (PBL 10:9).

mailto:bygglov@orkelljunga.se
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Behovet av tekniskt samråd bedöms när kontrollplanen och
tekniska handlingar har kommit in

Handlingar som ska inkomma innan bedömning om
tekniskt samråd eller om startbesked kan beviljas:
- Förslag på kontrollplan
- Konstruktionsritning
- Konstruktionsdokumentation EKS11
I samband med tekniskt samråd kan ärendet behöva kompletteras
med ytterligare handlingar.

Lovets giltighet
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post-
och Inrikes Tidningar under förutsättning att ingen överklagar beslutet.
Åtgärden får inte påbörjas före laga kraft. Lovet upphör att gälla om
åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
den dag då beslutet vann laga kraft.

Motivering till beslut
Byggnaden bedöms vara lämplig för sitt ändamål, ha god form-,
färg- och materialverkan och passa in i omgivningen.
Fastigheten är belägen utanför detaljplan och utanför
sammanhållen bebyggelse.
Remisser (grannar/myndigheter)
Ärendet har remitterats till kända sakägare. Ingen erinran har
inkommit.
Ärendet har remitterats till Söderåsens Miljöförbund och
Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Remissinstanserna har inga
synpunkter på ansökan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglov nämnd
Ansökan
Teknisk beskrivning
Anmälan Kontrollansvarig
Brandskyddsbeskrivning tätlhall, 2022-06-27
Verksamhetsbeskrivning för tält 3
Plan
Sitplan
Fasader 1
Fasader 2
Rev Sektionsritning
RSNV - Bygglovsyttrande Tält
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SMFO - Yttrande BL nybyggnad lagertält
Lokalisering - Vemmentorp 4.46
Bilaga - Beställning lägeskontroll

____________

Expedieras till:
Mats Olsson
ÅSLJUNGA PALLEN AKTIEBOLAG
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2022-09-22

Rev 2022-10-03

Ärendenr

BYGG.2022.142

Fastighetsbeteckning: VEMMENTORP 4:46
Fastighetsadress: Vemmentorp 520, 28692 Örkelljunga
Ärende: Nybyggnad av lagertält med skärmtak

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden

att med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (2010:900)
bevilja bygglov för nybyggnad av lagertält med skärmtak om
2 880 m2 byggnadsarea (BYA).

att enligt fastställd taxa ta ut avgiften 84 168kr.
Faktura översänds separat.

Observera att åtgärden inte får påbörjas före startbesked getts (PBL
10:3 §). Åtgärden får inte heller tas i bruk före
Samhällsbyggnadsnämnden har utfärdat slutbesked (PBL 10 kap. 4 §).
Följs inte detta ska sanktionsavgift tas ut (PBL 11:20 §).

Motivering till beslut

Byggnaden bedöms vara lämplig för sitt ändamål, ha god form-,
färg- och materialverkan och passa in i omgivningen.

Fastigheten är belägen utanför detaljplan och utanför
sammanhållen bebyggelse.

Remisser (grannar/myndigheter)
Ärendet har remitterats till kända sakägare. Ingen erinran har
Inkommit.

Ärendet har remitterats till Söderåsens Miljöförbund och
Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Remissinstanserna har inga
synpunkter på ansökan.

Ärendebeskrivning

Ärendet avser nybyggnad av lagertält med skärmtak om 2 880 m2
byggnadsarea (BYA). Byggnaderna utförs med fasader av grå tältduks
material och tak av vit tältduks material.

I lagertältet kommer färdigvaror och viss råvara att lagras i väntan på
utlastning. Utlastning kommer ske under skärmtaket.
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Lagar som styr beslutet
9 kap. 31 § Plan- bygglagen (PBL) Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett
område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har
prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att bygglov kan beviljas enligt
9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (PBL).

Beslutsunderlag

Ansökan om lov inkommen 2022-07-14
Anmälan om kontrollansvarig inkommen 2022-07-14
Teknisk beskrivning inkommen 2022-07-14
Brandskyddsbeskrivning inkommen 2022-07-14
Verksamhetsbeskrivning inkommen 2022-08-01
Situationsplan inkommen 2022-08-18
Plan- och fasadritning inkommen 2022-08-18
Sektionsritning inkommen 2022-08-29
Yttrande Räddningstjänsten inkommen 2022-09-02
Yttrande Söderåsens Miljöförbund inkommen 2022-09-12

Bilagor
Bilaga 1 lokalisering daterad 2022-09-21

Bemötande av tjänsteskrivelsen
Sökande ges möjlighet att bemöta tjänsteskrivelsen, svar senast 2022-10-03
till bygglov@orkelljunga.se. Sökande har inte inkommit med bemötande.

Övriga upplysningar

Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten.

I området finns det fornlämningar. På den aktuella fastigheten finns dock
inga fynd registrerade enligt kommunens kartunderlag. Påträffas
fornlämningar skall markarbetena - i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen- omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Fornlämningar uppträder bland annat som mörk- eller sotfärgade jordlager,
härdar, stenpackningar, skelettdelar, bitar av keramik m.m.

Lägeskontroll

Lägeskontroll ska utföras (efter byggnad är uppförd).
Kommunen tillhandahåller hjälp med tjänsterna efter beställning via bifogad
blankett där arbetet utförs efter fastställd timtaxa. Vid frågor kontakta kart-
/GIS-avdelningen via mail karta@orkelljunga.se eller tel. 0435-55038.

Kontrollansvarig och tekniskt samråd
Kontrollansvarig är Mats Olsson (PBL 10:9).
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Behovet av tekniskt samråd bedöms när kontrollplanen och
tekniska handlingar har kommit in.

Handlingar som ska inkomma, innan bedömning om
tekniskt samråd eller om startbesked kan beviljas:

- Förslag på kontrollplan
- Konstruktionsritning
- Konstruktionsdokumentation EKS11

I samband med tekniskt samråd kan ärendet behöva kompletteras
med ytterligare handlingar.

Lovets giltighet

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Åtgärden
får inte påbörjas före laga kraft. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet
vann laga kraft.

Bilagor som bifogas
Blankett Beställning av lägeskontroll

Överklagan

Om du vill överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut eller någon av
avgifterna ska det göras skriftligen och skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 286 80 Örkelljunga alternativt
bygglov@orkelljunga.se

Överklagandet måste ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre
veckor från den dag du tagit del av beslutet.

Sedan samhällsbyggnaden prövat om överklagandet kommit i rätt tid skickas
det till Länsstyrelsen i Skåne för överprövning.

I överklagandet ska det framgå vilket beslut du överklagar – ange
fastighetsbeteckning eller diarienummer – samt varför du anser att beslutet
är felaktigt. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning, bör dessa bifogas. Överklagandet ska undertecknas med namn
och adress. Om du anlitar ombud, måste fullmakt skickas med
överklagandet.

