TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

2012-03-14

Plats och tid
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Magnus Svensson, ordf (M)
Christofer Johansson (C)
Nils Gustling (C)
Östen Barrdahl (C)
Kjell Mattsson (KD)
Hans Larsson (S)
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Pernilla Landin, projektledare, §§ 30, 33
Jan Andersson, miljöinspektör, §§ 30, 33
Hanna Gustafsson, miljöinspektör, §§ 24, 32, 33
Christer Franzén, byggnadsinspektör, §§ 25-29, 33
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Kristina Strand, sekreterare
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §
§ 24

Anmälan miljöfarlig verksamhet Vågen

§ 25

Ansökan om bygglov, Bergkvara 2:60

§ 26

Anmälan icke bygglovsplikt

§ 27

Ansökan rivningslov, Segelmakaren 10

§ 28

Ansökan bygglov, Södra Kärr 1:27

§ 29

Ansökan om lov, Björkenäs 1:1 nr 74

§ 30

Förlänga turistsäsongen m m – motion,

§ 31

Jäv rörande samhällsbyggnadschefen inom bygg- och miljönämndens
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§ 32
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Information
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Anmälan delegationsbeslut februari 2012
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§ 24

Dnr 12/BMN0081

BERGKVARA 2:1
TORSÅS KOMMUN, AMIE, VÅGEN
ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET, MELLANLAGRING
FARLIGT AVFALL
Torsås kommun, AMIE, Vågen har inkommit med en anmälan om miljöfarlig
verksamhet, 2012-01-03.
Anmälan avser mellanlagring av farligt avfall på Vågens anläggning i Bergkvara.
Verksamheten pågår sedan tidigare. Mellanlagring av farligt avfall är en liten del av
Vågens verksamhet som i huvudsak utgörs av second-handförsäljning, reparationer,
demontering.
Enligt anmälan kommer per tillfälle maximalt mellanlagras:
1 ton oljeavfall
30 ton blybatteri
100 ton elektronik
30 ton impregnerat trä
1 ton övrigt farligt avfall
Mängderna uppgår i regel inte i närheten av ovan angivna mängder.
Bygg- och miljönämndens beslut
Att förelägga Torsås kommun, AMIE (org.nr 21200-0696) att vid Vågens anläggning
i Bergkvara vidta följande försiktighetsmått vid mellanlagring av farligt avfall:
1. Olika slag av farligt avfall får ej sammanblandas.
2. Förvaring av farligt avfall ska ske på hårdgjord yta, under tak eller på annat sätt
så att avfallet skyddas från nederbörd.
3. Flytande farligt avfall och kemikalier ska utöver punkt 1 och 2 förvaras inom
invallning som rymmer den största behållarens volym plus 10 procent av övriga
behållares sammanlagda volym.
4. Absorbtionsmedel ska finnas tillgängligt i händelse av spill. Använt
absorbtionsmedel ska hanteras som farligt avfall.
5. När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige
ska lämnaren och mottagren se till att det finns ett transportdokument som
innehåller uppgift om avfallsslag, avfallsmängd, vem som är lämnare och vem
som är mottagare.
6. Överlåtelse av farligt avfall får endast ske till den som har erfoderliga tillstånd
att transportera eller ta emot avfallet.
Forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 24 forts
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshänvisning.
LAGSTÖD
2 kap 3 § miljöbalken
26 kap 9 § miljöbalken
15 kap 5a § miljöbalken
16, 60 §§ Avfallsförordning 2011:927
AVGIFT
För tillsyn och prövning enligt miljöbalken utgår avgift enligt taxa fastställd av
Kommunfullmäktige. För aktuellt anmälningsärende debiteras ni 2800 kronor.
Avgiften faktureras separat.
ÖVRIGT
Verksamheten omfattas av kraven i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares
egenkontroll (bifogas).
Beslut om fast årlig avgift för Bygg- och miljönämndens miljötillsyn kommer att
meddelas separat.

