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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

 
2019-08-27  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15 - 15.00 
   
Beslutande Tommy Karlsson (S)
 Calingen Lindberg (S)
 Kjell Olsson (M)
 Birgitta Luoto (S)
 Tapio Helminen (M)
 Lena Karlsson Aronsson (S)
 Agneta Höglander (C)
 Daniel Lundgren (V)
 Leif Winnsberger (SD)
  
Ej tjänstgörande ersättare Ann-Sophie Nygren (S)
 Evert Melander (S)
 Ferry Hagi (S)
 Thomas Sohlgren (V)
 Björn Wintler (L)
 Gert Bennevall (KD)
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Camilla Norrgård Sundberg Förvaltningschef 
 Maria Malmberg, § 77 Mark- och exploateringsstrateg
 Kjell Andersson, § 77 Mark- och exploateringsstrateg
 Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande
 Göran Deurell, § 72-73, 77 Planarkitekt 
 Sofie Eklöf, § 74, 77 Bygglovshandläggare
 
  

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

Paragrafer 72 - 77  

    
 

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

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Kjell Olsson

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-08-27  

Datum för 
anslagsuppsättande 2019-09-04 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-09-26 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Agnetha West 
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Msn § 72 Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37 - beslut om granskning 

 
3 - 4 

Msn § 73 Ändring av Stadsplan för Hamnområdet, del av Oxelö 7:60 - beslut 
om granskning 
 

5 - 6 

Msn § 74 Femöre 1:13, Fiskehamnsvägen 13, bygglov för nybyggnad av 
industri/lagerbyggnad 
 

7 - 8 

Msn § 75 Svar på e-förslag: Lekplats i Inskogen 
 

9 

Msn § 76 Redovisning av delegationsbeslut 
 

10 - 11 

Msn § 77 Information/Rapporter 
 

12 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-08-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 72        Dnr PLAN.2017.11               
 
 
Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37 - beslut om granskning  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Skicka framskrivna detaljplaneförslag med tillhörande handlingar på granskning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2018-03-21 i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för rubricerat område. Planområdet ligger direkt nordost om Peterslunds-
skolan och utgörs idag av skog, kantat av gång- och cykelväg. I ansökan framkom 
önskemål om att kunna uppföra fler än 15 radhus inom området. Området är cirka 
125 meter brett. Dialog sker kontinuerligt med sökanden. Planförslaget är därför 
öppet även för andra typer av exploateringar. Detaljplanen var ute på samråd under 
januari 2019. Under samrådstiden inkom 6 synpunkter. På grund av osäkerhet kring 
exploatering direkt norr om planområdet och diskussioner om alternativa förslag har 
arbetet dragit ut på tiden. Sökanden och Plan har nu landat i ett snarlikt förslag som 
det som presenterades i samrådet.  

Planförslaget innebär i huvuddrag att: 

 Byggrätt för bebyggelse med högsta nockhöjd på 8 meter skapas längs med 
befintlig gång- och cykelväg som löper mellan Hagtornsvägen och Tranbärs-
vägen. Husen kan antingen byggas som fristående eller sammanbyggda. 

 För sammanbyggda hus är största exploatering 30% av fastigheten. För 
fristående hus föreslås högst 210 byggnadsarea (BYA) och 270 bruttoarea 
(BTA). Det möjliggör olika typer av exploateringar, enplans eller tvåplans och 
med varierande storlek på komplementbyggnader. Mot allmänning har området 
prickmark. 

 Gång- och cykelvägen mellan Tranbärsvägen och Hagtornsvägen breddas för 
att möjliggöra angöring till området. Även i fortsättningen ska trafik separeras i 
området. 

 En av kommunens gröna kilar som löper genom området blir smalare. 
Kvarvarande del av kilen (50-80 meter brett område) avsätts som Natur. Inom 
kvartersmarken finns ett 5 meter brett område där vegetationen ska bevaras. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-01. 
Samrådsredogörelse 2019-08-01. 
Plankarta. 
Planbeskrivning. 
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Msn § 72        Dnr PLAN.2017.11               
 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Göran Deurell föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Planarkitekt (för åtgärd) 
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Msn § 73        Dnr PLAN.2019.3               
 
 
Ändring av Stadsplan för Hamnområdet, del av Oxelö 7:60 - beslut 
om granskning  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Skicka framskrivna detaljplaneförslag med tillhörande handlingar på granskning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösunds Hamn AB inkom 2019-03-20 med en begäran om planändring för del av 
fastigheten Oxelö 7:60 inom gällande stadsplan för Hamnområdet (0481-P87/3) som 
vann laga kraft 1987. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tog beslut på 
delegation 2019-04-23 om att ge positivt planbesked.  

