
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17)
  
Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

 
2019-06-18  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15 - 16.10 
  
Beslutande Tommy Karlsson, §§ 62-66, 68-71 (S)   
 Evert Melander (S) 
 Bengt Björkhage (M) 
 Birgitta Luoto (S)  
 Tapio Helminen (M) 
 Lena Karlsson Aronsson (S) 
 Björn Wintler (L) 
 Daniel Lundgren (V) 
 Leif Winnsberger, § 71 (SD)  
 Kjell Olsson, §§ 62-70 (M) 
 Ferry Hagi, § 67 (S)  
  
Ej tjänstgörande ersättare Ann-Sophie Nygren (S) 
 Ferry Hagi, §§ 62-66, 68-71 (S)  
 Thomas Sohlgren (V) 
 Kjell Olsson, § 71 (M)  
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Camilla Norrgård Sundberg Förvaltningschef
 Christoffer Karlström, § 71 Planarkitekt 
 Göran Deurell, § 71 Planarkitekt 
 Johan Rubin, § 71 Projektledare 
 Sofie Eklöf, § 64 Bygglovshandläggare
 Nanny Rudengren, § 65-66 Bygglovshandläggare
 Anna Ginell, § 67 Bygglovshandläggare
 
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Agnetha West

Paragrafer 62 - 71  

   
 

Ordförande …………………………………………… 
Tommy Karlsson, §§ 62-66, 68-71 

........................................ 
Bengt Björkhage, § 67 

    
 

Justerande …………………………………………..            ......................................... 
Bengt Björkhage, §§ 62-66, 68-71             Birgitta Luoto, § 67 

    

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-06-18  

Datum för 
anslagsuppsättande 2019-06-25 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-07-17 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Agnetha West 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2019-06-18  

 

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 
 

Msn § 62 Biotopskyddsområde Stenvikshöjden på del av fastighet Oxelö 8:17 
och Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun 
 

4 - 5 

Msn § 63 XXX, ansökan om bygglov för inglasning av uterum 
 

6 - 7 

Msn § 64 XXX, beslut om sanktionsavgift  
 

8 

Msn § 65 XXX, ansökan bygglov och rivning för nybyggnad av enbostadshus 
samt installation av eldstad 
 

9 - 11 

Msn § 66 XXX, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
 

12 

Msn § 67 XXX, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
garage 
 

13 - 14 

Msn § 68 Taxor 2020 
 

15 - 16 

Msn § 69 Revidering av delegations- och verkställighetsordning 
 

17 

Msn § 70 Redovisning av delegationsbeslut 
 

18 - 19 

Msn § 71 Information/Rapporter 
 

20 - 21 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-06-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 62        Dnr NAT.2018.426               
 
 
Biotopskyddsområde Stenvikshöjden på del av fastighet Oxelö 
8:17 och Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommun- 
fullmäktige 
 
Med stöd av 7a § förordningen (1998:1252) om områdesskydd att Stenvikshöjden 
ska utgöra ett biotopskyddsområde enligt 7 kap 11 § miljöbalken i enlighet med 
nedanstående beslutspunkter och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07 med bilagor.  

 Den på kartan heldragna linjens innerkant ska utgöra gränsen för det skyddade 
området på 1,1 ha. 

 Oxelösunds kommun fastställer den av Miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen framtagna skötselplan för biotopskyddsområdets skötsel. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som ansvarar för allmän 
platsmark, har ansvaret för eventuella revideringar i skötselplanen i  
det fall revideringar krävs för att uppnå syftet med biotopskyddsområdet. 

 Oxelösunds kommun fastställer föreskrifter och syfte för biotopskyddet enligt  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07. 

 Oxelösunds kommun beslutar att biotopskyddets namn ska vara Stenviks-
höjden. 