Sändlista:
Torsås kommun, AMIE, att. Hans Gustafsson (delgivningskvitto)
Länsstyrelsen Kalmar län, Miljöenheten, 391 86 Kalmar (kopia för kännedom)

Bifogas:
Anvisning för att överklaga beslutet
Förordning 1998:901 om verksamhetsutövarens egenkontroll

Justerandes signaturer
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§ 25
BERGKVARA 2:60
BERGKVARA SJÖKROG HB
ANSÖKAN BYGGLOV

Dnr 12/BMN0060

Bakgrund
Fastigheten ligger inom detaljplan antagen 2003-07-22 och har ett säsongsbetonat
bygglov enligt Plan- och bygglagens (SFS1987:10) 8 kap 14a § för tält över altan. Man
vill nu i stället för tält permanenta detta med att bygga ett inglasat uterum på samma
plats. Verksamheten har dessutom utökats och har behov av ytterligare kylrum och
förråd.
Markägaren, närmaste granne och tekniska nämnden har hörts och de har godtagit
att bygglov beviljas för byggnationen.
Tekniska nämnden har dock ställt som krav att om något händer med deras ledningar
skall näringsidkaren stå för kostnaderna för omdragning av installationerna och att
detta skrivs in som ett servitut eller likvärdigt på fastigheten.
Ett alternativ till att bevilja bygglov med mindre avvikelse är att bevilja tidsbegränsat
lov enligt Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) 9kap 33 § i fem + fem år och under
denna tid ta ställning till att ändra detaljplanen.
Information
Byggnationen skall påbörjas före två år och avslutas senast inom fem år annars
upphör lovet att gälla.
Att bygglov beviljats innebär inte att byggnationen får påbörjas utan att de tekniska
kraven gåtts igenom vilket sker vid det tekniska samrådet.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygglov beviljas för tillbyggnad av kylrum och inglasat uterum med liten avvikelse
enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap 31b § för byggnation över område
markerat med u (installation) i detaljplan.
För lovet gäller
Peter Ludvigsson godkänns som kontrollansvarig.
Kontrollplan skall inlämnas dock senast vid det tekniska samrådet.
Tekniskt samråd skall hållas och byggherren skall anmäla senast tre veckor före
byggstart för bestämmande av tid för samrådet.
Tidpunktför arbetsplatsbesök kommer att skrivas in i kontrollplan.
Anmälan skall göras då byggnationen är färdigställd för hållande av slutsamråd och
utfärdande av slutbesked. Byggnad som inte erhållit slutbesked får inte tas i bruk och
kan föranleda uttag av sanktionsavgift.
Peter Ludwigsson deltar ej i handläggningen av ärendet p g a jäv.
Bygglovsavgift:
Bygganmälan:
Summa avgifter:

4 092:- kronor
6 072:- kronor
10 164:- kronor

Forts
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 25 forts
Sändlista:
Bergkvara Sjökrog HB (delgivningskvitto)
Ove Karlsson (delgivningskvitto)
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Dnr12/BMN0093
Anmälan icke bygglovspliktig åtgärd
Ärendebeskrivning
Byggnadsinspektör Christer Franzén lyfter frågan om bygg- och miljönämnden ska
kräva bygganmälan för icke bygglovspliktige åtgärd utanför sammanhållen bebyggelse
och detaljplanelagada områden.
Tidigare har Torsås kommun beslutat att tillbyggnader med 50 % av ursprunglig
byggnadsyta inte kräver bygglov.
Gällande byggnadsregler för byggnationen gäller men någon kontroll av att dessa
följs är inte möjlig eftersom man inte vet att byggnationen utförs.
Detta kan accepteras vid mindre tillbyggnader av enkel art t.ex. inglasad altan.
Idag finns det inte någon övre gräns på antalet kvadratmeter tillbyggd yta som får
göras. Detta böra bör begränsas till en rimlig nivå, ca 30 m2.
Vissa åtgärder är anmälningspliktiga och är reglerade i Plan- och bygglagen eller i
Plan- och byggförordningen t.ex. förändring på bärande stomme, avlopp, eldstad
mm.
Bygg- och miljönämndens beslut
Föreslå kommunfullmäktige att utifrån de synpunkter som framförts ovan ändra så
att anmälan icke bygglovspliktig åtgärd införs för tillbyggnader större än 30 m2
utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagda områden.

