
Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-16 

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunhuset, Hävringe 293 kl 13.15 - 15.45 
Ajournering 13.59 - 14.05, 14.29 - 14.37 

Beslutande Tommy Karlsson (S) 
Calingen Lindberg (S) 
Tapio Helminen (M) 
Birgitta Luoto (S) 
Bengt Björkhage (M) 
Lena Karlsson Aronsson (S) 
Gert Bennevall (KD) 
Daniel Lundgren (V) 
Per Krusell (SD) §§ 82-88 
Kjell Olsson (M) §§ 89-90

Ej tjänstgörande ersättare Fia Nygren (S) 
Ferry Hagi (S) 
Thomas Sohlgren (V) 
Kjell Olsson (M) §§ 82-88
Tomas Stenbäck (M)

Övriga deltagare Mårten Johansson Sekreterare 
Nils Erik Selin Förvaltningschef 
Mikael Johansson Bygglovshandläggare §§

82-87
Johan Hemmingsson Bygglovshandläggare §

83 via länk

Underskrifter Sekreterare 
…………………………………………… 
Mårten Johansson Paragrafer 82 - 90 

Ordförande …………………………………………… 
Tommy Karlsson 

Justerande ………………………………………….. 
Tapio Helminen 

BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-16  

Datum för 
anslagsuppsättande 

2022- 
Datum för  
anslagsnedtagande 

2022- 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift ………………………………………… 
Mårten Johansson 



Sammanträdesprotokoll Blad 2 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-16 

Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll Blad 3 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-16 

Utdragsbestyrkande 

Msn § 82 Information/Rapporter 3 - 4 

Msn § 83 Stjärnholm 5:1, Sundavägen, ansökan om bygglov för nybyggnad 
av par-, rad- och kedjehus i södra Inskogen, etapp 1 

5 - 8 

Msn § 84 Fullriggaren 4, Björntorpsvägen 69, tillsyn gällande inglasning 
balkong utan bygglov/startbesked - beslut om sanktionsavgift 

9 - 14 

Msn § 85 Relingen 16, Stenviksvägen 24 B, tillsyn påbörjat fasadändring utan 
bygglov - beslut om sanktionsavgift 

15 - 20 

Msn § 86 Knopen 5, Segelvägen 30, tillsyn för garage utan bygglov - beslut 
om sanktionsavgift 

21 - 24 

Msn § 87 Namnsättning ny rondell vid Björntorp 25 - 27 

Msn § 88 Budgetuppföljning per oktober 28 - 30 

Msn § 89 Miljöstipendium 2022 31 - 33 

Msn § 90 Redovisning av delegationsbeslut 34 - 35 



Sammanträdesprotokoll Blad 4 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-16 

Utdragsbestyrkande 

Msn § 82 Dnr MSN.2022.1 

Information/Rapporter 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Nils-Erik Selin informerar om: 

• Personalrekryteringar, köp av konsulttjänster och parktikplatser på miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen

• Statistik och hantering gällande handläggning av bygglovsärenden.
Uppfyller beslut på  94 % av bygglovsärendena inom tio veckor.

• Statistik avseende sjukfrånvaro i hela kommunen samt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

• OGIS och hur man kan lägga på olika skikt för att se olika detaljplaner och
olika delar av samhällsbyggnadsprocessen med mera.

______ 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-16 

Utdragsbestyrkande 

Msn § 83 Dnr BYGG.2022.185 

Stjärnholm 5:1, Sundavägen, ansökan om bygglov för nybyggnad 
av par-, rad- och kedjehus i södra Inskogen, etapp 1  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar att bevilja bygglov med
avvikelse från detaljplan, i enlighet av 9 kap. 30 och 31 b 2 §§ PBL.

2. Marklov beviljas i enlighet med 9 kap. 35 § PBL

3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns
Gabriel Külen.

4. Totala avgiften för beslutet är 52582 kr enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Därtill kommer kostnad för införande av annons i
Södermanlands nyheter i samband med grannhörandet. Lagstadgade tidsfrister för
handläggningen har hållits och avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a
§ plan- och bygglagen (2010:900). 2/3-delar av summan faktureras vid
startbeskedet.

5. Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

Sammanfattning 

Företaget RE Equity tilldelades markanvisning för södra Inskogen i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige 2022-01-26. En bygglovsansökan för den första etappen i området 
inkom 2022-06-27. Förslaget avvek till viss del från detaljplanens bestämmelser i fråga om 
disponering av ytan samt för komplementbyggnadernas höjd. Anledningen till att avvika från 
detaljplanens föreslagna illustration var för att undvika att behöva flytta på större ledningar i 
området. Markägaren och Oxelö Energi har i samråd accepterat detta. 
Komplementbyggnadernas höjd har senare reviderats och är nu planenliga. Berörda 
sakägare har fått möjlighet att yttra sig men inga negativa synpunkter har inkommit.  