Planens syfte är att möjliggöra ytterligare etablering och byggnation inom hamn-
området genom att användningen Hamn ersätter Järnvägsområde inom delar av 
området. 

Primärt är syftet att möjliggöra lagerutbyggnad i anslutning till befintlig verksamhet 
samt att, där järnvägen inte längre finns, ersätta område för järnvägstrafik (Tj) med 
det mer flexibla Hamn (V). Bestämmelserna syftar till att följa det som redan gäller i 
övrigt inom området. 

Ändringen innebär att två delar där det idag saknas järnväg men där stadsplanen 
anger järnvägsområde ersätts av två områden för hamnverksamhet. Dessa två 
områden ges också bestämmelser om exploateringsgrad som är samma som finns i 
angränsande områden. För det västra området är högsta byggnadshöjd +10 meter 
över havet och för det östra +30 meter över havet. För båda områdena och för 
stadsplanen i sin helhet är största byggarea 20% av fastigheten. 

Planförslaget handläggs med standardförfarande vilket innebär att det både ska 
samrådas och granskas innan det kan antas. Vid ändring av detaljplan är det bara 
den specifika ändringen som medborgare och samrådsparter får lämna synpunkter 
på. 

Planförslaget var på samråd i juni och har sedan dess genomgått en begränsad 
revidering. Ett 15 meter brett område längs med väg 53 har försetts med prickmark 
för att hålla byggnader borta från bropelare. Användningen V1 – Hamnverksamhet 
har också förtydligats ytterligare.  

Under samrådet inkom 4 synpunkter varav 3 från myndigheter och 1 från en 
privatperson. Synpunkterna har bemötts i samrådsredogörelsen. 
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Msn § 73        Dnr PLAN.2019.3               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-07-09. 
Samrådsredogörelse 2019-07-09. 
Plankarta. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Göran Deurell föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Planarkitekt (för åtgärd) 
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Msn § 74        Dnr BYGG.2019.46               
 
 
Femöre 1:13, bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Ärendet återremitteras för vidare handläggning av ärendet gällande 
byggnadshöjden så den följer planbestämmelserna. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av industribyggnad i 1 våning med en bruttoarea om 
1350 m2 varav 1350 m2 utgör byggnadsarea. Byggnaden uppförs med en 
byggnadshöjd av 13 meter. 
 
Ansökan innebär en avvikelse från planbestämmelserna vad avser byggnads-
höjden. Avvikelsen/avvikelserna bedöms sammantaget som en sådan liten avvikelse 
som avses enligt 9 kap. 31 b 1 PBL. 
 
Förslaget avviker från detaljplanen med avseende på: 

- högsta tillåtna byggnadshöjd (10 meter) överskrider med 3 m. 

 
Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL.  
 
1 fastighetsägare motsätter sig placeringen av byggnaden. 
 
Eftersom byggnaden är placerad i ett område tänkt för hamnverksamhet är inte 
olägenheten för grannfastigheter i fråga om skuggning och störd utsikt inte större än 
att det får tålas i en sådan miljö. Byggnaden anses därför inte innebära någon 
betydande olägenhet. (2 kap. 9 § PBL). 
 
Fasad i plåt med färg RAL 9006.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-14. 
Plan- och fasadritningar. 
Situationsplan. 
Taxa 2019. 
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Msn § 74        Dnr BYGG.2019.46               
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Bygglov beviljas med liten avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 

31 b 1 §§ PBL. 
 
2. Avgiften för beslutet är 32 250 kr i enlighet med fastställd taxa av kommun-

fullmäktige 2018-11-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2019-06-29 och beslut 
fattades 2019-08-27, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handlägg-
ningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a §  
plan- och bygglagen (2010:900).   

 
3. Lovet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Arbetena får inte påbörjas 

förrän Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har meddelat startbesked och fyra 
veckor förflutit sedan beslutet om lov kungjorts i Post-  
och Inrikes Tidningar. 
 

4. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 
 
5. Kontrollansvarig krävs.  Beslutad kontrollansvarig är Magnus Ledel, 

Fastighetskonsult M Ledel AB, Gruvvägen 8 61167 Nyköping.  
Behörighetsnr: SC0609-11 K. 

