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Nyhetsbrev – april 2019
Utbildningar
Nedan finner Ni några av Alteas
utbildningar i närtid:
GDPR Workshop
Linköping den 2019-05-09
Grundutbildning miljö, kvalitet och
arbetsmiljö
Linköping den 2019-05-16
Vi vill gärna passa på och
rekommendera våra webbaserade
utbildningar som Ni kan göra när Ni
själva får tid. ADR 1.3-utbildning
och härdplastutbildning finner Ni
här.
Altea erbjuder även en företagsspecifik GDPR-workshop som
innehåller en utbildningsdel och
praktiska moment. Under
workshopen går vi igenom de
dokument som krävs. Rutiner,
incidentberedskap, personuppgiftsbiträdesavtal och register
över Er personuppgiftsbehandling.
Mallar och exempel anpassas till Er
verksamhet.

Under mars har Datainspektionen redovisat sina
kommande tillsynsplaner, Boverket har
publicerat nya konstruktionsregler och EU
domstolen har gett Sverige rätt avseende
blykromater.
Från maj 2018 t.o.m. december mottog
Datainspektionen 2300 incidentanmälningar.
Har Ni kommit på plats med Er implementering
av GDPR?
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Flera elinstallationsföretag felregistrerade
En granskning gjord av Elsäkerhetsverket under 2018 visar att flera företag varit felaktigt registrerade inom
verksamhetstypen kabelförläggning i mark. Bland de granskade företagen som var rätt registrerade visade
det sig att deras egenkontrollprogram i många fall hade stora brister. Flera förbättringsområden har
identifierats under arbetet.
Enligt elsäkerhetslagen 2016:732 måste elinstallationsföretag uppfylla en rad lagkrav. De ska bland annat
vara registrerade i Elsäkerhetsverkets företagsregister inom de verksamhetstyper de utför
elinstallationsarbete. Syftet med granskningen var att se om det fanns företag felregistrerade inom
verksamhetstypen kabelförläggning och få dessa att antingen registrera företaget på rätt sätt eller
avregistrera sig.
Brister i egenkontrollprogram
Även bland de företag som var rätt registrerade visade det sig att många hade egenkontrollprogram med
brister, dels i hur egenkontrollprogrammen hade upprättats men också kunskapsbrister gällande aktuellt
regelverk. Elsäkerhetsverket har därför löpande under projektet gett dessa företag kompletterande
information kring regelverk och egenkontrollprogram.
Tydligare information om Kabelförläggning
Det kan vara svårt att skilja kabelförläggning som utförs åt elnätsföretag från övrig kabelförläggning. Det
första avser verksamhetstypen kabelförläggning och innefattar bara arbeten åt elnätsföretag i
koncessionspliktiga nät. Övrig kabelförläggning, exempelvis åt privatpersoner, ställer bland annat krav på en
elinstallatör för regelefterlevnad. Dessa företag ska inte registreras inom kabelförläggning utan inom den
verksamhetstyp som är avsedd för det aktuella arbetet, exempelvis ”bostäder” eller ”övriga anläggningar”.
Alternativ till informationsinsatser
Elsäkerhetsverket ska undersöka möjligheten att avskilja verksamhetstypen kabelförläggning, som endast
riktar sig till elnätsföretag, från övriga verksamhetstyper i e-tjänsten Kolla elföretaget. Myndigheten ska
titta på nytta, effekter, kostnader och konsekvenser med en sådan avskiljning.
56 av 600 företag krävde närmare granskning
Med hjälp av ett antal urvalskriterier valdes 56 av 600 företag ut för en närmare granskning. Tillsynen
visade att många företag var felregistrerade inom verksamhetstypen kabelförläggning i mark och att
åtgärder behövde vidtas. De utvalda företagen ombads därför bland annat att skicka in sitt
egenkontrollprogram till Elsäkerhetsverket. De flesta (71 procent) av företagen valde då att antingen
komma in med de handlingar som efterfrågats eller att avregistrera företaget.
16 företag fick vitesföreläggande
De företag som inte svarade på Elsäkerhetsverkets föreläggande fick ett nytt föreläggande, med samma
innehåll, men denna gång med vite för att de skulle lämna de uppgifter som myndigheten begärt in. Av de
16 företag som fick ett vitesföreläggande var det två stycken som inte svarade på föreläggandet.
Elsäkerhetsverket vände sig då till Förvaltningsrätten för utdömande av vitet. Ett företag valde då att
avregistrera sig, det andra ärendet kvarstår.
Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.
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Datainspektionens planerade
granskningar
Datainspektionen har fattat beslut om sin
tillsynsplan 2019–2020. Tillsynsplanen anger
prioriterade granskningsområden för de
närmaste två åren. Bland de verksamheter
som ska granskas finns hälso- och sjukvård,
skolan och detaljhandeln.
En effektiv tillsyn är ett centralt verktyg för
att skapa ökad regelefterlevnad, lärande och
utveckling kring dataskyddsreglerna.
Datainspektionen har nu fattat beslut om
områden som kommer att granskas under
2019 och 2020. Tillsynsplanen omfattar ett
antal prioriterade områden där
Datainspektionen identifierat att det finns
särskild risk för att den enskildes rättigheter
kan komma att kränkas.
De prioriterade områden som ska granskas
har identifierats genom bland annat de
klagomål och personuppgiftsincidenter som
inkommit till Datainspektionen, erfarenheter
från tidigare granskningar och
omvärldsbevakning.
Bland de verksamheter och branscher som
ska granskas finns hälso- och sjukvården,
rättsväsendet, arbetsgivare, detaljhandeln
och större inkassobolag. Även skolor är ett
prioriterat område under de närmaste två
åren.
Datainspektionens övergripande mål för
tillsynsverksamheten är att nå så stora
effekter som möjligt i skyddet av den
personliga integriteten och att god sed
iakttas i kreditupplysnings- och
inkassoverksamhet.
Här finner Ni Datainspektionens tillsynsplan.