Eftersom förslaget skiljer sig i ganska stor utsträckning mellan det förslag som 
presenterades i markanvisningen och det som nu föreligger i bygglovsansökan har 
markägaren givits möjlighet att förankra beslutet internt. Markägaren, kommunens mark- 
och exploateringsenhet har haft kontakt med sökande gällande förändringarna men har 
därefter i samråd med de politiker som godkände markanvisningen ändå valt att ge sitt 
medgivande för det förslag som nu presenteras. 

Föreslagen byggnation omfattar den första delen av markanvisningen, sex parhus och ett 
radhus med fyra bostäder. Parhusen har två våningar, en byggnadsarea om 165 m2 och 
tillhörande komplementbyggnader i form av carport och förråd. Radhuset har en 
byggnadsarea om 304 m2 och därutöver två förråd.  
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-16 

Utdragsbestyrkande 

Den sammanlagda bruttoarean för förslagets parhus, radhus och förråd uppgår till 1988 m2 
och därtill carport med 196 m2 öppenarea. 

Byggnaderna har träfasader, målade i olika nyanser av grått enligt bifogad färgsättningsplan 
och pappklädda tak med solceller.  

Området ska i senare etapper byggas ut med hyreslägenheter, gemensamma parkeringar, 
miljöhus, planteringar och lekplats. 

Remisser har skickats till kommunens gatuavdelning, Oxelö energi och Räddningstjänsten. 
Gatuavdelningen har inget att erinra men förtydligat ansvarsfördelningen mellan sökande 
och kommunen gällande vem som ska bygga gator. Oxelö energi har i fråga om renhållning 
inget att erinra utan endast givit generella rekommendationer. Räddningstjänsten har inte 
yttrat sig i detta skede men kommer att tillfrågas ånyo inför startbesked. 

Skäl till beslut 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att pröva förslaget trots avvikelse 
gentemot detaljplan. Genom brev till grannar samt annons i Södermanlands Nyheter har 
berörda sakägare givits möjlighet att yttra sig. Varken negativa eller positiva synpunkter har 
kommit in. Markägaren har givit sitt medgivande till förslaget. 

Gällande detaljplan, 0481-P80/1, vann laga kraft 1980-03-17 

I denna detaljplan finns en illustration som anger att ”område skall bebyggas i huvudsak i 
enlighet med på kartan angiven illustration”. Det förslag som sökande presenterar kan ändå 
anses ligga i linje med planens intention, i fråga om sammanbyggda par- och radhus. 
Avvikelsen kan i sammanhanget ses vara av begränsad omfattning och nödvändig för att 
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Med detta kan 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bevilja bygglov enligt 9 kap. 30 och 31 b 2 §§ PBL 
och marklov enligt 9 kap. 35 § PBL 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om 
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut. 

Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller 
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. 

Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats. 

Tillstånd för att utföra åtgärden krävs från fastighetsägaren. 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-16 

Utdragsbestyrkande 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person 
med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer 
samt i samråd med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. 
Beställning av utstakning samt lägeskontroll görs via www.oxelosund.se. 

Hur man överklagar 
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i 
Södermanlands län. 

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till: 
Oxelösunds kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
613 81 Oxelösund. 

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. 
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag du 
skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet. 

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och 
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov 
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att 
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se). 

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet 
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder 
din uppfattning. 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till 
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. 
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna 
överklagandeskrivelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Bygg 
Översikt inskogen1 
x Reviderad situationsplan A_01-1_1000 
x Reviderad markplaneringsritning A_40-1_1001 
x Planritning, huslänga B4, kedjehus etapp 1 
x Planritning, huslänga B4, kedjehus etapp 1 
x Planritning, huslänga B3, parhus etapp 1 
x Planritning, huslänga A2, radhus etapp 1 
x Reviderad fasadritning elevationer 129-136B, A_40-3_1004 
x Reviderad fasadritning elevationer 129-136, A_40-3_1003 
x Reviderad fasadritning elevationer 125-128A, A_40-3_1002 
x Reviderad fasadritning elevationer 121-124B, A_40-3_1001 
x Sektionsritning, huslängor B3 och A2, etapp 1 
x Sektionsritning, huslänga B4, etapp 1 
x Yttertak, huslängor B3 och A2, etapp 1 
x Yttertak, huslänga B4, etapp 1 
x Reviderad kulörplan A_40-1_1002   

http://www.oxelosund.se/
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-16 

Utdragsbestyrkande 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Nils-Erik Selin och  bygglovshandläggare Johan Hemmingson 
föredrar ärendet för nämnden. 