 Oxelösunds kommun beslutar att naturvårdsförvaltare av biotopskyddsområdet 
är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som har 
hand om allmän platsmark. Innan förvaltaren vidtar några åtgärder ska dessa 
samrådas med naturvårdsansvarig i Oxelösunds kommun. 

 Oxelösunds kommun förbinder sig att inte rikta ersättningsanspråk mot 
fastighetsägaren till Oxelö 8:17 för att upprätthålla biotopskyddsområdet. 

Lagstöd 7 kap 11, 30 §§ miljöbalken och 22 § förordning om områdesskydd. 

 
Sammanfattning 
 
Vid framtagande av detaljplanen för området runt Stenvikshöjden, som antogs av 
Kommunfullmäktige 2018-02-14 § 10, gjordes en fördjupad naturinventering på 
Stenvikshöjden med anledning av att området pekats ut som värdefullt i Oxelösunds 
naturvårdsplan. Den fördjupade naturinventeringen avslöjade bland annat att 
området i nordvästra delen är bevuxet med ett gammalt tallbestånd, där det på inte 
mindre än sju tallar växer den rödlistade arten tallticka. Med tanke på de höga 
naturvärdena gav Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten att bilda ett biotopskyddsområde. Remiss skickades ut vid 
årsskiftet 2018/2019 och ingen hade något negativt att erinra till förslaget. 
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Msn § 62        Dnr NAT.2018.426               
 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har haft diskussion med SSAB som vill 
upplåta del av fastighet Oxelö 8:17 till biotopskyddsområdet då det på denna 
fastighet växer flera värdefulla tallar. 

Inom ett biotopskyddsområde får inte verksamheter och åtgärder som kan skada 
naturmiljön utföras. För att tillgodose syftet med biotopskyddet föreslås särskilda 
ordningsföreskrifter.  

Stenvikshöjden utgör en biologisk oas i ett område som i övrigt är påverkat av 
bebyggelse och vägar. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett 
formellt skydd är nödvändigt för att de höga naturvärdena i området ska bevaras för 
framtiden. I detta fall bedöms biotopskyddsområde vara en lämplig skyddsform. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-06-07. 
Karta. 
Beskrivning samt förslag till biotopskydd. 
Undertecknad upplåtelse av mark, Oxelö 8:17. 
Karta över den mark som upplåts Oxelö 8:17. 
Skötselplan. 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ks/Kf (för åtgärd) 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör (för kännedom) 
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Msn § 63        Dnr BYGG.2019.126               
 
 
XXX, ansökan om bygglov för inglasning av uterum  
 
Sökande har återtagit ansökan efter utskick av kallelsen varför ärendet utgår. 
 
 
______ 
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2019-06-18   
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Msn § 64        Dnr BYGG.2019.168               
 
 
XXX, beslut om sanktionsavgift  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Med stöd av 11 kap. 51och 57 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL påföra 

fastighetsägaren XXX och XXX en byggsanktionsavgift på 4 650 kronor. I 
enlighet med 11 kap 53 § PBL sätta ned avgiften med hälften till 2325 kronor. 

2. Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas till Oxelösunds kommun inom två 
månader efter det att beslutet delgetts den avgiftsskyldige. Fakturan skickas 
separat. 

 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
 
Anmälan om installation av bastuaggregat och rökkanal inkom 2019-04-11 och 
godkänt sotningsprotokoll inkom 2019-04-25 och hade genomförts 2019-04-16.  
 
Åtgärden är anmälningspliktig och har påbörjats utan startbesked. Ägarna har 
beretts möjlighet att yttra sig. Inget svar har inkommit. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-05-02. 
Besiktningsprotokoll. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Sökanden (för kännedom) 
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Msn § 65        Dnr BYGG.2019.37               
 
 
XXX, ansökan bygglov och rivning för nybyggnad av enbostadshus 
samt installation av eldstad  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 31b§  

plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov med liten avvikelse mot  
gällande detaljplan.   