2 300 personuppgiftsincidenter
rapporterades 2018
I och med dataskyddsförordningen, GDPR, är
organisationer skyldiga att rapportera vissa
personuppgiftsincidenter till Datainspektionen.
Myndigheten har tagit fram en rapport över de
incidenter som anmäldes under 2018.
Genom dataskyddsförordningen infördes den 25
maj 2018 en skyldighet för privata och offentliga
verksamheter som behandlar personuppgifter att
rapportera vissa personuppgiftsincidenter till
Datainspektionen. Den 1 augusti 2018 infördes i
brottsdatalagen en motsvarande
anmälningsskyldighet för brottsbekämpande
myndigheter.
Datainspektionen har tagit fram en rapport som
ger en översikt över de personuppgiftsincidenter
som anmälts till Datainspektionen under perioden
25 maj–31 december 2018. Totalt fick
Datainspektionen under perioden in 2 262
incidentanmälningar.
Här finner Ni rapporten.
Informationen kommer från Datainspektionen.

Solceller på företagets fastighet?
Vill Ni installera solceller på Er företagsfastighet
eller bostadsrättsförening? Nu har
Energimyndighetens solelportal utökats med
information som riktar sig till Er som är ägare av
en näringsfastighet.
2018 lanserade Energimyndigheten solelportalen,
en guide för den som är intresserad av att
installera solceller. Portalen har nu kompletterats
information som riktar sig specifikt till Er som äger
en näringsfastighet.
Här finner Ni portalen.

Informationen kommer Datainspektionen.
Informationen kommer från Energimyndigheten.
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Många företag känner inte till regler om farliga kemikalier
Många företag känner inte till att konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen i varor.
Det visar en ny tillsynsrapport från Kemikalieinspektionen.

I Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt kontrollerades 220 varor på den svenska marknaden. Det var
främst varor av mjuk plast, till exempel heminredning, sportartiklar, elektronik, leksaker och kläder.
Granskningen visar att 14 av varorna innehöll förbjudna ämnen, exempelvis bly och kortkedjiga
klorparaffiner.
25 av varorna innehöll ämnen som finns med på EU:s kandidatförteckning, bland annat ftalater och ämnet
ADCA. Kandidatförteckningen är en lista med nästan 200 särskilt farliga ämnen. Listan är en del av den
europeiska kemikalielagstiftningen Reach.
En tredjedel av de företag som Kemikalieinspektionen besökte i tillsynsprojektet kände inte till reglerna
om skyldigheten att informera om innehåll av farliga ämnen på kandidatförteckningen.
Kemikalieinspektionen drar slutsatsen att det finns fortsatta behov av att informera företagen om dessa
skyldigheter. En del företag uppgav att de ställt krav på sina leverantörer om att varorna inte skulle
innehålla ämnen på kandidatförteckningen. Trots detta hade mer än vart tredje av de företagen varor med
innehåll av sådana ämnen.
I projektet kontrollerades varor från 80 företag. Kemikalieinspektionen anmälde 18 av företagen till
åklagare för misstänkta miljöbrott. Alla företagen tog bort varorna med otillåtna halter av farliga ämnen
från försäljning. Konsumentvaror av mjuk plast tillhör de varugrupper där Kemikalieinspektionen oftast
hittar förbjudna ämnen och ämnen på kandidatförteckningen. I detta projekt var andelen varor med
brister lägre jämfört med vid tidigare liknande tillsynsprojekt.
Här finner Ni rapporten.
Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

EU-domstolen ger Sverige rätt i mål om blykromater
EU-domstolens tribunal har gett Sverige rätt i målet mellan Sverige och EU-kommissionen om blykromater.
Domen innebär att ett beslut om tillstånd att fortsätta använda två färgpigment ogiltigförklaras.
Blykromater är ett särskilt farligt ämne enligt Reach-förordningens bilaga XIV.
Domen stöttar substitution av de farligaste ämnena och är positiv för de företag som satsar på att ta fram
mindre farliga alternativ.
Sverige stämde EU-kommissionen i november 2016 för att ha beviljat tillstånd för blykromater i strid med
reglerna i Reach-förordningen. Detta eftersom det finns mindre farliga alternativ till blykromater som kan
användas i stället.
Här finner Ni mer domen.
Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.
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Högfluorerade ämnen orsakar
stora kostnader
Användningen av högfluorerade ämnen
(PFAS) orsakar varje år mellan 52 och 84
miljarder euro i hälsoekonomiska
kostnader i Europa. Det visar beräkningar i
en studie som Nordiska ministerrådet
publicerar i dag.
Högfluorerade ämnen (PFAS) har använts
vid tillverkning sedan 1950-talet, både i
varor avsedda för yrkesmässig användning
och för konsumentanvändning. Ämnena
används bland annat för att skapa ytor
som stöter bort vatten, fett och smuts.
I rapporten beräknas de årliga
hälsoekonomiska kostnaderna till 52–84
miljarder euro i EES-länderna (EU:s
medlemsländer samt Norge, Island och
Liechtenstein). Enbart kostnaderna för
ökad risk för njurcancer till följd av
yrkesmässig exponering för PFAS beräknas
uppgå till 12,7–41,4 miljoner euro inom
EES. För de nordiska länderna beräknas de
hälsoekonomiska kostnaderna till följd av
användning av PFAS till 2,8–4,6 miljarder
euro per år. De miljöekonomiska
kostnaderna för rening av områden som
förorenats med högfluorerade ämnen
beräknas i rapporten uppgå till 46 miljoner
– 11 miljarder euro enbart för de nordiska
länderna.
Det finns cirka 3 000 högfluorerade ämnen
som har uppmärksammats för att ha en
negativ miljö- och hälsopåverkan.
Vetenskapliga studier visar bland annat på
samband mellan förhöjda halter i blodet
av högfluorerade ämnen och påverkan på
blodfetter, immunförsvaret och
sköldkörteln.
Här finner Ni rapporten.