Framskrivet förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar att bevilja bygglov med avvikelse från 
detaljplan, i enlighet av 9 kap. 30 och 31 b 2 §§ PBL.  

Marklov beviljas i enlighet med 9 kap. 35 § PBL 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till 
kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns Gabriel 
Külen. 

Totala avgiften för beslutet är 52582 kr enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Därtill kommer kostnad för införande av annons i Södermanlands nyheter i samband med 
grannhörandet. Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits och avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 2/3-delar av 
summan faktureras vid startbeskedet. 

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.) 

Beslutsgång 

Mötet ajourneras 13.59 - 14.05 

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med det samma. 

______ 

Beslut till: 
Sökanden 
Fastighetsägaren 
Kontrollansvarig 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-16 

Utdragsbestyrkande 

Msn § 84 Dnr BYGG.2021.195 

Fullriggaren 4, Björntorpsvägen 69, tillsyn gällande inglasning 
balkong utan bygglov/startbesked - beslut om sanktionsavgift  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs Peter Karlsson

(19600602-1650), byggsanktionsavgift om 13 041 kronor för att den lovpliktiga

åtgärden fasadändring av flerbostadshus har påbörjats innan Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska
betalas till Oxelösunds kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har vunnit laga kraft.

2. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

Sammanfattning 

En bygglovsansökan om att glasa in en balkong kom in till kommunen. Under 
handläggningen upptäcktes det att balkongen redan var inglasad. Eftersom det gjordes utan 
att bygglov och startbesked hade beslutats så ska en byggsanktionsavgift tas ut. 
Byggsanktionsavgiften för åtgärden är 13 041 kronor.  

Skäl till beslut 

Åtgärden kräver bygglov. När den utfördes fanns inget bygglov för åtgärden i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens arkiv och inget startbesked hade utfärdats. Därför har en 
överträdelse av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, skett. 

Eftersom en överträdelse av PBL har skett och rättelse därefter inte har vidtagits ska Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden enligt 11 kap. 51 § PBL ta ut en byggsanktionsavgift för 
åtgärden. 

Byggsanktionsavgiften ska tas ut av Peter Karlsson som är den för vars räkning åtgärden 
utfördes. 

Vid beräkningen av byggsanktionsavgiftens storlek används prisbasbeloppet för år 2022 
som är 48 300 kronor. Storleken på byggsanktionsavgiften bestäms i 9 kap. plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. Byggsanktionsavgiften för att ha ändrat ett 
flerbostadshus yttre utseende utan startbesked är 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen avser.   

Det saknas skäl för avgiftsbefrielse eller nedsättning av avgiften i föreliggande fall varför en 
byggsanktionsavgift om 13 041 kronor för den vidtagna åtgärden tas ut. 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-16 

Utdragsbestyrkande 

Ärendet 

En bygglovsansökan om att glasa in en balkong kom in till kommunen den 18 mars 2021 
och hanterades i ärende Bygg.2021.107. Den 4 maj 2021 kom en ifylld och signerad 
kontrollplan in till kommunen. Då skickade handläggaren för ärendet ut ett e-
postmeddelande för att kontrollera om åtgärden redan var utförd. Vid telefonsamtal den 7 
maj 2021 bekräftade sökanden att balkongen redan var inglasad. Ett fotografi taget den 18 
maj 2021 visar att balkongen är inglasad. Arean av inglasningen är 10 kvadratmeter. 

Bygglov och startbesked beslutades den 21 maj 2021. I beslutet anges att åtgärden redan 
är utförd och att ett tillsynsärende har upprättats.  

Slutbesked beslutades den 18 juni 2021. Där anges att beslutet inte hindrar Miljö- och 
samhällsbyggnaden från att ingripa enligt 11 kap. PBL.  

Förutsättningar  

För området gäller detaljplan 04-OXS-73 med kommunalt plannummer 1445. 

Relaterade ärenden 

Bygglovsärende Bygg.2021.107 om inglasad balkong. 

Lagrum 

Enligt 9 kap. 2 § PBL, krävs det bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av 
en byggnad.  

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked om den kräver bygglov, marklov, 
rivningslov eller anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § 
PBL. 

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, ska Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller 
besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en 
bestämmelse i plan- och bygglagen, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har 
meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens 
tillämpningsområde. 