2. Med villkor - För att bygglovet ska gälla ska en infart till fastigheten anordnas 
som är förenlig med detaljplanen. 

3. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2018-11-14 § 133 kommer miljö-  
och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 26 000 kr för handläggning  
av ärendet. 

 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus i ett plan med en 
byggnadsarea på 118 m2 samt rivningslov för rivning av befintligt fritidshus,  
inkom 2019-02-01. Markplaneringsritning saknades där planerade slänter och  
infart redovisas. Föreläggande om komplettering skickades ut 2019-02-15 till 
sökande. Kompletterande handlingar inkom 2019-03-01.  
 
Grannhörande skickades ut 2019-04-10 då byggnadsarean överskrider 110 m2  
med 8 m2.  En erinran från fastighetsägarna har inkommit 2019-04-29. Sökande  
har inkommit med synpunkter den 2019-05-13 som bland annat bemöter den erinran 
som inkommit. Vidare skriver sökande att avgiften ska reduceras.  
 
Utöver nybyggnation avses även marken höjas vid husets placering. Höjningen blir 
mellan 0,5 till ca 2,5 meter. 
 
Den befintliga vägen som idag används som angöringsväg till fastigheten går via 
naturmark. Detaljplanen har tydligt avgränsat var vägar för fordonstrafik får placeras. 
Om en väg anordnas på naturmark och dess syfte är att nå en anläggning och inte 
en enskild fastighet, uppfylls planens syfte.  
 
Prövningen av byggnadshöjden har utgått från den planenliga infarten till fastigheten. 
Bostadshuset får då långsidan som beräkningsgrundande fasad och höjden blir ca 
2,7 meter. Om befintlig väg bibehålls blir den beräkningsgrundande fasaden 
entrésidan och då blir höjden ca 5 meter. Detta skulle innebära en ytterligare 
avvikelse då detaljplanen tillåter en höjd på 4 meter. Grannhörande avseende detta 
har inte gjorts. 
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Msn § 65        Dnr BYGG.2019.37               
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-05-13. 
Plan- och fasadritningar samt sektioner. 
Situationsplan med markplanering samt nybyggnadskarta. 
Granneyttrande. 
Yttrande från sökande. 
 
Dagens sammanträde 
 
Nanny Rudengren föredrar ärendet. 
 
Framskrivet förslag 
 
1A Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 31b§  
plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov med liten avvikelse mot  
gällande detaljplan. 

1A Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2018-11-14 § 133 kommer miljö-  
och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 26 000 kr för handläggning  
av ärendet. 

 

1B Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 30§ plan- och 
bygglagen (2010:900) avslå ansökan om bygglov. 

1B Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2018-11-14 § 133 kommer miljö-  
och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 1 000 kr för handläggning  
av ärendet. 
 

Förslag 
 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt 1A att bevilja bygglov med villkor För 
att bygglovet ska gälla ska en infart till fastigheten anordnas som är förenlig med 
detaljplanen. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Sökanden (för kännedom) 
Berörda grannar (för kännedom)  
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar
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Msn § 66        Dnr BYGG.2019.122               
 
 
XXX, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen avslå ansökan om bygglov.  

2. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2018-11-14 § 133 kommer miljö-  
och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 1 000 kronor för hand-
läggning av ärendet. 
 

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
 
Fastighetsägaren ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med 
sammanbyggt garage på fastigheten XXX. Detaljplanen 04-OXS-90  
från år 1969 gäller för fastigheten.  
 
BFI gäller för fastigheten och där följande byggnadssätt tillåts: 
 
 En våning tillåts 
 Maximal byggrätt för huvudbyggnad är 160 m2 byggnadsarea 
 Maximal byggrätt för komplementbyggnad är 40 m2 byggnadsarea 
 Byggnadshöjden får högst vara 4,4 meter. 
 