ePrivacy-direktivet kontra GDPR
På Europeiska dataskyddsstyrelsens senaste möte
antogs ett yttrande om ePrivacy-direktivets förhållande
till dataskyddsförordningen. Tillämpningen av de två
regelverken hänger ihop och en personuppgiftsbehandling som faller under ePrivacy-direktivet kan
samtidigt bli föremål för en tillsyn enligt
dataskyddsförordningen.
På mötet antog EDPB ett yttrande om förhållandet
mellan dataskyddsförordningen och ePrivacy-direktivet i
syfte att klargöra vad som gäller när behandling av
personuppgifter omfattas av båda regelverken.
ePrivacy-direktivet har införlivats i svensk lagstiftning
genom lagen om elektronisk kommunikation. I yttrandet
framhåller EDPB att personuppgiftsbehandling som
faller inom ePrivacy-direktivets tillämpningsområde inte
begränsar dataskyddsmyndigheternas mandat att
tillämpa och utöva tillsyn enligt
dataskyddsförordningen.
Om en överträdelse av dataskyddsförordningen
samtidigt innebär en överträdelse av nationella
ePrivacy-regler kan dataskyddsmyndigheterna ta hänsyn
till ePrivacy-reglerna när de tillämpar
dataskyddsförordningen. De kan däremot inte tillämpa
ePrivacy-reglerna i sig utan att ha mandat till det i
nationell rätt. I Sverige är det Post- och telestyrelsen
som utsetts till tillsynsmyndighet för lagen om
elektronisk kommunikation.
EDPB:s yttrande om ePrivacy-direktivet (Opinion
5/2019)
EU-kommissionens förslag till ny förordning om
integritet och elektronisk kommunikation (ePrivacyförordning) förhandlas fortfarande. På mötet beslutade
EDPB om ett uttalande där medlemsländerna uppmanas
till ett snabbt antagande av ePrivacy-förordningen.
EDPB:s uttalande om ePrivacy-förordningen (Statement
3/2019)
Informationen kommer Datainspektionen.

Informationen kommer från
Kemikalieinspektionen.
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Nya konstruktionsregler EKS 11
Boverket har ändrat i sina konstruktionsregler, EKS, som börjar gälla den 1 juli 2019.
De ändrade reglerna, BFS 2019:1 (EKS 11), är ett led i Boverkets kontinuerliga arbete med att se över
reglerna för att ta hänsyn till ändringar i eurokoderna och förenkla och förbättra tillämpningen.
Ändringarna syftar också till att minska den ökade byggkostnad som införande av eurokoderna medförde.
Huvudsakligen omfattar ändringarna följande:
• Ändrade regler om kontroller
• Ändrade regler om lastkombinationer
• Ny modell för last från fordon i byggnader och på gårdsbjälklag
• Ändrade regler för indelning i brandsäkerhetsklasser
• Nya regler om brandskydd för Br0-byggnader
• Ändrade regler om trapphus som enda utrymningsväg
• Ändrade regler om brandpåverkan för utomhuskonstruktioner
• Ändrade regler om snölast
• Ändrade regler om vindlast
• Nya och ändrade regler om olyckslast
• Ny regel för utförande av stålkonstruktioner
• Ändrade regler om cisterner
Nya regler om brandskydd för Br0-byggnader
Reglerna om brandskydd för byggnader i brandskyddsklass Br0 har kompletterats med krav på att en
särskild bedömning av bärverksdelarnas skyddsbehov ska göras. Om ett utökat skyddsbehov finns ställs
det krav på ett högre brandskydd om minst ett steg högre brandteknisk klass. Det blir därmed tydligare att
högre krav på brandskyddet kan vara aktuellt för Br0-byggnader och utifrån vilka kriterier behovet av ett
högre brandskydd ska analyseras.
Ändrade regler om trapphus som enda utrymningsväg
Trapphus som utgör den enda utrymningsvägen i en byggnad där varken stadsgas eller explosionsfarlig
verksamhet förekommer ska ha tillräcklig bärförmåga för att säkerställa utrymning. I byggnader med
stadsgas eller verksamhet där risk för explosion finns ska sådana trapphus även dimensioneras för en
gasexplosion i byggnaden. En ny modell för att ta hänsyn till ett reducerat explosionstryck införs i EKS som
komplement till eurokodens modell för gasexplosion.
Ändrade regler om olyckslast
Det finns fyra olika modeller att hantera när man dimensionerar för olyckslast. Det är att begränsa
kollapsad area vid ett lokalt brott, förhindra eller reducera lasten, dimensionera bärverksdelen som
väsentlig bärverksdel för olyckslasten och sammanhållning av bärverksdelar. Reglerna avseende olyckslast
ändras i de nya föreskrifterna.
Här finner Ni de nya föreskrifterna.