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bryter mot en bestämmelse i 8-
10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på 
byggnadsverk eller byggprodukter, ta ut en byggsanktionsavgift. När avgiftens storlek 
bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som 
överträdelsen avser.  

Byggsanktionsavgiftens storlek framgår enligt 11 kap. 52 § PBL av de föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap. 12 § PBL.  

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är 
oskäligt med hänsyn till 

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,

2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-16 

Utdragsbestyrkande 

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

I 11 kap. 53 a § PBL kan utläsas att en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall får sättas ned 
om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får 
sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt 
beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om 
överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kap. 54 § PBL inte tas ut om rättelse sker innan frågan 
om sanktion har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden.  

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen 
begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den 
som begick överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Enligt 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, ska, om en 
byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte 
vidtar rättelse, en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla 
det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till 
högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått 
skälig tid att vidta rättelse. 

Enligt 9 kap. 10 § 3 PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL 
påbörja en sådan ändring av ett flerbostadshus yttre utseende som kräver lov enligt 9 kap. 
2 § första stycket 3 c plan- och bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
är 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area 
som ändringen avser. 

Upplysningar 

Om rättelse sker innan ett ärende om byggsanktionsavgift har tagits upp av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden så tas ingen avgift ut. 

Efter att ett beslut om byggsanktionsavgift har tagits av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och rättelse därefter inte sker inom rimlig tid kan 
nämnden ta ett nytt beslut om byggsanktionsavgift med dubbelt belopp.  

Hur man överklagar 
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i 
Södermanlands län. 

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till: 
Oxelösunds kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
613 81 Oxelösund. 

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. 
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag du 
skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet. 

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och 
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov 
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Sammanträdesdatum 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2022-11-16  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att 
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se). 
 
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet 
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder 
din uppfattning. 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till 
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. 
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna 
överklagandeskrivelsen. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Bygg 
Foto inglasad balkong  
Uträkning byggsanktionsavgift 
Telefon från/till Anteckning från telefonsamtal   

 
 
Dagens sammanträde 
 
Bygglovshandläggare Mikael Johansson föredrar ärendet för nämnden. 
 
Framskrivet förslag 
 
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs  

, byggsanktionsavgift om 13 041 kronor för att den lovpliktiga åtgärden 

fasadändring av flerbostadshus har påbörjats innan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Oxelösunds kommun inom 
två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft. 
 

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.) 

 
 
Förslag 
 
Daniel Lundgren (V) och Fia Nygren (S) yrkar bifall till framskrivet förslag till beslut 
 
Bengt Björkhage (M) och Per Krusell (SD) yrkar på att sanktionsavgiften döms ut 
till halva beloppet av byggsanktionsavgiften alltså 6520,50 kronor. 
 

 
Beslutsgång 
 
Mötet ajourneras 14.29 - 14.37 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, framskrivet förslag och Bengt 
Björkhages (M) och Per Krusells (SD) förslag. Ordförande ställer förslagen mot 
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varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med framskrivet förslag till 
beslut. 
 
 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Fastighetsägaren  
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Msn § 85        Dnr BYGG.2020.489               
 
 

Relingen 16, Stenviksvägen 24 B, tillsyn påbörjat fasadändring 
utan bygglov - beslut om sanktionsavgift  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs Albin Nordvall 

(19970729-7710) och Sara Ulrika Lejseryd (19960621-4048), solidariskt en 

byggsanktionsavgift om 6 146 kronor för att den lovpliktiga åtgärden fasadändring av 
en- eller tvåbostadshus har påbörjats innan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Oxelösunds kommun 
inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft. 
 

2. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.) 

 
 
 
Sammanfattning 
 
Fasaden på fastighetens bostadshus har ändrats genom att fyra fönster har ersatts av 
träpanel och ett fönster har bytts ut mot ett något mindre. Detta är en bygglovspliktig 
fasadändring. Eftersom det gjordes utan att bygglov och startbesked hade beslutats så ska 
en byggsanktionsavgift tas ut. Byggsanktionsavgiften för åtgärden är 6 146 kronor. 

 
 
Skäl till beslut 
 
Den utförda åtgärden kräver bygglov. Inget bygglov för åtgärden finns i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens arkiv och inget startbesked har utfärdats. Därför har en 
överträdelse av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, skett. 

Eftersom en överträdelse av PBL har skett och rättelse därefter inte har vidtagits ska Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden enligt 11 kap. 51 § PBL ta ut en byggsanktionsavgift för 
åtgärden. 