Sändlista:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Dnr 2011/BN0154
Segelmakaren 10
Torsås Fastighets AB
Ansökan om rivningslov, rivning av bostadshus.
Bakgrund
Byggnaden ligger inom ett i planen q märkt område, vilket innebär att ett visst
bevarandevärde finns för bebyggelsen.
Kalmar läns museum har gjort en kulturhistorisk undersökning 2010 och funnit att
byggnaden hade förändrats i så stor omfattning att något bevarande värde inte
förelåg. Av denna anledning kan rivningslov beviljas för byggnaden om inte
fastighetsägaren bestämmer sig för att restaurera byggnaden till sitt ursprung.
Bygg- och miljönämndens beslut
Att rivningslov beviljas enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap 10 § då
byggnaden är i sådant skick att renovering inte är ekonomiskt försvarbar.
Rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller
avslutats inom fem år från beslutsdatum.
För rivningslovet gäller
Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked erhållits.
Kontrollansvarig skall presenteras innan arbetet får påbörjas.
Rivningsplan skall presenteras innan rivningsarbetet påbörjas.
Rivningsarbete skall utföras enligt miljöbalkens föreskrifter.
Anmälan skall göras då arbetet är slutfört.
Dokumentation över rivningsarbetet skall göras i sammarbete med Kalmar läns
muséum.
Rivningslovskostnad:

3 740:- kronor

Sändlista:
Torsås Fastighets AB (delgivningskvitto)
Kalmar läns muséum.
Akten

Justerandes signaturer
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§ 28
Dnr10/BN0049
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
ANSÖKAN BYGGLOV, tillbyggnad av inglasat uterum, ombyggnad
gäststuga och ombyggnad tak på gäststuga
Bakgrund
För det berörda området gäller detaljplan fastställd 1963-07-24.
Planen anger fristående bostadshus med en maximal byggnadsyta av 75 m2 förråd
eller annan gårdsbyggnad får inte uppföras, utan speciellt medgivande från bygg- och
miljönämnden. Huset som är byggt har en storlek på 124,5 m2 och söker för
tillbyggnad av inglasat uterum på 19,3 m2.
En ansökan om ändring av taklutning på gäststuga och en utbyggnad av ett träddäck
under tak ingår i även i ansökan. Detta kommer att utöka denna byggnads (gäststuga)
yta från 42 m2 till 61 m2.
Med de här tillbyggnaderna och den storlek de befintliga byggnaderna har på
fastigheten och med tanke på att planen skall ändras kan nämnden besluta om
anstånd med beslutet enligt Plan- och bygglagens(PBL) 8kap 23§ i två år då
byggnationen avviker från gällande plan då det gäller ytan och antalet byggnader på
fastigheten.
Framdragning av kommunalt vatten och avlopp är under utförande och inkoppling
kommer att ske under en snar framtid.
Bygg- och miljönämnden beslutade 2010-05-25 § 102 att anstå att ta ställning till
ansökan enligt PBL 8 kap 23 § under två år till senast 2012-03-24. Denna tid har nu
förfallit och nämnden har nu att fatta ett beslut i ärendet. Någon ny detaljplan har
ännu inte vunnit laga kraft och därför skall beslutet tas enligt nu gällande detaljplan,
vilket medför att bygglov inte kan beviljas då avvikelsen är stor.
Bygg- och miljönämndens beslut
Att kommunicera avslag på ansökan om bygglov då det avviker från planens avsikter
då det gäller byggnadsytan enligt Plan- och bygglagen (SFS 1987.10) 8 kap 11 §.
Slutligt beslut fattas av nämnden 2012-04-11 eller vid senare tillfälle.
Sökanden får inkomma med yttrande över det som nämnden har för avsikt att ta
beslut om vid nästa sammanträde.
Eventuellt yttrande skall vara Bygg- och miljönämnden tillhanda senast 2012-04-05.