Den byggnad som avses uppföras har en byggnadsarea på ca 193 m2 samt en 
byggnadshöjd på ca 5,4 meter. Det finns en komplementbyggnad på fastigheten 
som har en byggnadsarea på ca 40 m2. Huvudbyggnaden uppförs i två våningar.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-05-16. 
Situationsplan. 
Plan- och fasadritningar samt sektioner. 
Ritning  mur. 
Illustration och beskrivning. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Sökanden (för kännedom) 
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Msn § 67        Dnr BYGG.2019.151               
 
 
XXX, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
garage  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Avslå ansökan enligt plan- och bygglagen 9 kap 30§ 

2. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2018-11-14 § 133 kommer miljö-  
och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 1 000 kr för handläggning  
av ärendet. 

 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. 

 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet gäller en ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage 
med sammanlagda byggnadsarea på 216 kvm. Detaljplanen har bestämmelse 
gällande byggnadsarea för fastigheten om 200 kvm. Avvikelsen bedöms ej vara liten 
och är ej förenlig med detaljplanens syfte varför lov inte kan ges med stöd av  
9 kap 31 b § Plan- och bygglagen. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-05-27. 
Planritningar. 
Situationsplan. 
Yttrande från sökande. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Anna Ginell föredrar ärendet. 
 
A-journering 15:30 - 15:36 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Avslå ansökan enligt plan- och bygglagen 9 kap 30§ 

2. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2018-11-14 § 133 kommer miljö-  
och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 1 000 kr för handläggning  
av ärendet. 
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Msn § 67        Dnr BYGG.2019.151               
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår bifall till framskrivet förslag. Birgitta Luoto (S) instämmer. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. 
 
 
Jäv 
Tommy Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Sökanden (för kännedom) 
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Msn § 68        Dnr MSN.2019.16               
 
 
Taxor 2020  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommun- 
fullmäktige 
 
1. Anta ”Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet”, ”Taxa för mark-

upplåtelse och torghandel”, ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område”, att de ska gälla från och med 2020-01-01. 

2. Besluta att höja timtaxan för taxan med konsumentprisindex för ”Taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område” och ”Taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet”, ”Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot 
mot människors hälsa”, ”Taxa för åtgärder inom strålskyddslagens område” 
samt ”Taxa för uppdragsverksamhet”, från och med 2020-01-01. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del 
 
Övriga taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 
justeras inte till 2020. 

 
Sammanfattning 
 
Inför 2020 föreslår förvaltningen att ett par av nämndens taxor justeras enligt nedan 
förslag: 

Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet.  

 Ett par förtydliganden, till exempel höjder, har gjorts i delen för bygglov. 

 Tillägg när det gäller annonsering av bygglov: Vid fler än 15 sakägare görs en 
annonsering i dagspress, denna kostnad läggs till i bygglovskostnaden. 

 

 I delen för mät- och kartverksamhet har flera förändringar gjorts: 
 

 Fast pris för nybyggnadskarta och enkel nybyggnadskarta, arbetsinsatsen 
för att ta fram kartan är inte kopplad till hur stor fastigheten är. 

 Utstakning – tidsersättning istället för fasta priser utifrån fastighetens storlek, 
arbetsinsatsen är inte kopplad till hur stor fastigheten är. 

 Utstakning är konkurrensutsatt, därför ska 25% moms tas ut. 

 Lägeskontroll – fast pris per byggnad och tillägg för fler punkter, 
arbetsinsatsen är inte kopplad till hur stor byggnaden är. 

 Lägeskontroll är konkurrensutsatt därför ska 25% moms tas ut. 

 Underlag för situationsplan tas bort för det ingår redan i andra delar av 
taxan. 
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Msn § 68        Dnr MSN.2019.16               
 
 
 
 Utskrivet ortofoto/karta stryks då det redan finns taxa för kopiering. 

 Övriga åtgärder stryks då den inte fyller någon nytta efter förändringarna 
som föreslås. 