Vid beräkningen av byggsanktionsavgiftens storlek används prisbasbeloppet för år 2022 
som är 48 300 kronor. Storleken på byggsanktionsavgiften bestäms i 9 kap. plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. Byggsanktionsavgiften för att ha gjort en fasadändring 
på ett en- eller tvåbostadshus utan startbesked är 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som åtgärden avser.   

Byggsanktionsavgiften tas ut av ägarna till fastigheten eftersom det är de som har 
genomfört åtgärden. 

Det saknas skäl för avgiftsbefrielse eller nedsättning av avgiften i föreliggande fall 
varför en byggsanktionsavgift om 6 146 kronor för den vidtagna åtgärden tas ut. 
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Ärendet 

 
Ett tillsynsärende startades den 27 november 2020 efter att Miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän upptäckt att en bygglovspliktig fasadändring skett 
på fastighetens bostadshus. Vid tillsynsbesök den 6 oktober 2022 dokumenterades 
förändringarna. Fyra fönster har ersatts av träpanel och ett fönster har blivit något mindre. 
Den ena fastighetsägaren medverkade vid besöket och förklarade att fastigheten först 
köptes av hennes svärföräldrar och sedan togs över henne och maken. 
Fönsterförändringen föranleddes av ändringar av rumsindelningen på insidan.  

Googles gatuvybilder visar att fasadändringen är genomförd någon gång mellan april 2019 
och oktober 2021.  

Den sammanlagda arean av ändringarna är enligt mätning på bygglovsritningar 4,5 
kvadratmeter. 

Förutsättningar  

För området gäller detaljplan 04-OXS-48 med kommunalt plannummer 1180. 

Relaterade ärenden 

En bygglovsansökan för åtgärden har lämnats in i efterhand och hanteras i ärende 
Bygg.2022.275. 

Lagrum 

Enligt 9 kap. 2 § PBL, krävs det bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av 
en byggnad.  

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked om den kräver bygglov, marklov, 
rivningslov eller anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § 
PBL. 

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, ska Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller 
besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en 
bestämmelse i plan- och bygglagen, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har 
meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens 
tillämpningsområde. 

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bryter mot en bestämmelse i 8-
10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på 
byggnadsverk eller byggprodukter, ta ut en byggsanktionsavgift. När avgiftens storlek 
bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som 
överträdelsen avser.  

Byggsanktionsavgiftens storlek framgår enligt 11 kap. 52 § PBL av de föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap. 12 § PBL.  

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är 
oskäligt med hänsyn till 

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon 
annan fullgöra sin skyldighet, 
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2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller 
bort förutse eller kunnat påverka, eller  

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 

I 11 kap. 53 a § PBL kan utläsas att en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall får sättas ned 
om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får 
sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt 
beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om 
överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kap. 54 § PBL inte tas ut om rättelse sker innan frågan 
om sanktion har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden.  

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen 
begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den 
som begick överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Enligt 11 kap. 60 § gäller att om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är 
de solidariskt ansvariga för betalningen. 

Enligt 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, ska, om en 
byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte 
vidtar rättelse, en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla 
det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till 
högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått 
skälig tid att vidta rättelse. 

Enligt 9 kap. 10 § första punkten PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 
kap. 3 § PBL påbörja en sådan fasadändring av ett en- eller tvåbostadshus som kräver lov 
enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c plan- och bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter 
av tillbyggnadens sanktionsarea. 

 
Upplysningar 
 
Om rättelse sker innan ett ärende om byggsanktionsavgift har tagits upp av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden så tas ingen avgift ut. 

Efter att ett beslut om byggsanktionsavgift har tagits av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och rättelse därefter inte sker inom rimlig tid kan nämnden ta 
ett nytt beslut om byggsanktionsavgift med dubbelt belopp.  

 

Hur man överklagar 
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i 
Södermanlands län. 
 
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till: 
Oxelösunds kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
613 81 Oxelösund. 
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Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. 
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag du 
skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet. 
 
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och 
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov 
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att 
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se). 
 
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet 
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder 
din uppfattning. 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till 
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. 
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna 
överklagandeskrivelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Bygg 
Uträkning byggsanktionsavgift 
Gatuvy öst april 2019 
Gatuvy väst april 2019 
Gatuvy väst oktober 2021 
Gatuvy öst oktober 2021   
 
 
Dagens sammanträde 
 
Förvaltningschef Nils-Erik Selin och bygglovshandläggare Mikael Johansson 
föredrar ärendet för nämnden. 
 