 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.  
4 PBL. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras för vidare handläggning av ärendet 
gällande byggnadshöjden så den följer planbestämmelserna. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
nämnden beslutar att återremittera ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Fastighetsägare till Femöre 1:13 och Femöre 1:12 (för kännedom) 
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Msn § 75        Dnr MSN.2019.19               
 
 
Svar på e-förslag: Lekplats i Inskogen  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
E-förslaget anses besvarat. 

 
Sammanfattning 
 
Ett E-förslag har inkommit för besvarande gällande lekplats i Inskogen. 
Förslagsställare skrivet: 
 
”Detta är ett uppdaterat förslag baserat på tidigare ärende från våren 2016. Inskogen 
byggdes på 80-talet med ca 80 tomter. I över 30 år har området varit ett luftigt och 
naturnära alternativ till övriga bostadsområden i Oxelösunds kommun. På 30 år 
händer mycket och det som hänt sedan sist ärendet bereddes är inflyttning av nya 
barnfamiljer med barn i just åldern 0-9 år men även över.  
 
Inskogen är med Sundavägen avskärmat från övriga områden med egna lekplatser 
och inget alternativ att besöka för mindre barn utan vuxen. Det är också ett faktum 
att Inskogen pga detta är ett mindre attraktivt område för barnfamiljer, trots att det 
egentligen lämpar sig mycket väl med bland annat fina gång- och cykelvägar, 
farthinder och ingen genomfartstrafik.  
 
Förslaget behöver inte resultera i en jätteanläggning. Ett exempel som bara ett par 
gungor och en bänk skulle räcka för att underhålla en 2 åring och liva upp områdets 
möjligheter till spontana möten. Det finns flera grönytor som kan lämpa sig för detta.” 
 
Förslaget har fått 54 gillande. 
 
Nämnden har 2016-05-25, § 57, besvarat ett e-förslag om lekplats i Inskogen. 
Nämnden beslutade att avslå förslag med motivering att Inskogen utmärker sig inte 
bland kommundelar med flest barn i åldrarna 0-9 år varför det inte har placerats i 
prioriteringsordningen.  
 
Med anledning av att antalet barn i åldrarna 0-9 år ökat och nya tomter i området har 
förberetts för byggnation kommer under hösten 2019 en lekplats att anläggas i 
Inskogen. Därav föreslås att e-förslaget anses besvarat. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-19. 
E-förslag: Lekplats i Inskogen. 
 
______ 
 
Beslut till: Förslagsställaren (för kännedom)
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Msn § 76        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 avvisning 
Beslut om bygglov 
Bygglov och startbesked 
Beslut om förlängning av handläggningstid 
Interimistiskt slutbesked 
Startbesked 
Slutbesked 
Strandskyddsdispens

Juni och juli 

Sofie Eklöf Beslut om avvisning 
Bygglov och startbesked 
Rivningslov 
Startbesked 
Slutbesked

Juni och juli 

Nanny Rudengren Beslut om avskrivning 
Beslut om avvisning 
Beslut om bygglov  
Bygglov och startbesked 
Startbesked 
Slutbesked

Juni och juli 

Camilla Norrgård 
Sundberg 

Beslut om sanktionsavgift 
Bygglov och startbesked 
Dispens från lokala trafikföreskrifter

Juni och juli 

Magdalena Nilsson Beslut med anledning av genomförd 
avhjälpandeåtgärd 
Strandskyddsdispens 
Yttrande gällande vattenverksamhet

Juni och juli 

Mattias Ryman Beslut omhändertagande av latrin 
 
 

Juni och juli 
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Emilia Torstensson Beslut om risk- och erfarenhetsklassning 
Beslut om avgift för offentlig kontroll i 
livsmedelsverksamhet 
Beslut att registrera livsmedelsanläggning 
Beslut att vidta åtgärder i livsmedelsverksamhet 
Beslut köldmedieanläggning 
Försläggande att genomföra ljudmätning 
Saneringsintyg fartyg 
Värmeuttag ur mark

Juni och juli 

Indira Pasic Beslut köldmedieanläggning 
Beslut om krossnings- och sorteringsverk 

Juni 

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

Juni 

Mats Lindahl Yttrande ansökan markupplåtelse Juli
 
 
 
______ 
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Msn § 77        Dnr MSN.2019.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
Mark- och exploateringsstrateger Maria Malmberg och Kjell Andersson informerar 
om pågående projekt inom mark- och exploatering. 
 
 
Camilla Norrgård Sundberg informerar om 
 
 Ekonomisk uppföljning per juli. 
 Personalsituationen på förvaltningen. 
 Sjukskrivningsstatistik. 
 
 
______ 
 
 