När beslut är taget i samhällsbyggnadsnämnden, skickas beslut till
Sökande (beslut, bilagor och handlingar)
Kontrollansvarig (beslut och ev bilagor som tillhör beslutet)
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet)
Grannar (information om beslutet)

Tjänsteskrivelse skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden (tjänsteskrivelse, handlingar och bilagor)
Sökande (tjänsteskrivelse, handlingar och bilagor)

Denna tjänsteskrivelse är signerad digitalt.







Teknisk beskrivning Tält 3 

 

Grundläggning sker på hårdgjord yta med markspik. 

Stomme utföres av stål. 

Väggar och tak av duk. 
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ANMÄLAN 
KONTROLLANSVARIG 

 
 
 

 

 
 

 
1. Sökande/byggherre 

  

Fastighetsbeteckning * Fastighetens gatuadress * 

Sökanden (för- och efternamn/ företag) * Person- eller organisationsnummer * 

Postadress * E-postadress (hit skickas beslut om inget annat anges) * 

Postnummer och Ort * Telefon * 

Faktureringsadress (om annan än ovan) * Företagets projektnummer 

 

2. Uppgifter om kontrollansvarig 
Förnamn och efternamn * Personnummer * Telefon * 

Postadress * Postnummer och Ort * 

E-postadress * 

Behörighetsklass vid riksbehörighet 

 Normal art 
 Komplicerad art 

Gäller t o m * Certifieringsorgan * 

 
3. Övriga upplysningar 

 

4. Underskrifter 
Ort och datum * Ort och datum * 

Sökandens underskrift * Kontrollansvarigs underskrift * 

Namnförtydligande * Namnförtydligande * 

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att bli registrerade i vårt datorsystem och användas för ärendets hantering. Alla uppgifter i detta system är offentliga. Om du 
vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Örkelljunga kommun, 286 80 Örkelljunga 

* = Obligatoriska uppgifter 
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Den kontrollansvarige 
Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd 
som ska kontrolleras. Om det finns flera kontrollansvariga ska byggherren se till att någon av 
dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter. 

 
Den kontrollansvarige ska 

 
o biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 

PBL (2010:900) 10 kap 6 § och 
 
o i fråga om rivningsplan, biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall 

 
o se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna 

följs samt att nödvändiga kontroller utförs 
 
o vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkt 3 (ovan) informera 

byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden 
 
o närvara vid 

o tekniska samråd, 
o besiktningar och andra kontroller samt 
o byggnadsnämndens arbetsplatsbesök 

 
o dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid 

utvärderingen inför slutbeskedet 
 
o avge ett yttrande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked 

Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Blanketten lämnas in på Kommunhuset eller skickas till: bygglov@orkelljunga.se , 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Örkelljunga kommun, 286 80 Örkelljunga 



           
 

 

  

Brand och Bygg Sverige AB  Stora Varvsgatan 6A, Malmö Tel: 010-20 40 600 
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1 Inledning 

1.1 Allmän information om denna handling och projektet 
Denna handling är upprättad av Brand och Bygg Sverige AB. Brandskyddsbeskrivningen 

omfattar en nybyggnad av ett lagertält på Kv. Vemmentorp 4:46 i Åsljunga. 

Tältet kommer användas som lager för verksamheten.  

Denna handling utgör underlag för övriga projektörer och entreprenörer och anger 

kravnivå avseende brandskyddet för byggnaden enligt BBR och aktuella delar som berör 

brandskydd och utrymningssäkerhet i AFS och LSO.  

När projektet är slutfört ska en relationshandling (brandskyddsdokumentation) upprättas 

som beskriver den faktiska utformningen av brandskyddet i byggnaden. 

1.2 Brandtekniska krav enligt BBR 
Byggnaden ska utformas i enlighet med de krav som ställs i avsnitt 5:1-5:7 i Boverkets 

byggregler, BBR 29 (1) samt i avdelning C i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 11 (BFS 2019:1) (2). 

Byggnaden ska dimensioneras utifrån Boverkets allmänna råd (2013:11) om 

brandbelastning, BBRBE 1 (BFS 2013:11) (3). 

1.3 Övriga brandtekniska krav 
Utöver kraven i BBR kan det finnas krav för brandskydd och utrymningssäkerhet i 

byggnaden och för verksamheten som regleras i andra regelverk. De tillämpliga 

regelverken för detta projekt är Lagen om skydd mot olyckor. 

De krav som anges i LSO (5) som ligger över nivån i BBR är kraven på släckutrustning 

för många byggnader och verksamheter. Detta är inarbetat i denna handling. 

1.4 Utformning av brandskyddet 
Byggnadens brandskydd projekteras, verifieras och utformas genom förenklad samt 

analytisk dimensionering.  

Förenklad dimensionering vilket innebär att föreskrifterna i BBR uppfylls genom att de 

lösningar och metoder följs som anges i de allmänna råden i BBR 5:2-5:7 samt i 

avdelning C i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 

konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 11 (BFS 2019:1) (2).  

Analytisk dimensionering avser följande delar:  

- Omfattning av inomhusbrandposter inom tälthallen  

1.5 Betydelse av räddningstjänstens insats 
Räddningstjänsten förväntas vara på plats inom 20 minuter.  

Räddningstjänstens ingripande ska normalt ej behövas för att utrymning ska kunna 

slutföras. 

1.6 Ansvar 
Ansvaret för detaljprojektering enligt av Brand och Bygg lämnade ramförutsättningar 

åligger beställaren eller av beställaren anlitad projektör. Brand och Bygg påtar sig ansvar 

endast för av Brand och Bygg angivna detaljförutsättningar. 
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2 Brandskydd under byggtiden 
Åtgärder ska vidtas till skydd mot uppkomst och spridning av brand vid bygg-, rivnings- 

eller markarbetsplatser.  

Det är byggherren som har det fulla ansvaret för brandskyddet och utrymningssäkerheten 

under byggtiden. Vanligtvis avtalas detta mellan huvudansvarig entreprenör och 

byggherren till att entreprenören ansvarar för entreprenadområdets brand- och 

utrymningssäkerhet. 

Det kan för större byggarbetsplatser finnas behov av att ta fram en plan för hur 

brandskyddet och utrymningssäkerheten beaktas för de som arbetar på byggarbetsplatsen.  

3 Beskrivning av byggnad och verksamhet 

3.1 Adress 
Fastighetens/verksamhetens adress är Vemmentorp 520 i Örkelljunga. 

3.2 Läge på tomt 
Byggnaden/tältet är belägen inom industriområde och placeras minst 15 meter från annan 

byggnad.  

3.3 Byggnaden 
Byggnaden/tältet är i 1 våningsplan och med en byggnadsarea på ca 2.400 m² samt med 

ett skärmtak på 600 m².  

3.4 Verksamhet 
I byggnaden finns lokaler i verksamhetsklass 1, vilket innebär att personer är vakna och 

förväntas ha god lokalkännedom.  