Framskrivet förslag 
 

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs Albin Nordvall (19970729-

7710) och Sara Ulrika Lejseryd (19960621-4048), solidariskt en byggsanktionsavgift om 6 
146 kronor för att den lovpliktiga åtgärden fasadändring av en- eller tvåbostadshus har 
påbörjats innan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. 
Byggsanktionsavgiften ska betalas till Oxelösunds kommun inom två månader efter det att 
beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft. 
 

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.) 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med det samma. 
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______ 
 
Beslut till: 
Fastighetsägarna 
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Msn § 86        Dnr BYGG.2020.368               
 
 

Knopen 5, Segelvägen 30, tillsyn för garage utan bygglov - beslut 
om sanktionsavgift  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs Malgorzata Teresa 

Nieminen (19620226-0466) och Mauri Antero Nieminen (19650202-3879), 

solidariskt en byggsanktionsavgift om 3 308 kronor för att den lovpliktiga åtgärden 
fasadändring av en komplementbyggnad har påbörjats innan Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska 
betalas till Oxelösunds kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut 
avgiften har vunnit laga kraft. 
 

2. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.) 

 
 
 
Sammanfattning 
 
Carporten har ändrats till ett garage genom att ett rulljalusi har monterats för byggnadens 
infart. Det är en bygglovspliktig fasadändring. Eftersom det gjordes utan att bygglov och 
startbesked hade beslutats så ska en byggsanktionsavgift tas ut. Byggsanktionsavgiften för 
åtgärden är 3 308 kronor. 

 

Skäl till beslut 

Åtgärden kräver bygglov. Inget bygglov för åtgärden finns i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens arkiv och inget startbesked har utfärdats. Därför har en 
överträdelse av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, skett. 

Eftersom en överträdelse av PBL har skett och rättelse därefter inte har vidtagits ska Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden enligt 11 kap. 51 § PBL ta ut en byggsanktionsavgift för 
åtgärden. 

Vid beräkningen av byggsanktionsavgiftens storlek används prisbasbeloppet för år 2022 
som är 48 300 kronor. Storleken på byggsanktionsavgiften bestäms i 9 kap. plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. Byggsanktionsavgiften för att ha gjort en fasadändring 
på en komplementbyggnad utan startbesked är 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som åtgärden avser.   

Byggsanktionsavgiften tas ut av de tidigare ägarna till fastigheten eftersom det är de som 
var ägare till byggnaden och fastigheten när åtgärden genomfördes. 

Det saknas skäl för avgiftsbefrielse eller nedsättning av avgiften i föreliggande fall varför en 
byggsanktionsavgift om 3 308 kronor för den vidtagna åtgärden tas ut. 
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Ärendet 

Ett tillsynsärende startades den 6 oktober 2020 efter att Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän upptäckt att carporten på fastigheten ändrats 
till ett garage. Åtgärden genomfördes under 2020. Fastigheten har sedan dess bytt ägare. 
Byggsanktionsavgiften riktas mot de tidigare ägarna. Vid tillsynsbesök den 6 oktober 2022 
dokumenterades förändringarna. 

Den sammanlagda arean av ändringarna är enligt mätning på bygglovsritningar 12 
kvadratmeter. 

Förutsättningar  

För området gäller detaljplan 0481-P09/6 med kommunalt plannummer 1834. 

Relaterade ärenden 

En bygglovsansökan för åtgärden har lämnats in i efterhand och hanteras i ärende 
Bygg.2022.276. 

Lagrum 

Enligt 9 kap. 2 § PBL, krävs det bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av 
en byggnad.  

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked om den kräver bygglov, marklov, 
rivningslov eller anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § 
PBL. 

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, ska Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller 
besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en 
bestämmelse i plan- och bygglagen, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har 
meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens 
tillämpningsområde. 

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bryter mot en bestämmelse i 8-
10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på 
byggnadsverk eller byggprodukter, ta ut en byggsanktionsavgift. När avgiftens storlek 
bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som 
överträdelsen avser.  

Byggsanktionsavgiftens storlek framgår enligt 11 kap. 52 § PBL av de föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap. 12 § PBL.  

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är 
oskäligt med hänsyn till 

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon 
annan fullgöra sin skyldighet, 

2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller 
bort förutse eller kunnat påverka, eller  

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 
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I 11 kap. 53 a § PBL kan utläsas att en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall får sättas ned 
om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får 
sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt 
beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om 
överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kap. 54 § PBL inte tas ut om rättelse sker innan frågan 
om sanktion har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden.  

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen 
begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den 
som begick överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Enligt 11 kap. 60 § gäller att om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är 
de solidariskt ansvariga för betalningen. 

Enligt 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, ska, om en 
byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte 
vidtar rättelse, en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla 
det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till 
högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått 
skälig tid att vidta rättelse. 