 

Taxa för markupplåtelse och torghandel 

 Tillägg med punkt 4.6.3 Kundvagnsgarage i anslutning till centrumhandel. 

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 Lagstiftningen för cisterner har förändrats och därför stryks ett par delar i 
avsnittet om kemiska produkter. 

 Tillägg om timavgift för handläggning av ärenden gällande cisterner och 
hänvisning till rätt lagstiftning läggs till. 

 Timtaxan justeras enligt konsumentprisindex (2,1%), vilket innebär att den 
ändras från 1000 kr/tim till 1021 kr/tim. 

 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, Taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa, Taxa för åtgärder inom strålskyddslagens 
område samt Taxa för uppdragsverksamhet 

 Timtaxan justeras enligt konsumentprisindex (2,1%), vilket innebär att den 
ändras från 1000 kr/tim till 1021 kr/tim. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-06-07. 
Förslag till taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet. 
Förslag till taxa för markupplåtelse. 
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med C o U-
verksamheter. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ks/Kf (för åtgärd) 
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Msn § 69        Dnr MSN.2019.18               
 
 
Revidering av delegations- och verkställighetsordning  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Fastställa delegations- och verkställighetsordningen med föreslagna förändringar. 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegations- och verkställighetsordning ska 
uppdateras vid behov.  

De förändringar som föreslås är markerade i Förslag till revidering av delegations- 
och verkställighetsordning.  

Förändringar som föreslås: 

Texter som kompletterats med biotopskyddsområde utöver naturreservat, mark- och 
miljööverdomstolen utöver länsstyrelse och mark- och miljödomstol. Punkterna D.3.2 
Naturvård/Skydd av områden och D.4.1 Miljöfarlig verksamhet och hälso- skydd. 

Förändringar i lagrum för punkterna D.4.10 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
och D.8.2 – D.8.5 Kemiska produkter och biotekniska organismer. 

Tillägg av punkt E.1.4 Livsmedelslagen – Beslut om sanktionsavgift. 

Tillägg av punkt L.10 Trafikförordningen med flera – Beslut om nedtagning av träd på 
allmän platsmark. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-06-07. 
Förslag till revidering av delegations- och verkställighetsordning. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-06-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 70        Dnr MSN.2019.3               
 
 
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 
 

Anna Ginell Beslut om avskrivning 
Beslut om bygglov 
Interimistiskt slutbesked 
Startbesked 
Slutbesked 
Strandskyddsdispens

Maj 

Sofie Eklöf Beslut om avskrivning 
Beslut om avvisning 
Beslut om bygglov 
Beslut om förlängning av handläggningstid 
Bygglov och startbesked 
Marklov och startbesked 
Startbesked 
Strandskyddsdispens 
Interimistiskt slutbesked 
Slutbesked

Maj 

Nanny Rudengren Beslut om avskrivning 
Beslut om avvisning 
Beslut om bygglov  
Beslut om förlängning av handläggningstid 
Bygglov och startbesked 
Startbesked

Maj 

Magdalena Nilsson Överklagan av dom från Mark- och miljödomstolen Maj
Mattias Ryman Beslut omhändertagande av latrin Maj
Emilia Torstensson Beslut om förbud att förvara och elda 

hushållsavfall 
Saneringsintyg fartyg 
 

Maj 

Indira Pasic Beslut hållande av höns Maj
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2019-06-18  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Johan Rubin Beslut fällning av träd 
Dispens från lokala trafikföreskrifter 
Grävtillstånd 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
Yttrande ansökan markupplåtelse 
Yttrande tung och bred transport

Maj 

 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-06-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 71        Dnr MSN.2019.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Christoffer Karlström och Göran Deurell informerar om planverksamheten. 
 
 
Johan Rubin informerar om pågående parkeringsutredning. 
 
 
Camilla Norrgård Sundberg informerar om 
 Personalsituationen på förvaltningen. 
 Dialogmöte har skett med revisorerna.  
 
 
______ 
 
 