3.5 Särskilda utrymmen 
Följande utrymmen i byggnaden klassas som: 

Benämning Avser 

Säker plats Plats i det fria utanför byggnaden 

Utrymningsvägar Dörrar i fasad som ska kunna användas 

för utrymning 

3.6 Personantal 
Utrymningsvägarnas utformning och kapacitet ska baseras på högsta tillåtna personantal. 

Byggnaden är dimensionerad för 50 personer. 

3.7 Brandbelastning 
Brandbelastningen är bestämd enligt förenklad dimensionering i BBRBE kap 2 (3). 

Brandbelastningen i lokalerna överstiger 1 600 MJ/m² golvarea. 

3.8 Beskrivning av konstruktion 
Byggnadens bärande stomme består av stål. Ytterväggar och tak består av tältduk. 

3.9 Brandteknisk byggnadsklass 
Byggnaden ska vara utförd i byggnadsklass Br3. 
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4 Utrymning 

4.1 Tillgång till utrymningsväg 
Om inget annat anges ska utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt ha tillgång till 

minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. I aktuellt fall utgörs detta av fyra 

dörrar i fasad.  

Om arbetets art kräver en viss funktionsförmåga kan krav undantas för just den 

funktionsförmågan. I aktuellt fall behöver därför inte dörrar anpassas för att få en 

tillgänglig utrymningsväg. 

Utrymningsväg ska förses med skyltning enligt avsnitt 11.1.2. 

Tillåtet gångavståndet till utrymningsväg är generellt 45 meter. Avståndet multipliceras 

med 1,5 för sammanfallande gångavstånd och avståndet räknas genom antagandet att 

riktningsändringar vid förflyttning är rätvinkliga.  

4.2 Dörrar 
Dörrar mot och i utrymningsväg ska vara utförda med minst 0,80 meter fritt passagemått, 

minst 2,00 meter fri höjd och vara lätt öppningsbar med nedåtgående trycke. 

Öppningsbeslag ska placeras med centrum mellan 0,80 till 1,20 meter över golv. 

Avståndet mellan en dörr och trappa eller ramp ska vara minst 0,8 meter.  

Den högsta kraften för att öppna en dörr ska anpassas efter vilken typ av 

öppningsanordning som används. För trycken ska den vertikala kraften understiga 70 N. 

Kraften för att trycka upp en dörr ska understiga 150 N. 

Vred kan användas för att låsa upp en annars låst dörr i en lokal för högst 50 personer. 

Vred som används för att också öppna dörren (manövrerar även tryckesfallet) ska inte 

förekomma eftersom dessa är svåra att använda. Om kåpa som täcker vred används ska 

kåpan utformas så att den lätt kan forceras med en hand. 

Regler om tillgängliga och användbara dörrar finns i BBR avsnitt 3:143. 

5 Uppvärmningsanordningar 
Ingen uppvärmning ska ske i aktuell byggnad. Inga särskilda åtgärder krävs då för att 

skydda mot uppkomst av brand från värmesystemet.  

6 Skydd mot utveckling och spridning av brand och 
brandgas inom byggnad 

6.1 Invändiga ytskikt och material 

6.1.1 Väggar, tak, golv och fast inredning 

I tältbyggnader med ett enkelt skikt dukmaterial kan tak- och väggytor ha ytskikt av lägst 

brandteknisk klass E. Annars ska dessa utgöras av duk i klass D-s2,d0.  

6.1.2 Rörisolering 

Ytskikt på friliggande rörledningar i mindre omfattning ska vara utfört i lägst 

rörisoleringsklass DL-s3,d0 (P III) där ytskiktskravet för omgivande ytor är D-s2,d0. 

Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean på rörinstallationer täcker en större 

yta än 20 % av angränsande vägg- eller takyta ska rörisoleringen uppfylla klass A2L-s1,d0 

eller ytskiktskravet för angränsade ytor på väggar, tak och dylikt. 



Brand och Bygg Datum: 2022-06-27 

Bygglovshandling Brandskydd (Brandskyddsbeskrivning) Projekt: 2002005 

Del av Vemmentorp 4:46 Version: 0 

 

Sida 4 av 7 

6.1.3 Luftbehandlingsinstallationer 

Material i luftbehandlingsinstallationer ska generellt vara utförda i obrännbart material 

(lägst klass A2-s1,d0).  

För systemdelarna som anges i tabell nedan accepteras dock lägre brandteknisk klass. 

Egenskaper för luftbehandlingsinstallationer 

Mindre detaljer såsom filtermaterial, 

packningar, fläktremmar och 

elinstallationer. 

Inget krav (klass F). 

Kanaler. Motsvarande ytskiktskrav som gäller för 

anslutande vägg- eller takyta. Undantaget 

gäller både in- och utsida av kanalen. 

Kanaler i uteluftsdon i yttervägg inom det 

rum som ytterväggen gränsar till. 

Inget krav (klass F). 

Luftdon. Klass E. 

6.1.4 Kablar 

Med kablar avses signalkablar för tele- och datatrafik samt elkablar. 

Kablar ska vara utförda i lägst klass Eca.  

Kablar som kommer utifrån in i byggnaden får vara utförda utan brandteknisk klass fram 

till den närmaste inkopplingspunkten. Inkopplingen ska ske i den brandcell där kabeln 

kommer in i byggnaden och den oklassade kabelns längd i byggnaden får inte överstiga 

20 meter.  

6.2 Brandcellsindelning 
Hela byggnaden är en enda brandcell, ingen brandcellsavskiljning sker således inom 

byggnaden. 

6.3 Ytterväggar 

I tältbyggnader med ett enkelt skikt dukmaterial kan väggytor ha ytskikt av lägst 

brandteknisk klass E annars gäller D-s2,d2.  

6.4 Skydd mot omfattande brandspridning 
Stora byggnader ska utformas så att omfattande brandspridning inom byggnaden 

begränsas.  

I detta fall uppfylls skyddet mot omfattande brandspridning inom byggnaden genom att 

sektionen i byggnaden är mindre än 2 500 m² samt att byggnaden uppförs med brandlarm 

(värmekabel) enligt SBF 110:8.  
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7 Skydd mot brandspridning mellan byggnader 
Byggnader ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan 

byggnader. 

Tillfredställande skydd erhålls genom att byggnaden uppförs med minst 8 meters avstånd 

till annan byggnad. I aktuellt fall uppförs byggnaden minst 15 meter från annan byggnad.  

Taktäckning 

Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning 

begränsas samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden. Med försvårad 

antändning avses exempelvis skydd mot flygbränder eller gnistor.  

På tältbyggnader med ett enkelt skikt dukmaterial kan material av lägst klass E användas 

som taktäckning.  