Enligt 9 kap. 10 § första punkten PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 
kap. 3 § PBL påbörja en sådan fasadändring av en komplementbyggnad som kräver lov 
enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c plan- och bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter 
av tillbyggnadens sanktionsarea. 

Upplysningar 

Om rättelse sker innan ett ärende om byggsanktionsavgift har tagits upp av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden så tas ingen avgift ut. 

Efter att ett beslut om byggsanktionsavgift har tagits av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och rättelse därefter inte sker inom rimlig tid kan nämnden ta 
ett nytt beslut om byggsanktionsavgift med dubbelt belopp.  

 
Hur man överklagar 
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i 
Södermanlands län. 
 
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till: 
Oxelösunds kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
613 81 Oxelösund. 
 
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. 
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag du 
skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet. 
 
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och 
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov 
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eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att 
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se). 
 
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet 
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder 
din uppfattning. 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till 
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. 
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna 
överklagandeskrivelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Bygg 
Foto garage Knopen 5 
Byggsanktionsavgift fasadändring   
 
 
Dagens sammanträde 
 
Bygglovshandläggare Mikael Johansson föredrar ärendet för nämnden. 
 
Framskrivet förslag 
 
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs  

 och  solidariskt en 

byggsanktionsavgift om 3 308 kronor för att den lovpliktiga åtgärden fasadändring av en 
komplementbyggnad har påbörjats innan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett 
startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Oxelösunds kommun inom två månader 
efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft. 
 

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.) 

 
 

Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med det samma. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Malgorzata Teresa Nieminen och Mauri Antero Nieminen 
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Msn § 87        Dnr MSN.2022.27               
 
 

Namnsättning ny rondell vid Björntorp  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Fastställa namnet till Klockartorpsrondellen 

 
 
Sammanfattning 
 
Gatuenheten avser uppföra en ny rondell i korsningen väg 53, Sundavägen, 
Aspaleden och Klockartorpsvägen. Gatuenheten har hört av sig till 
kommunens namngrupp för att få ett namn fastställt på rondellen. 
Föreslaget namn är Klockartorpsrondellen. Klockartorp anspelar på 
Klockartorpsvägen och det torp (Klockartorpet) som låg där Björntorps 
äldreboende ligger idag. Torpet revs i samband med att Nikolaigården 
uppfördes. Nikolaigården revs i sin tur för att ge plats åt Björntorp. 
Namngruppen finner att namnet följer kommunens riktlinjer avseende 
namnsättning och att det finns en logisk koppling till platsen. Förslaget är 
därför att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställer namnet till 
Klockartorpsrondellen. 

 
Utsnitt ur gatuenhetens förslag till ny rondell. Klockartorpsvägen som leder upp till 
Björntorps äldreboende ansluter i norr. Övriga kopplingar är väg 53, Aspaleden och 
Sundavägen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Namnsättning rondell vid Björntorp   
 
 
Dagens sammanträde 

 
 
Framskrivet förslag 
 
Fastställa namnet till Klockartorpsrondellen 

 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med det samma. 
 
 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom) 
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Msn § 88        Dnr MSN.2022.4               
 
 

Budgetuppföljning per oktober  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 
oktober 2022. 

 
Sammanfattning 
 

MSN redovisar ett resultat om 1447 tkr per oktober 2022. Prognos för 2022 är 472 tsk. 

Infrastruktur och gemensam administration har en mindre positiv avvikelse som främst 
beror på en ändrad periodisering av kostnaden för programmet Castor. 

Fysisk och teknisk planering resultat omfattar mest högre bygglovsavgifter, medan Plan 
tappat i för-säljning efter en tjänst dragits in inom Kart- och Mät. Personalkostnader är lägre 
än budgeterat pga av en vakant halvtidstjänst inom Bygglov. Digitalisering av 
bygglovsarkivet har kostat hittills i år 360 tkr vilket var obudgeterat. Lägre konsulttjänster 
inom både Bygglov och Plan än förväntat. 

Ett mindre underskott inom Gata-Park hänger ihop med ett högre elpris till LED-belysning. 

Ett överskott inom Park beror på inga konsultkostnader hittills i år. 

Inom Miljö- och Hälsoskydd finns högre kostnader för konsulter samt lägre 
personalkostnader p.g.a. vakanser inom gruppen Miljöskyddsinspektörer. Dessa poster tar 
nästan ut varandra. 