Informationen kommer från Boverket.

Altea Academy
Vi har nu lanserat vår nya utbildningsplattform. Först ut är en härdplastutbildning och en utbildning
avseende farligt gods (ADR-S 1.3) som Ni kan gå redan idag. Denna utbildning kommer att följas av
webbutbildningar inom kemikalier, systematiskt brandskyddsarbete, belastningsergonomi samt
grundutbildningar avseende ledningssystem.
Ni finner vår nya plattform på:
https://academy.altea.se
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Information om nano i Reach-registrering
Om Ni tillverkar eller importerar ämnen i nanoform eller blandningar som innehåller ämnen i
nanoform kan Ni behöva komplettera Ert registreringsunderlag med ytterligare information. Detta
enligt EU:s Reach-förordning. Kompletteringen ska vara gjord senast 1 januari 2020.
Reach-bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII har reviderats och specifika bestämmelser om krav
på data för ämnen i nanoform har införts. Det krävs bland annat information om nanoformens
förmåga att tas upp i kroppen samt dess toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper. Kraven
omfattar alla avsiktligt tillverkade ämnen i nanoform oavsett när de kommit ut på marknaden.
Skälet till att införa särskilda informationskrav för ämnen i nanoform är för att på ett godtagbart sätt
kunna hantera eventuella risker med dessa ämnen.
Här finner Ni mer information.
Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Incidentrapportering inom transportsektorn
Från den 1 mars ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapportera incidenter som sker i
deras nätverk och informationssystem. Det är viktigt att aktörer inom transportsektorn
identifierar och anmäler sig som samhällsviktig leverantör till Transportstyrelsen. Själva
incidentrapporteringen sker sedan till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Rapportering av incidenter i samhällsviktiga nätverk och informationssystem är en viktig del av
samhällets informations- och cybersäkerhet. För att kunna mildra konsekvenserna och identifiera
sårbarheter är det viktigt för samhället att incidenter rapporteras. Genom att hantera, analysera
och rapportera incidenter läggs grunden för att ständigt förbättra den egna organisationens
informationssäkerhetsarbete.

Anmäl samhällsviktig leverantör av tjänst inom transportsektorn
För att kunna anmäla incidenter i Era nätverk och informationssystem måste Ni först identifiera Er
som samhällsviktig leverantör. Arbetar Ni inom transportsektorn är det till Transportstyrelsen Ni
gör en sådan anmälan till.
Vilka incidenter ska rapporteras?
När en incident inträffat rapporterar Ni den till MSB. Incidenter som ska rapporteras är sådana
som har betydande påverkan på kontinuitet i en samhällsviktig tjänst – eller omfattande påverkan
på leveransen av en digital tjänst.
Här finner Ni mer information.
Informationen kommer från Transportstyrelsen.
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Arbetsrättsmål
Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål
som avgjordes under mars 2019.
Mål nr A 114-116/17
Fråga bl.a. om tre målare varit anställda hos ett
måleriföretag eller hos ett bemanningsföretag.
Arbetsdomstolen har funnit att anställningsavtalen träffats med en behörig företrädare för
måleriföretaget och att det inte är visat att
företrädaren innan avtalet träffades gjort klart för
målarna att någon annan än måleriföretaget
skulle vara avtalspart.