8 Möjlighet till räddningsinsatser 

8.1 Allmänt 
Byggnaden ska vara åtkomlig för räddningsinsatser via interna gatunätet. Räddningsvägar  

anordnas i den mån det krävs men byggnaden kommer generellt vara tillgänglig för tyngre 

trafik.  

Avståndet mellan räddningstjänstens uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt 

ska understiga 50 meter. 

Bommar och/eller grindar ska lätt kunna resas/öppnas. Eventuell låsning av hinder kan 

utgöras dels av s.k. brandkårslås eller med hänglås med maximal bygeldiameter 7,0 

millimeter och bestående av ohärdat stål. 

8.2 Tillträdesvägar 
Invändiga tillträdesvägar finns via utrymningsvägar.  

Räddningstjänsten har tillträde till yttertak via egna stegar mot fasad. 

8.3 Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjning löses med tankbil samt brandposter.  

9 Bärförmåga vid brand 
Byggnadsdelars bärförmåga vid brand ska säkerställas beroende på byggnadsdelens 

brandsäkerhetsklass (1-5), aktuell byggnadsklass (Br3) samt aktuell brandbelastning (3). 

Byggnadens bärverk kan vara utförda utan krav på bärförmåga vid brand. 

10 Ventilationsbrandskydd 
I och med att byggnaden består av en enda brandcell föreligger ingen risk för 

brandgasspridning mellan brandceller. 
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11 Brandtekniska installationer 

11.1 Släckredskap för personer på platsen 
Släckredskap ska vara väl synliga och finnas på lättillgängliga platser samt där risken för 

brand är stor.  

Släckredskap ska märkas enligt AFS 2020:1 (4). 

11.1.1 Handbrandsläckare (LSO) 

Släckredskap ska vara väl synliga och finnas på lättillgängliga platser och där risken för 

brand är stor. Avståndet till närmaste släckredskap ska ej överstiga 25 meter. Se även 

brandskiss, observera dock att det förutsätts att handbrandsläckare även placeras inom 

stallage.  

Handbrandsläckare utförs enligt SS-EN 3. Generellt ska inte effektivitetsklass vara lägre 

än 43A 223B C.  

Observera att inomhusbrandposter bör undvikas i aktuell tältbyggnad då funktionen inte 

kan säkerställas med avseende på frost eller kyla. Utformningen är dock att anse som 

analytisk dimensionering enligt BBR. Detta motiveras med att det finns stor risk för att 

personer som använder brandposter med oändlig vattenkälla inte tar hänsyn till att 

branden kan sprida sig över och förbi dem och där utrymning i så fall kan försvåras för 

den personal som faktiskt utför släckningen i det initiala skedet av branden.  

Tältduken smälter vid ca 300 grader Celsius vilket kan vara väldigt tidigt i 

brandförloppet. Det finns således stor risk för att del av tältduken droppar och kan dels 

sprida branden inom delar som inte är utsatta för brand men även utsätta personer som är 

kvar i byggnaden för onödiga risker.  

11.1.2 Vägledande markeringar  

Utrymningsvägar ska förses med efterlysande vägledande markeringar enligt brandskiss i 

bilaga. Minsta skylthöjden ska vara 0,1 meter.  

Markering ska i övrigt vara utformade enligt AFS 2020:1.  

11.1.3 Brand- och utrymningslarm 

För att begränsa risken för omfattande brandspridning ska aktuellt tält utföras med 

brandlarm för tidig detektion av brand.  

Tält ska således utföras med värmedetektorkabel  (linjär värmedetektering) enligt SBF 

110:8. Detektorkabeln ska placeras både inom tältet samt inom skärmtaket utanför.  

Komponenter ska vara EN54-28 certifierade och ska, om möjligt, kunna integreras i 

fastighetens befintliga brandlarmscentral. Syftet är att larmet i tidigt skede ska kunna 

detektera en brand även när tältet är obemannat.  

Ett utrymningslarm (ringklocka) inom tältet är inte ett krav men kommer att monteras 

inom tältet.  

11.1.4 Utrymningsplan  

Utrymningsplaner ska minst finnas vid huvudingång samt vara utformad enligt 

SS 2875:2019.  

12 Systematiskt brandskyddsarbete 
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska finnas för byggnaden enligt Lag om skydd 

mot olyckor (5). 
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Bilaga A Brandskiss  



BRANDSKISS B1
Uppdragsnummer:  2005005
Datum:  2022-06-27
Rev:  -
Upprättad av:  
Roni Nasr, Brandingenjör 
________________________

= Efterlysande
vägledande markering

Förslag på dörrplacering för att uppfylla
krav på gångavstånd.

= Handbrandsläckare
ska även kompletteras
med i stallage 



Verksamhetsbeskrivning för tält 3. 

 

I tältet kommer färdigvaror och viss råvara att lagras i väntan på utlastning, utlastning sker 
under skärmtaket. 
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Yttrande 
Datum: 2022-09-02 
Diarienr: 2022-001057 
Sida 1 av 1 
 

  

Räddningstjänsten Skåne Nordväst | Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg | 010-219 00 00 | info@rsnv.se | rsnv.se 

Yttrande angående bygglov för lagertält med skärmtak, 
Vemmentorp 4:46 

Remissvar 

Grund för granskning 

 

 

Information angående de tekniska egenskapskraven för brand 

http://www.rsnv.se/om-rsnv/sa-har-behandlar-raddningstjanstforbundet-skane-nordvast-rsnv-dina-personuppgifter/
http://www.rsnv.se/om-rsnv/sa-har-behandlar-raddningstjanstforbundet-skane-nordvast-rsnv-dina-personuppgifter/
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Örkelljunga Kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Biblioteksgatan 10
286 20 ÖRKELLJUNGA

Beställning av lägeskontroll

Fastighetsbeteckning: ……………………………………………………………………...

Fastighetsadress:…………………………………………………………………………... 

Beställare:…………………………………………………………………………………. 

Pers.nr/Org.nr:…………………………………………………………………………….

Adress:……………………………………………………………………………………

Postnummer/Postort:……………………………………………………………………...

Telefon:……………………………………………………………………………………

Härmed beställs en lägeskontroll rörande rubricerande fastighet.
Jag förbinder mig att betala kostnaderna för lägeskontrollen i enlighet med den för
Örkelljunga kommuns gällande taxa enligt beslut i kommunfullmäktige.

Namn:…………………………………………………………………………………….

Datum:……………………………………………………………………….......................

Fylls i av kommunen:

Pris:……………………………………………………………………………………….

Blanketten skickas åter till: jonas.smith@orkelljunga.se
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Utdragsbestyrkande

(3) BYGG.2022.140 232,01

Ansökan - Tillbyggnad av virkestork

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen
(2010:900) bevilja bygglov för tillbyggnad av
virkestork om 350 m2 byggnadsarea (BYA).
samt

att enligt fastställd taxa ta ut avgiften 26 122 kr.
Faktura översänds separat.