Ekonomin är under kontroll och bedömningen är att det inte finns någon risk för större 
avvikelser. När det gäller investeringsbudgeten så påverkas kommunen av kriget i Ukraina. 
Priset på Bitumen (bindemedel i asfalt) har stigit dramatiskt. Detta innebär att de flesta 
investeringsprojekten får en högre kostnad än kalkylerat. Detta kommer dock kunna 
hanteras med vissa omfördelningar. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Msn - Budget- och verksamhetsuppföljning per oktober 
Budget- och verksamhetsuppföljning per oktober   
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Dagens sammanträde 
 
Förvaltningschef Nils- Erik Selin föredrar ärendet för nämnden. 
 
Framskrivet förslag 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 
oktober 2022. 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med det samma. 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningscef (för kännedom) 
Verksamhetsekonom (för kännedom) 
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Msn § 89        Dnr MSN.2022.26               
 
 

Miljöstipendium 2022  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Återbruket och Finlirarna tilldelas 2022 års miljöstipendium á 5000 kronor vardera 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösunds kommuns miljöstipendium har instiftats för att uppmärksamma berömvärda 
insatser på miljövårdens område inom Oxelösunds kommun. Annonsering av miljöstipendiet 
har skett på kommunens hemsida. Sista dag för ansökan/nominering var  
31 oktober.  
 
7 nominering har inkommit.  
 
Nämndens ledamöter har enligt riktlinjerna möjlighet att själva föreslå kandidater under 
sammanträdet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Msn - Miljöstipendium 2022 
Nominering miljöstipendium 2022 - Kustarbetarna 
Nominering miljöstipendium 2022 - Kustarbetarna 
Nominering miljöstipendium 2022 - Kustarbetarna 
Nominering miljöstipendium 2022 - Kustarbetarna 
Nominering miljöstipendium 2022 - Kustarbetarna 
Nominering miljöstipendium 2022 - Kustarbetarna 
Nominering miljöstipendium 2022 - Kustarbetarna 
Miljöstipendiater 2001 2021 
Riktlinjer för miljöstipendium   
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Inget framskrivet förslag finns.  
 
Förslag 
 
Sju nomineringar har kommit in som föreslår Kustarbetarna som mottagare av 
2022 års miljöstipendium. 
 
Lena Karlsson Aronsson (S) föreslår att 2022 års miljöstipendium delas mellan två 
stipendiater á 5000 kronor vardera. 
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Lena Karlsson Aronsson (S) nominerar Finlirarna och Återbruket till 2022 års 
miljöstipendium.  
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut.  
 
Ordförande börjar med att fråga nämnden om att tilldela Kustarbetarna 2022 års 
miljöstipendium och finner att nämnden avslår förslaget. 
 
Ordförande frågar nämnden om Lena Karlsson Aronssons (S) förslag att dela 2022 
års miljöstipendium mellan två stipendiater á 5000 kronor vardera och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande avslutar med att fråga nämnden om Lena Karlsson Aronssons (S) 
förslag att tilldela 2022 års miljöstipendium till Återbruket och Finlirarna och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltninngen (för åtgärd) 
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Msn § 90        Dnr MSN.2022.3               
 
 

Redovisning av delegationsbeslut  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor  
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden. 
 

Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva  
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden fritt att återkalla en lämnad delegation. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från 
 

Johan Hemmingson Beslut om ny KA 
Beslut om avslut av ärende 
Beslut om förlängning av handläggningstid 
Bygglov och startbesked 
Föreläggande om komplettering 
Startbesked 
Slutbesked 

Oktober 

Anna Olasdotter Bygglov och startbesked 
Föreläggande om komplettering 
Startbesked 
Slutbesked 

Oktober 

Mikael Johansson Beslut om avslut av ärende 
Bygglov och startbesked 
Slutbesked 

Oktober 

Annelie Alfredsson Strandskyddsdispens 
Tillstånd för BDT-avlopp 
Yttrande vattenverksamhet 

Oktober 

Moa Bohm Strandskyddsdispens Oktober 

Andreas Edhag Beslut om risk- och erfarenhetsklass 
Beslut om försiktighetsmått 
Beslut att registrera livsmedelsanläggning 
Beslut om klassificering och årligt avgift 
Beslut om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
Saneringsintyg fartyg 

Oktober 

Ebba Sellén Godkänna slutrapport och avsluta ärende 
 
 
 

Oktober 
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Kent Börjesson Beslut fällning av träd 
Beslut trafikanordningsplan 
Dispens från lokala trafikföreskrifter 
Trafikanordningsplan 
Transporttillstånd 
Yttrande markupplåtelse 
Yttrande tung och bred transport 

Oktober 

Gunilla Eriksson 
Malin Insegård 
Eva-Lena Berglund 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Juli-Sept 

 