Mål nr A 137/17
Två bolag har tecknat kollektivavtal i form av s.k.
hängavtal till byggavtalet och därutöver tecknat
separata, likalydande, löneöverenskommelser.
Tvisten har huvudsakligen rört om
löneöverenskommelserna enbart reglerar
timlönen för yrkesarbetare eller om det av
överenskommelserna även följer vilken timlön
som ska betalas till övriga arbetstagarkategorier.
Mål nr A 152/17
Fråga om det funnits laga grund för avskedande av
en generaldirektör. Tvisten har rört om
generaldirektören gjort sig skyldig till vårdslöshet
med hemlig uppgift, om hennes agerande, även
om handlandet inte utgjort straffbar gärning, varit
sådant att skäl för avskedande funnits, om de
faktiska omständigheterna får läggas till grund för
bedömningen om avskedandet varit lagligen
grundat, om staten agerat i strid med
tvåmånadersregeln och om staten varit förhindrad
att avskeda generaldirektören dels då den redan
vidtagit en arbetsrättslig åtgärd, dels eftersom det
agerande som lagts henne till last avser ett
agerande i hennes tidigare anställning.

Mål avseende offentlig upphandling
Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende
offentlig upphandling som avgjordes av Högsta
förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under
mars 2019.
Målnr: 9021-18
Leverantör/Sökande: iAccess Technologies Inc.
Upphandlande myndighet: Försvarets
materielverk
Avgörande: Återförvisning till lägre instans
Ärende: Fråga om en anbudsgivare har lidit ska
trots att deras anbud inte uppfyllt kraven i
förfrågningsunderlaget.
Målnr: 7961-18
Leverantör/Sökande: Cactus Utilities AB
Upphandlande myndighet: 1. Stockholm Vatten
AB, 2. Guard Automation AS, 3. IDS GmbH, HRB
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Fråga om huruvida ett krav är tydligt och
har en adekvat koppling till
upphandlingsföremålet.
Målnr: 2573-18
Leverantör/Sökande: VIKING Life-Saving
Equipment Sweden AB
Upphandlande myndighet: Trafikverket
Avgörande: Återförvisning till lägre instans
Ärende: Fråga om skälig ramavtalstid
Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni
även kan finna domstolsavgörandena från
respektive förvaltningsrätt.
Informationen kommer från Konkurrensverket,
Högsta förvaltningsdomstolen och
kammarrätterna.

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.
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Månadens statistik
Antalet sjukdagar minskar
Antalet sjukdagar per anställd
minskade under fjärde kvartalet 2018
jämfört med motsvarande kvartal
2017. Totalt var antalet sjukdagar
under sjuklöneperioden 1,69 dagar
per anställd.
Användning av biobränslen ökar
Användning av biomassa av totala
bränsleanvändning i den svenska
ekonomin har ökat från 37 procent
2008 till 47 procent 2017. Utsläppen
av växthusgaser från den svenska
ekonomin och hushållen har minskat
med ungefär 12 procent 2008-2017,
samtidigt som den svenska ekonomin
har växt med 17 procent.
Arbetskraftskostnaderna ökar
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för
februari 2019 beräknats till 128,7 för
arbetare och 132,5 för tjänstemän.
Sedan februari 2018 har
arbetskraftskostnaden ökat med 1,7
procent för arbetare respektive 2,0
procent för tjänstemän.
Byggkostnaderna ökar
Faktorprisindex för flerbostadshus
ökade med 0,2 procent mellan januari
och februari 2019. På årsbasis har
faktorpriserna höjts med 3,6 procent.
Försämrat resultat för kommuner
Kommunsektorn, kommuner och
landsting sammanräknat, redovisade
för 2018 ett samlat överskott på 14,3
miljarder kronor. Det innebär en
försämring med 12,1 miljarder
jämfört med året innan.