Observera att åtgärden inte får påbörjas före startbesked getts
(PBL10:3 §). Åtgärden får inte heller tas i bruk före
Samhällsbyggnadsnämnden har utfärdat slutbesked
(PBL 10 kap. 4 §).
Följs inte detta ska sanktionsavgift tas ut (PBL 11:20 §).

Ärende
Fastighetsbeteckning: VEMMENTORP 4:46
Fastighetsadress: Vemmentorp 520, 28692 Örkelljunga
Ärende: Tillbyggnad av virkestork

Ärendebeskrivning
Ärendet avser tillbyggnad av virkestork om 350 m2 byggnadsarea
(BYA). Tillbyggnaden utförs med fasad- och takmaterial i plåt, silvrig
kulör.

Virkestorken ska används för torkning av virke.

Lagar som styr beslutet
9 kap 31 § plan- bygglagen (PBL) Bygglov ska ges för en åtgärd
utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första
stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar
som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att bygglov kan beviljas
enligt 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (PBL).
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Beslutsunderlag
Ansökan om lov inkommen 2022-07-11
Anmälan om kontrollansvarig inkommen 2022-07-11
Brandskyddsbeskrivning inkommen 2022-07-11
Teknisk beskrivning inkommen 2022-07-11
Verksamhetsbeskrivning inkommen 2022-08-02
Planritning plan 2 inkommen 2022-08-02
Situationsplan inkommen 2022-08-18
Plan-, fasad och sektionsritning inkommen 2022-08-18
Yttrande Räddningstjänsten inkommen 2022-09-02
Yttrande Söderåsens Miljöförbund inkommen 2022-09-12

Bilagor
Bilaga 1 Lokalisering daterad 2022-09-21

Bemötande av tjänsteskrivelsen
Sökande ges möjlighet att bemöta tjänsteskrivelsen, svar senast 2022-
10-03 till bygglov@orkelljunga.se.
Sökande har inte inkommit med bemötande.

Övriga upplysningar
Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten.
I området finns det fornlämningar. På den aktuella fastigheten finns
dock inga fynd registrerade enligt kommunens kartunderlag. Påträffas
fornlämningar skall markarbetena - i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen- omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Fornlämningar uppträder bland annat som mörk- eller sotfärgade
jordlager, härdar, stenpackningar, skelettdelar, bitar av keramik m.m.

Lägeskontroll
Lägeskontroll ska utföras (efter byggnad är uppförd).
Kommunen tillhandahåller hjälp med tjänsterna efter beställning via
bifogad blankett där arbetet utförs efter fastställd timtaxa.Vid frågor
kontakta kart-/GIS-avdelningen via mail karta@orkelljunga.se eller
tel. 0435-55038.

Kontrollansvarig och tekniskt samråd
Kontrollansvarig är Mats Olsson (PBL 10:9).

Behovet av tekniskt samråd bedöms när kontrollplanen och
tekniska handlingar har kommit in.

Handlingar som ska inkomma, innan bedömning om
tekniskt samråd eller om startbesked kan beviljas:
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- Förslag på kontrollplan
- Konstruktionsritning
- Konstruktionsdokumentation EKS11
I samband med tekniskt samråd kan ärendet behöva kompletteras
med ytterligare handlingar.

Lovets giltighet
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar under förutsättning att ingen överklagar
beslutet. Åtgärden får inte påbörjas före laga kraft. Lovet upphör att
gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Bilagor som bifogas
Blankett Beställning av lägeskontroll

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden

att med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen
(2010:900) bevilja bygglov för tillbyggnad av
virkestork om 350 m2 byggnadsarea (BYA).

att enligt fastställd taxa ta ut avgiften 26 122kr.
Faktura översänds separat.

Motivering till beslut
Byggnaden bedöms vara lämplig för sitt ändamål, ha god form-,
färg- och materialverkan och passa in i omgivningen.
Fastigheten är belägen utanför detaljplan och utanför
sammanhållen bebyggelse.
Remisser (grannar/myndigheter)
Ärendet har remitterats till kända sakägare. Ingen erinran har
inkommit.
Ärendet har remitterats till Söderåsens Miljöförbund och
Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Remissinstanserna har inga
synpunkter på ansökan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bygglov nämnd
Lokalisering - Vemmentorp 4.46
Bilaga - Beställning lägeskontroll
Ansökan bygglov
Brandskyddsbeskrivning tork, 2022-06-29
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KA Anmälan
Teknisk beskrivning Tork 5.pdf
RSNV - Bygglovsyttrande virkestork
Sektionsritning
Verksamhetsbeskrivning för tork 5
Plan 2
Fasadritning
SMFO -Bygglovsyttrande virkestork
Planritning
Fasadritning
Situationsplan - Tork 5

____________

Expedieras till:



Örkelljunga kommun
Webbplats

www.orkelljunga.se
E-post

kommunkontor@orkelljunga.se
Organisationsnr

212000-0878

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
286 80 Örkelljunga

Besöksadress

Biblioteksgatan 10
Telefon

0435-550 00 vx
Fax

0435-545 40
Bankgiro

5250-6847

Samhällsbyggnadsförvaltningen
bygglov@orkelljunga.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(3)
Datum

2022-09-22
Rev 2022-10-03

Ärendenr

BYGG.2022.140

Fastighetsbeteckning: VEMMENTORP 4:46
Fastighetsadress: Vemmentorp 520, 28692 Örkelljunga
Ärende: Tillbyggnad av virkestork

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden

att med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (2010:900)
bevilja bygglov för tillbyggnad av virkestork om 350 m2

byggnadsarea (BYA).
att enligt fastställd taxa ta ut avgiften 26 122kr.

Faktura översänds separat.

Observera att åtgärden inte får påbörjas före startbesked getts (PBL
10:3 §). Åtgärden får inte heller tas i bruk före
Samhällsbyggnadsnämnden har utfärdat slutbesked (PBL 10 kap. 4 §).
Följs inte detta ska sanktionsavgift tas ut (PBL 11:20 §).

Motivering till beslut

Byggnaden bedöms vara lämplig för sitt ändamål, ha god form-,
färg- och materialverkan och passa in i omgivningen.

Fastigheten är belägen utanför detaljplan och utanför
sammanhållen bebyggelse.

Remisser (grannar/myndigheter)
Ärendet har remitterats till kända sakägare. Ingen erinran har
inkommit.

Ärendet har remitterats till Söderåsens Miljöförbund och
Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Remissinstanserna har inga
synpunkter på ansökan.

Ärendebeskrivning

Ärendet avser tillbyggnad av virkestork om 350 m2 byggnadsarea (BYA).
Tillbyggnaden utförs med fasad- och takmaterial i plåt, silvrig kulör.

Virkestorken ska används för torkning av virke.
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Lagar som styr beslutet
9 kap 31 § plan- bygglagen (PBL) Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett
område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har
prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att bygglov kan beviljas enligt
9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (PBL).