Sändlista:
xxxxxxxxxxxxxn (delgivningskvitto)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Dnr 2010/BN0048
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
ANSÖKAN LOV, rivning och nybyggnad av fritidshus.
Bakgrund
För det berörda området gäller detaljplan fastställd 1958-12-10.
Planen tillåter en byggnad på 30 m2. En ansökan om rivning och nybyggnad av
fritidshus med en byggnadsyta på 98,5 m2 har inlämnats. Detta innebär en avvikelse
från planen på 328 % vilket inte kan anses som mindre enligt Plan- & Bygglagens 8
kap 11 §.
Framdragning av kommunalt vatten och avlopp är utförd och inkoppling kommer att
ske under en snar framtid.
Bygg- och miljönämnden beslutade 2010-10-05 BOM § 169 att anstå att ta ställning
till ansökan enligt PBL 8 kap 23 § under två år till senast 2012-03-23. Denna tid har
nu förfallit och nämnden har nu att fatta ett beslut i ärendet. Någon ny detaljplan har
ännu inte vunnit laga kraft och därför skall beslutet tas enligt nu gällande detaljplan,
vilket medför att bygglov inte kan beviljas då avvikelsen är stor.
Bygg- och miljönämndens beslut
Att kommunicera avslag på bygglov då det avviker från planens avsikter då det gäller
byggnadsytan enligt Plan- och bygglagen (SFS 1987.10) 8 kap 11 §.
Slutligt beslut fattas av nämnden 2012-04-11 eller vid senare tillfälle.
Sökanden får inkomma med yttrande över det som nämnden har för avsikt att ta
beslut om vid nästa sammanträde.
Eventuellt yttrande skall vara Bygg- och miljönämnden tillhanda senast 2012-04-05.

Sändlista:
Anita och Peter xxxxxxxxxxxxxxxx

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Dnr 2010/BN0210
Förlänga turistsäsongen m m - motion
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Leif Lindberg, TP och Lars Sjöholm, MP, hemställer i en motion till
Kommunfullmäktige att kommunen undersöker om intresse och möjlighet finns att
bilda ett fiskevårdsområde i Hossan i Bergkvara och plantera in ädelfisk för att låta
sportfiskare lösa fiskekort för att fiska där.
Kommunfullmäktige beslutar 2010-03-31 att överlämna motionen till
Kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens Arbetsutskott beslutar 201004-27 att överlämna motionen till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden
för beredning.
Bygg- och miljönämnden beslutar 2010-05-25 § 105 att ställs dig positiva till
motionen och föreslår att turistansvarig utreder möjligheterna.
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 § 47 att ställa sig positiva till motionen men
hänvisar till att tekniska nämnden inte ansvarar för markupplåtelse och turismfrågor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2010-08-10 § 239 att remittera tillbaka
motionen till bygg- och miljönämnden för utredning om möjligheterna finns att bilda
ett fiskevårdsområde i Hossan i Bergkvara och plantera in ädelfisk för att låta
sportfiskare lösa fiskekort för att fiska.
Projektledare Stan Weyns har gett vissa synpunkter i ärendet 2010-12-03 till Peter
Persson.
Yvonne Nilsson meddelar i november 2012 att motionen ej är besvarad.
Kalmarsundskommisionen där bl.a. Torsås kommun och kustmiljögruppen ingår, har
under 2011 ansökt om medel ur havs- och miljöanslaget, där ingick bl.a. Ängaskär
och Hossan för att förbättra reproduktionen av gädda och abborre. Ansökan avslogs
men en omarbetning av ansökan är på gång.
I slutet av 2011 presenterades Vision Bergkvara, av en sammanslutning av föreningar
i Bergkvara. Syftet är bl.a. att bidra till den känsliga kustmiljön i södra Kalmarsund
genom att röja upp Ängaskär och Hossan.
Målet med etapp 1 är:
• Hålla tillbaka vasstillväxten för att förhindra stillastående vatten och få en
tilltalande landskapsbild.
• Se till att botten är fri från för mycket biomassa som bildat sediment och bryts ned
med risk för syrebrist och svavelvätebildning, vilket är negativt för
fiskereproduktionen.
• Se till att botten är grusig, särskilt runt stränderna för att bli attraktiva som
lekbotten för fisk
Forts