Miljömål
Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes
under mars 2019.
M 3691-18, M 3692-18
Föreläggande att städa upp på fastighet samt debitering
av tillsynsavgift. Utredningen har visat bl.a. att ett flertal
oidentifierade personer vistats på fastigheten och att
skrot- och avfallsverksamhet förekommit där. MÖD har
funnit att fastighetsägaren genom att underlåta att agera
får anses ha accepterat den verksamhet som förekommit.
Fastighetsägaren har därför bedömts vara
verksamhetsutövare och rätt adressat för föreläggandet.
Nämnden har därmed också haft rätt att debitera
fastighetsägaren för tillsynsavgift.
M 4624-17
Regresstalan avseende efterbehandlingsansvar enligt 10
kap. 6 § miljöbalken. Förvärvaren av en förorenad
fastighet har i ett för en tidigare ägare
gynnande tredjemansavtal åtagit sig att hålla den tidigare
ägaren skadeslös med avseende på vissa kostnader för
sanering av fastigheten. Sedan den nya ägaren utfört vissa
markarbeten som föranlett kostnader för sanering har
tvist uppstått om vem som slutligen ska bära dessa
kostnader. Vid en skälighetsbedömning enligt 10 kap. 6 §
andra stycket miljöbalken har MÖD bedömt att den
tidigare fastighetsägaren inte ska bära någon del av
saneringskostnaderna.
M 6581-18
Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken. Järnvägsarbeten
har föranlett avstängning av en väg med reducerad
framkomlighet till en livsmedelsbutik som följd. MÖD har
bedömt att den störning som avstängningen inneburit har
varit sådan att den skäligen får tålas med hänsyn till dess
allmänna förekomst under jämförliga förhållanden.
Butikens talan om ersättning för den
omsättningsminskning som avstängningen gett upphov till
har därför ogillats.
Informationen kommer från Mark- och
miljööverdomstolen.

Informationen kommer från SCB.
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Bygg- och fastighetsmål
Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och
fastighetsmål som avgjordes under mars 2019.
P 9770-18
Mål avseende bygglov för enbostadshus som
gällde bl.a. fråga om vilken fasad som skulle vara
utgångspunkt för beräkning av byggnadshöjd.
Bygglovet har upphävts eftersom det innebar
avvikelse från gällande detaljplan såväl i fråga om
byggnadshöjd som våningsantal.

P 10418-18
En kommuns underlåtenhet att skicka
granskningsutlåtandet eller ett meddelande om
var utlåtandet hölls tillgängligt till berörda
sakägare i ett detaljplaneärende har ansetts
utgöra ett sådant handläggningsfel som motiverar
att planen upphävs.
P 6741-18
Byggsanktionsavgift för brukande av lokal utan
slutbesked. Mark- och miljööverdomstolen har
funnit att det inte finns förutsättningar att ta ut en
byggsanktionsavgift när en byggnad, som tagits i
bruk enligt ett interimistiskt slutbesked, har
fortsatt brukas efter det att en i det interimistiska
slutbeskedet angiven tidsgräns passerats.

Utsläpp från fordon i norra Sverige
Utsläppen av växthusgaser från terrängmaskiner
har mångdubblats de senaste trettio åren, medan
utsläppen från många andra trafikslag minskat.
Skotrar och fyrhjulingar släpper dessutom ut mer
växthusgaser än inrikesflyget.
I fyra av de fem nordligaste länen släpper
terrängmaskinerna ut mer växthusgaser än
inrikesflyget i dessa län enligt beräkningsmodell
som redovisas på den nationella
emissionsdatabasen, där utsläppen från alla
sektorer redovisas separat ända ner på
kommunnivå.
Utsläppen från bilar går ner
År 1990 fanns det i Sverige 137 093 skotrar och
fyrhjulingar i trafik medan motsvarande siffra
2016 var 273 794 – nästan en fördubbling alltså.
För bilar är motsvarande siffra för år 1990 drygt
3,5 miljoner personbilar jämfört med dagens 4,8
miljoner.
Men alternativa drivmedel och bränslen har gjort
att utsläppen från bilar i stället har minskat med
18 procent sedan 1990.

F 4552-18
I mål om omprövning av
gemensamhetsanläggning avseende väg har två
fastigheter befriats från skyldighet att delta i
gemensamhetsanläggning.
F 2882-18
Inrättande av gemensamhetsanläggning. Fråga om
Lantmäteriet borde ha beslutat om fördelning av
kostnader för uppförande av gemensamhetsanläggningen som uppkommit före anläggningsbeslutet. Mark- och miljööverdomstolen har
funnit att Lantmäteriet genom den andelstalslängd som hör till anläggningsbeslutet har uppfyllt
skyldigheten att besluta om andelstal för
utförande och drift.
Informationen kommer från Mark- och
miljööverdomstolen.

Informationen kommer från Sveriges radio.
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