Beslutsunderlag

Ansökan om lov inkommen 2022-07-11
Anmälan om kontrollansvarig inkommen 2022-07-11
Brandskyddsbeskrivning inkommen 2022-07-11
Teknisk beskrivning inkommen 2022-07-11
Verksamhetsbeskrivning inkommen 2022-08-02
Planritning plan 2 inkommen 2022-08-02
Situationsplan inkommen 2022-08-18
Plan-, fasad och sektionsritning inkommen 2022-08-18
Yttrande Räddningstjänsten inkommen 2022-09-02
Yttrande Söderåsens Miljöförbund inkommen 2022-09-12

Bilagor
Bilaga 1 Lokalisering daterad 2022-09-21

Bemötande av tjänsteskrivelsen
Sökande ges möjlighet att bemöta tjänsteskrivelsen, svar senast 2022-10-03
till bygglov@orkelljunga.se. Sökande har inte inkommit med bemötande.

Övriga upplysningar

Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten.

I området finns det fornlämningar. På den aktuella fastigheten finns dock
inga fynd registrerade enligt kommunens kartunderlag. Påträffas
fornlämningar skall markarbetena - i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen- omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Fornlämningar uppträder bland annat som mörk- eller sotfärgade jordlager,
härdar, stenpackningar, skelettdelar, bitar av keramik m.m.

Lägeskontroll

Lägeskontroll ska utföras (efter byggnad är uppförd).
Kommunen tillhandahåller hjälp med tjänsterna efter beställning via bifogad
blankett där arbetet utförs efter fastställd timtaxa.Vid frågor kontakta kart-
/GIS-avdelningen via mail karta@orkelljunga.se eller tel. 0435-55038.

Kontrollansvarig och tekniskt samråd

Kontrollansvarig är Mats Olsson (PBL 10:9).
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Behovet av tekniskt samråd bedöms när kontrollplanen och
tekniska handlingar har kommit in.

Handlingar som ska inkomma, innan bedömning om
tekniskt samråd eller om startbesked kan beviljas:

- Förslag på kontrollplan
- Konstruktionsritning
- Konstruktionsdokumentation EKS11

I samband med tekniskt samråd kan ärendet behöva kompletteras
med ytterligare handlingar.

Lovets giltighet

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Åtgärden
får inte påbörjas före laga kraft. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet
vann laga kraft.

Bilagor som bifogas
Blankett Beställning av lägeskontroll

Överklagan

Om du vill överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut eller någon av
avgifterna ska det göras skriftligen och skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 286 80 Örkelljunga alternativt
bygglov@orkelljunga.se

Överklagandet måste ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre
veckor från den dag du tagit del av beslutet.

Sedan samhällsbyggnaden prövat om överklagandet kommit i rätt tid skickas
det till Länsstyrelsen i Skåne för överprövning.

I överklagandet ska det framgå vilket beslut du överklagar – ange
fastighetsbeteckning eller diarienummer – samt varför du anser att beslutet
är felaktigt. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning, bör dessa bifogas. Överklagandet ska undertecknas med namn
och adress. Om du anlitar ombud, måste fullmakt skickas med
överklagandet.

När beslut är taget i samhällsbyggnadsnämnden, skickas beslut till
Sökande (beslut, bilagor och handlingar)
Kontrollansvarig (beslut och ev bilagor som tillhör beslutet)
Post- och Inrikes Tidningar (information om beslutet)
Grannar (information om beslutet)

Tjänsteskrivelse skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden (tjänsteskrivelse, handlingar och bilagor)
Sökande (tjänsteskrivelse, handlingar och bilagor)

Denna tjänsteskrivelse är signerad digitalt.
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Örkelljunga Kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Biblioteksgatan 10
286 20 ÖRKELLJUNGA

Beställning av lägeskontroll

Fastighetsbeteckning: ……………………………………………………………………...

Fastighetsadress:…………………………………………………………………………... 

Beställare:…………………………………………………………………………………. 

Pers.nr/Org.nr:…………………………………………………………………………….

Adress:……………………………………………………………………………………

Postnummer/Postort:……………………………………………………………………...

Telefon:……………………………………………………………………………………

Härmed beställs en lägeskontroll rörande rubricerande fastighet.
Jag förbinder mig att betala kostnaderna för lägeskontrollen i enlighet med den för
Örkelljunga kommuns gällande taxa enligt beslut i kommunfullmäktige.

Namn:…………………………………………………………………………………….

Datum:……………………………………………………………………….......................

Fylls i av kommunen:

Pris:……………………………………………………………………………………….

Blanketten skickas åter till: jonas.smith@orkelljunga.se









           
 

 

  

Brand och Bygg Sverige AB    Stora Varvsgatan 6A, Malmö Tel: 010-20 40 600 
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1 Inledning 

1.1 Allmän information om denna handling och projektet 
Denna handling är upprättad av Brand och Bygg Sverige AB. Brandskyddsbeskrivningen 

omfattar en nybyggnad/tillbyggnad av ytterligare en tork inom Vemmentorp 4:46 i 

Örkelljunga. 

Den aktuell torken byggs ihop med två andra redan befintliga torkar.  

Generellt klassas inte torken i sig som en byggnad utan är klassificerad som en maskin 

och ska vara utförd och godkänd enligt maskindirektivet. Beställaren har dock för avsikt 

att i den mån det är rimligt utföra maskinen i paritet med kraven som ställs enligt PBL och 

BBR. Aktuell brandskyddsbeskrivning avser därför förtydliga hur brand- och 

utrymningssäkerheten uppfylls för de som arbetar på och inom maskinen.  

1.2 Brandtekniska krav enligt BBR 
Maskinen likställs och utformas i enlighet med de krav som ställs i avsnitt 5:1-5:7 i 

Boverkets byggregler, BBR 29 (1) för en likvärdig byggnad som istället hade utförts i 

enlighet med kraven i byggreglerna. I aktuellt fall likställs torken med en enplansbyggnad 

med överliggande teknikrum i verksamhetsklass 1.  

En jämförelse görs även med avdelning C i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 11 (BFS 2019:1) (2). 

1.3 Övriga brandtekniska krav 
Utöver kraven i BBR kan det finnas krav för brandskydd och utrymningssäkerhet i 

byggnaden och för verksamheten som regleras i andra regelverk. De tillämpliga 

regelverken för detta projekt är Arbetsmiljöverkets författningssamling samt Lagen om 

skydd mot olyckor. 

Nedan redovisas för respektive regelverk vilka delar som är inarbetade i denna handling. 

1.3.1 Krav enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 

I denna brandskyddsbeskrivning är krav enligt AFS (3) för vägledande markeringar 

inarbetade. 