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 30 forts
• Se till att vattencirkulationen är god, vilket ökar syrehalten och med viss fördel även
salthalten.
Kontakt har tagits med en av förslagsställarna i motionen, Leif Lindberg, han
meddelar att motionen är aktuell och vill att den handläggs vidare.
Miljöhandläggarens förslag till beslut
Förslaget i motionen att plantera in ädelfisk i Hossan är inte förenlig med pågående
kustmiljöarbete i Torsås kommun som när det gäller fisk, i stort går ut på att bl. a.
främja reproduktionen av gädda och abborre.
Inplantering av ädelfisk är inte en miljöriktig insats i detta sammanhang.
Motionens förslag synes ej heller var förenlig med den långsiktiga miljöförbättring
som Vision Bergkvara beskriver. Detta vidimeras av t f samhällsbyggnadschef Leif
Kuusela som deltagit i möte med arbetsgrupp för Ängaskär och Hossan.
Bygg- och miljönämndens beslut
Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till ovanstående
motivering.

Sändlista:
Kommunfullmäktige
Leif Lindberg
Lars Sjöholm

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Dnr 2012/BMN0108
Frågan om jäv rörande samhällsbyggnadschefen i
myndighetsutövningen inom bygg-och miljönämndens
ansvarsområde.
Bakgrund
Samhällsbyggnadschefen har för förvaltningspersonal, Bygg-och Miljönämnd samt
Teknisk nämnden presenterat en utvecklingsplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen
2012 . Utvecklingsplanen har också varit föremål för facklig förhandling enligt MBL
§ 11. Vid denna förhandling har de fackliga parterna anmält avvikande synpunkter
med hänvisning till att utvecklingsplanen inte i tillräcklig omfattning tar hänsyn till
den jävsproblematik som uppstår i Samhällsbyggnadschefens roll som både
myndighetsföreträdare och driftansvarig.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg-och Miljönämnden ger Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att senast till
nämndens sammanträde 120613 lämna förslag på en intern rutin som säkerställer en
formell ärendehantering i de fall jävssituationer kan uppstå.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Dnr 2010/MN0020
Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående bullermätning av
vindkraftverk, M 916-12
Påboda 1:7
Bygg- och miljönämnden har erhållit ett föreläggande från Mark- och miljödomstolen
gällande yttrande över överklagat beslut samt begäran om utlämnande av upprättade
rapporter från aktuella ljudmätningar.
De klagande i ärendet ifrågasätter utförandet av mätningarna samt yrkar att
- Mätningen görs om av oberoende företag
- Mätningen utförs vid och i deras bostad nattetid
- Mätningen utförs vid vindriktning sydväst till väst
- Vindstyrkan ska vara mellan 8 till 12 m/s
- Sänka ljudet nattetid, 22-07.
Miljöhandläggarens förslag till beslut
Att till Mark- och miljödomstolen översända begärda handlingar
Att till Mark och miljödomstolen lämna följande yttrande:
Anledningen till att mätpunkten flyttades redovisas i bifogat e-postmeddelande,
2010-05-06. Detta skedde efter den klagandes medgivande enligt bifogad
tjänsteanteckning 2010-05-06.
Då mätningen ägde rum hade 3 månader passerat sedan den första klagande
framförde önskan om att kontrollera ljudnivåerna vid vindkraftverken. Bytet av
mätpunkt syftade främst till att tillgodose de klagandes önskan om att snarast
genomföra mätningen i kombination med att rätt fysiska mätförhållanden skulle vara
uppfyllda.
Ljudeffektsbestämning med beräkning av ljudimmissionsnivåer vid omkringliggande
fastigheter är en lika erkänd metod som immissionsljudmätning för att kontrollera
efterlevnad av riktvärden för buller.
Eftersom inga slutsatser av immissionsljudmätningen vid bostad gick att dra på
grund av för hög bakgrundsljudnivå så är Bygg- och miljönämndens beslut om att
olägenhet inte föreligger i huvudsak baserad på resultaten från
ljudeffektsbestämningen med beräkning av ljudimmissionsnivåer vid
omkringliggande fastigheter.
Enligt de från WSP redovisade slutsatserna av mätningen så orsakades de höga
bakgrundsljudet inte av trafiken utan av ljudet från vinden.
Forts
Justerandes signaturer
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Forts § 32
Sändlista:
Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö

Bifogas:
PM 10135877_01 - Immissionsljudmätning vid Påboda 1:8, 7 maj 2010
Rapport - Ljudeffektbestämning enligt IEC 61400-11, 2010-06-10
PM 10135877.02 - Beräkning av immissionsljudnivåer, Påboda
E -postmeddelande 2010-05-06
Tjänsteanteckning Hanna Gustafsson 2010-05-06
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§ 33
Information
Projektledare Pernilla Landin redogör för arbetet med projektet Moment som pågår
fram till 2012-08-31.
- Åtgärder i Sloalycke, finansiering finns och åtgärden kommer att påbörjas inom
kort.
- Biotopåtgärder, lägga i sten och grus och skapa bättre förutsättningar för fisk
tillsammans med fiskearbetsgrupp och högstadieelever.
- Provfiske.
- Planering av vattenkonferens i kommunen juni 2012, ”Vattensamling 2012”.
Jan Andersson informerar om ett länsövergripande projekt tillsammans med
länsstyrelsen med framtagande av en gemensam strategi för recipientkontrollen i
länet. Syftet är att öka delaktigheten i recipientkontrollen där man tar fram en ny
ansvarsfördelning och förelägger verksamheter som tidigare inte utfört
recipientkontroll. 2012 kommer projektet att planeras och under 2013/14 är planen
att påbörja framtagande av kontrollprogram och förelägganden.
Bygg- och miljönämndens AU har genom Jan Andersson svarat att man är positiv till
deltagande men inte villig att ta ställning till föreläggande i nuläget
(dnr 12/BMN0107).
Jan Anderson redogör för vassklippning med Truxor juli-december 2011
(dnr 12/BMN0119)
Christer Franzén redogör för utdömande av tilläggsavgift, Torsås 1:25, Taracaxum
AB. Mörebyggen startade byggnation innan bygglov var sökt av denna anledning
påfördes en tilläggsavgift för olovligt byggande. Denna överklagades till Länsstyrelsen
och därefter till Mark- och miljödomstolen som utdömde tilläggsavgiften (dnr
10/BN0063).
Föreligger länsstyrelsen beslut ang överklagande av bygg- och miljönämndens beslut
enligt PBL och MB avseende vindkraftsverk på fastigheten Påboda 6:15 och 8:7.
Föreligger länsstyrelsens beslut ang överklagande av bygg- och miljönämndens beslut
enligt PBL och MB avseende vindkraftverk på Kvilla 2:13 och 5:19.
Bygg- och miljönämndens beslut
Noterar informationen.
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§ 34
Anmälan delegationsbeslut februari 2012
Beslut enligt Miljöbalken och Livsmedelslagstiftning: enligt redovisning, bilaga
Bygg- och miljönämndens beslut
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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