1.3.2 Krav enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) 

De krav som anges i LSO (4) som ligger över nivån i BBR är kraven på släckutrustning 

för många byggnader och verksamheter. Detta är inarbetat i denna handling. 

1.4 Utformning av brandskyddet 
Maskinen brandskydd projekteras och utformas via förenklad dimensionering. 

1.5 Betydelse av räddningstjänstens insats 
Räddningstjänsten förväntas vara på plats inom 20 minuter.  

Räddningstjänstens ingripande ska normalt ej behövas för att utrymning ska kunna 

slutföras. 
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2 Brandskydd under byggtiden 
Åtgärder ska vidtas till skydd mot uppkomst och spridning av brand vid bygg-, rivnings- 

eller markarbetsplatser.  

Åtgärder kan även behöva vidtas i delar av resterande maskiner som inte ändras för att 

upprätthålla en tillfredställande brand- och utrymningssäkerhet. 

Det är byggherren som har det fulla ansvaret för brandskyddet och utrymningssäkerheten 

under byggtiden. Vanligtvis avtalas detta mellan huvudansvarig entreprenör och 

byggherren till att entreprenören ansvarar för entreprenadområdets brand- och 

utrymningssäkerhet. 

Verksamhet som under byggtiden bedrivs i byggnaden ska förses med utrymningsvägar i 

erforderlig omfattning. 

3 Beskrivning av verksamhet 

3.1 Torken  
Maskinen utgör av en del tork (för trä) och en del teknikrum ovan tork. I teknikutrymmet 

vistas enbart personer tillfälligt. Från teknikutrymmet har personal tillgång till två 

oberoende utvändiga trappor. En av trapporna nås från intilliggande maskin.  

3.2 Adress 
Fastighetens adress är Vemmentorp 520 i Örkelljunga. 

3.3 Verksamhet 
Anläggningen innehåller verksamhetsklass 1, vilket innebär att personer är vakna och 

förväntas ha god lokalkännedom. 

3.4 Personantal 
Totalt beräknas inte fler än ett fåtal personer befinna sig i inom teknikrummet samtidigt.  

3.5 Brandbelastning 
Följande värden på brandbelastning förutsätts: 

Brandbelastningen i lokalerna överstiger ej 800 MJ/m² golvarea.  

3.6 Beskrivning av konstruktion 
Torkens stomme är av stål. 

3.7 Brandteknisk byggnadsklass 
Torken ska vara utförd i byggnadsklass Br3. 
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4 Utrymning 

4.1 Tillgång till utrymningsväg 
Om inget annat anges ska utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt ha tillgång till 

minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. För att utrymningsvägarna ska vara 

oberoende ska det vara minst 5 meter avstånd mellan dem.  

Detta utgörs i aktuellt fall av två dörrar i fasad vilket leder till två separata utvändiga 

trappor.  

4.2 Utformning och framkomlighet 

4.2.1 Gångavstånd till utrymningsväg 

Gångavstånden till utrymningsväg överstiger inte tillåtet gångavstånd.  

Tillåtet gångavstånd är 45 meter. Persontätheten bedöms som liten och berörda personer 

kan förväntas ha tillräcklig lokalkännedom 

Avståndet är räknat genom antagande att riktningsändringarna vid förflyttningen är 

rätvinkliga.  

Sammanfallande gångväg till olika utrymningsvägar har multiplicerats med faktor 1,5. 

Gångavstånd i trappa som ingår i gångvägen till en utrymningsväg har beräknats motsvara 

ett horisontellt gångavstånd som är fyra gånger nivåskillnaden.  

4.2.2 Passagemått mot och i utrymningsväg 

Utrymningsvägarna/utvändiga trapporna ska ha en fri bredd på minst 0,90 meter. Räcken 

och liknande får inkräkta med högst 0,10 meter per sida i utrymningsvägen. 

Utrymningsvägar (dörrar ut från teknikrum) ska ha en fri höjd på minst 2,00 meter.  

Avståndet mellan en dörr och trappa eller ramp ska vara minst 0,8 meter.  

4.2.3 Dörrar 

Dörrar mot och i utrymningsvägar ska vara utförda med minst 0,80 meter fritt 

passagemått och vara lätt öppningsbara med nedåtgående trycke. 

Inåtgående dörrar får användas då köbildning inte kan förväntas uppstå framför dörrarna.  

Dörrar för utrymning ska kunna öppnas utan större tidigare kunskap om hur detta ska ske. 

Vid behov ska det tydligt framgå hur dörren kan öppnas. Låsta dörrar med fördröjd 

öppning ska inte förekomma. 

Öppningsbeslag ska placeras med centrum mellan 0,80 till 1,20 meter över golv.  

Den högsta kraften för att öppna en dörr ska anpassas efter vilken typ av 

öppningsanordning som används. För trycken ska den vertikala kraften understiga 70 N. 

Kraften för att trycka upp dörren ska understiga 150 N. 

Vred kan användas för att låsa upp en annars låst dörr i en lokal för högst 50 personer. 

Vred som används för att också öppna dörren (manövrerar även tryckesfallet) ska inte 

förekomma eftersom dessa är svåra att använda. 

4.3 Utrymningsplaner 
Utrymningsplaner krävs generellt ej för denna typ av lokal.  
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5 Skydd mot uppkomst av brand 
Byggnader och fasta installationer ska utformas med tillfredställande skydd mot 

uppkomst av brand. Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast 

inredning av brännbart material får inte bli så hög att materialet kan antända.  

Tillfredställande skydd mot uppkomst av brand kan uppnås genom att hög temperatur, 

värmestrålning och gnistbildning inte orsakar antändning i närliggande byggnadsdelar 

eller fast inredning.  

Inga särskilda åtgärder krävs i aktuellt fall för att skydda mot uppkomst av brand från 

värmesystemet.  

6 Skydd mot utveckling och spridning av brand och 
brandgas inom byggnad 

6.1 Invändiga ytskikt och material 

6.1.1 Väggar, tak, golv och fast inredning 

Följande krav ställs på ytskikt: 

Lokaltyp – Br3 Tak Väggar Golv 

Övriga rum D-s2,d0 D-s2,d0  

Ytskikt ska kontrolleras mot CE-märke eller typgodkännande för vald produkt. 

6.1.2 Rörisolering 

Ytskikt på friliggande rörledningar i mindre omfattning ska vara utfört i lägst 

rörisoleringsklass: DL-s3,d0. 

6.1.3 Luftbehandlingsinstallationer 

Material i luftbehandlingsinstallationer ska generellt vara utförda i obrännbart material 

(lägst klass A2-s1,d0).  

För systemdelarna som anges i tabell nedan accepteras dock lägre brandteknisk klass. 

Egenskaper för luftbehandlingsinstallationer 

Mindre detaljer såsom filtermaterial, 

packningar, fläktremmar och 

elinstallationer. 

Inget krav (klass F). 

Kanaler. Motsvarande ytskiktskrav som gäller för 

anslutande vägg- eller takyta. Undantaget 

gäller både in- och utsida av kanalen. 

Kanaler i uteluftsdon i yttervägg inom det 

rum som ytterväggen gränsar till. 

Inget krav (klass F). 

Luftdon. Klass E. 

6.1.4 Kablar 

Med kablar avses signalkablar för tele- och datatrafik samt elkablar. Kablar ska vara 

utförda i lägst klass Eca. Kablar som kommer utifrån in i byggnaden får vara utförda utan 

brandteknisk klass fram till den närmaste inkopplingspunkten. Den oklassade kabelns 

längd i byggnaden får inte överstiga 20 meter (således förutsätts kablar inte kräva någon 

klassning).  
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6.2 Brandcellsindelning 
Aktuella lokaler och sammansatta enheter utgör en gemensam brandcell.  

6.3 Ytterväggar 
Fasadbeklädnader kan vara utförda med ytskiktsklass i lägst D-s2,d2. 

6.4 Skydd mot omfattande brandspridning 
Stora byggnader ska utformas så att omfattande brandspridning inom byggnaden 

begränsas. I detta fall uppfylls skyddet mot omfattande brandspridning inom byggnaden 

genom att samtliga brandceller i byggnaden är mindre än 1 250 m². 

7 Skydd mot brandspridning mellan byggnader 

7.1 Allmänt 
Byggnader ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan 

byggnader. Avstånd till övriga byggnader överstiger 8 meter vilket uppfyller kravet på 

begränsad risk för spridning av brand till annan byggnad. 

7.2 Taktäckning 
Brännbar taktäckning i lägst klass BROOF(t2) kan användas på brännbart underlag.  

Vald taktäckning av klass BROOF(t2) ska vara godkänt för det underlag det ska användas 

på. 

8 Möjlighet till räddningsinsatser 
Maskinen ska vara åtkomlig för räddningsinsatser.  

Ytterliggare räddningsvägar krävs ej, räddningstjänsten har tillgång till maskinerna via det 

interna gatunätet.  

Generellt gäller att räddningsvägen inklusive uppställningsplatser ska tåla minst 100 kN 

axeltryck samt ha hårdgjord yta och i övrigt utföras så att räddningstjänstens fordon ej 

förhindras vid en räddningsinsats. 

Avståndet mellan räddningstjänstens uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt 

ska understiga 50 meter. 

Bommar och stolpar ska lätt kunna resas eller borttagas. Eventuell låsning av hinder kan 

utgöras dels av s.k. brandkårslås eller med hänglås med maximal bygeldiameter 

7,0 millimeter och bestående av ohärdat stål. 

Räddningsvägar och uppställningsplatser ska underhållas så att full funktion uppnås 

oavsett årstid eller tidpunkt på dygnet. De ska snöröjas och sandas vid behov. Snöröjning 

och sandning ska ske utan dröjsmål. De ska hållas fria från parkerade bilar och andra 

hindrande föremål, samt rensas från vegetation såsom trädgrenar, buskage och dylikt. 

8.1 Tillträdesvägar 
En tillträdesväg för invändiga räddningsinsatser ska finnas på varje plan. Tillträdesväg 

kan utgöras av utrymningsväg. 

8.2 Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsärjning löses med tankbil samt brandposter. 
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9 Bärförmåga vid brand 
Byggnadsdelars bärförmåga vid brand ska säkerställas beroende på byggnadsdelens 

brandsäkerhetsklass (1-5), aktuell byggnadsklass (Br3) samt aktuell brandbelastning (5).  

Generellt kan bärverket vara utfört utan krav på bärförmåga vid brand. 

10 Ventilationsbrandskydd 
Ventilationssystem ska vara utformade så att ett tillfredsställande skydd mot spridning av 

brandgaser mellan brandceller erhålls. 

Enskild brandcell ventileras med separat ventilationssystem och därmed föreligger ingen 

risk för brandgasspridning mellan brandceller. 

11 Brandtekniska installationer 

11.1 Vägledande markering 
Utrymningsvägar ska förses med efterlysande vägledande markeringar ovan 

utgångar/dörrar i fasad.  

Skyltar ska ha sådan storlek att de syns tydligt från aktuell plats och under aktuella 

belysningsförhållanden. 

Markeringarna ska i övrigt vara utformade enligt AFS 2020:1 (3). 

11.2 Allmänbelysning  
Utrymningsvägar ska vara försedda med allmänbelysning som med tillfredsställande 

säkerhet fungerar. Belysningsstyrkan ska i genomsnitt inte understiga 100 lux. Eventuellt 

kan befintlig utvändig belysning utgöra utvändig belsyning vid utrymning från trapporna.  

11.3 Släckredskap för personer på platsen 
Släckredskap ska vara väl synliga och finnas på lättillgängliga platser samt där risken för 

brand är stor. Släckredskap ska märkas enligt AFS 2020:1 (3). 

11.3.1 Handbrandsläckare (LSO) 

Avståndet till närmaste släckredskap ska ej överstiga 25 meter 

Handbrandsläckare ska utföras enligt SS-EN 3. 

Generellt ska inte effektivitetsklass vara lägre än klass 43A 233B C.  

12 Systematiskt brandskyddsarbete 
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska finnas för byggnaden enligt Lag om skydd 

mot olyckor (4). 
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Teknisk beskrivning tork 5 

 

Grundläggning sker på packad fyllning på befintlig mark. Marken består av morän på berg. 

Stomme består av stålpelare och stålbalkar, torkkammare i profilerad plåt och stålbalkar. 

Torken är utvändigt klädd med korrugerad plåt i silverkulör 

Tak av korrugerad plåt i silverkulör. 

Grundläggning och bottenplatta av betong dimensioneras enligt EKS 11 delar ovan plattan 
utföres och dimensioneras enligt maskindirektivet 2006/42/EG. 



 

Yttrande 
Datum: 2022-09-02 
Diarienr: 2022-001056 
Sida 1 av 1 
 

  

Räddningstjänsten Skåne Nordväst | Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg | 010-219 00 00 | info@rsnv.se | rsnv.se 

Yttrande angående bygglov för virkestork, Vemmentorp 
4:46 

Remissvar 

Grund för granskning 

 

 

Information angående de tekniska egenskapskraven för brand 

http://www.rsnv.se/om-rsnv/sa-har-behandlar-raddningstjanstforbundet-skane-nordvast-rsnv-dina-personuppgifter/
http://www.rsnv.se/om-rsnv/sa-har-behandlar-raddningstjanstforbundet-skane-nordvast-rsnv-dina-personuppgifter/




Verksamhetsbeskrivning för virkestork 5. 

 

I maskinen torkas virke. 
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Sammanträdesprotokoll 2022-10-10
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(6) SBN.2022.9

Övriga ärenden

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

Beslutsunderlag

____________

Expedieras till:
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