
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18)
  
Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

 
2019-09-18  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Sjöfartsmuseet kl 13.15 - 15.40
  
Beslutande Tommy Karlsson (S) 
 Calingen Lindberg (S) 
 Bengt Björkhage, § 78, 81-86 (M) 
 Kjell Olsson, § 79-80 (M) 
 Birgitta Luoto (S) 
 Tapio Helminen (M) 
 Lena Karlsson Aronsson (S) 
 Agneta Höglander (C) 
 Thomas Sohlgren (V) 
 Leif Winnsberger (SD) 
Ej tjänstgörande ersättare Ann-Sophie Nygren (S) 
 Evert Melander (S) 
 Ferry Hagi (S) 
 Björn Johansson (MP) 
 Kjell Olsson, § 78, 81-86 (M) 
 Björn Wintler (L) 
 Gert Bennevall (KD) 
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Camilla Norrgård Sundberg Förvaltningschef
 Anna Ginell, § 78-80, 86 Bygglovshandläggare
 Nanny Rudengren, § 78-80, 86 Bygglovshandläggare
 Sofie Eklöf, § 78-80, 86 Bygglovshandläggare
 Christoffer Karlström, § 86 Planarkitekt 
 Göran Deurell, § 86 Planarkitekt 
 Klas Lundberg, § 86 SSAB 
 Magnus Nyberg, § 86 SSAB 
 Robert Lundström, § 86 SSAB 
 Göran Hård, § 86 SSAB 

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

Paragrafer 78 - 86  

    
 

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

 

     
 

Justerande …………………………………………..              ................................................... 
Bengt Björkhage, § 78, 81-86                           Kjell Olsson, § 79-80

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-09-18  

Datum för 
anslagsuppsättande 2019-09-24 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-10-16 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

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

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2019-09-18  

 

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 

Msn § 78 XXX, tillsyn påbörjande utan bygglov och startbesked för inglasning av 
altan - beslut om byggsanktionsavgift 
 

4 - 6 

Msn § 79 Femöre 1:9, tillsynsärende - beslut om byggsanktionsavgift 
 

7 - 8 

Msn § 80 Femöre 1:13, ansökan om bygglov för nybyggnad av 
industri/lagerbyggnad 
 

9 - 11 

Msn § 81 Delårsrapport 2019 
 

12 

Msn § 82 Yttrande över motion om etablering av trafikpark inom Oxelösunds 
kommun 
 

13 

Msn § 83 Sammanträdesdagar 2020 
 

14 - 15 

Msn § 84 Delgivningar 
 

16 

Msn § 85 Redovisning av delegationsbeslut 
 

17 

Msn § 86 Information/Rapporter 
 

18 - 19 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2019-09-18  

 

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 
Faställande av dagordningen  
 
Ärende 5 Detaljplan Jogersö - beslut om granskning stryks från dagordningen.  
I övrigt fastställs dagordningen.  
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-09-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 78        Dnr BYGG.2018.218               
 
 
XXX, tillsyn påbörjande utan bygglov och startbesked för 
inglasning av altan - beslut om byggsanktionsavgift  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 57 §§ Plan- och bygglagen (2010:900 (PBL) 

påföra XXX, och XXX, lagfarna ägarna till fastigheten XXX solidariskt  
en byggsanktionsavgift om 11 375 kronor. 

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

 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen noterade den 14 november 2018 att  
en tillbyggnad hade uppförts på fastigheten och Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen konstaterade då att tillbyggnaden har utförts utan beviljat bygglov  
och startbesked. Tillbyggnaden har en total byggnadsarea av ca 14,7 m2. 

Ägarna till fastigheten hade ansökt om bygglov och startbesked i april 2018 men  
på grund av att kompletteringar krävdes hade beslut ej fattats i ärendet när hand-
läggaren uppmärksammade nybyggnationen.  

Fastighetsägaren har inkommit med yttrande inför Miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens sammanträde efter att tagit del av förslag till beslut enligt 11 kap. 58 § 
PBL. 

Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 57 §§ PBL föreslås Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden att påföra byggherren en byggsanktionsavgift. 
 
 
Motivering 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterade den 14 november 2018  
efter ett besök att en tillbyggnad på fastigheten XXX uppförd utan att ett beslut om 
beviljat bygglov med startbesked fanns. Fastighetsägaren fick den 28 februari 2019 
en e-post innehållande ett dokument med en tjänsteanteckning där handläggaren 
uppmärksammat fastighetsägaren om att tillbyggnaden redan var uppförd vid sitt 
besök den 14 november 2018. I tjänsteanteckningen till fastighetsägaren om olovligt 
byggande uppmärksammas fastighetsägaren om plan- och bygglagens 
bestämmelser i 10 kap. 3§, 11 kap. 51§, 54§.  
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2019-09-18  
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Msn § 78        Dnr BYGG.2018.218               
 

 

Vidare står under upplysningar att fastighetsägaren redan nu kan inkomma med  
ett bemötande innan beslut fattas i byggnadsnämnden men fastighetsägaren har  
ej besvarat denna tjänsteanteckning.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 30 april 2018 in en ansökan om 
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uppförande av inglasad altan). I ärendet  
har utskick om begäran om komplettering gjorts 23 maj 2018, 31 maj 2018, 7 juni 
2018, 10 oktober 2018, 18 oktober 2018 och slutligen 14 november 2018. 14 
december inkom den sist begärda kompletteringen och ärendet är komplett. Efter  
en handläggningstid på 11 veckor, den 14 december 2018 till den 1 mars 2019, 
kunde ett bygglov med startbesked beviljas. 
 
Inför Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 18 september 2019  
har fastighetsägaren yttrat sig om sanktionsavgiften. Fastighetsägaren ansökte  
om bygglov för en tillbyggnad i april och efter att hört sig för om handläggnings- 
tiden, 4 till 6 veckor enligt handläggaren, beställdes installation av inglasning till 
september 2018. Fastighetsägaren har sökt bygglovsenheten hela sommaren  
utan att få kontakt. Installationen kunde ej avbokas så i september gjordes 
tillbyggnaden. handläggningen tog 9 månader från att ansökan inkommit. 
 
Lägeskontroll utfördes den 3 september 2019 efter påtalande från fastighetsägaren  
att tillbyggnaden var 14 kvm. Vid bygglovsansökan bifogades ritningar där måttet  
som angavs för tillbyggnaden var 3*5,4 = 16,2 kvm vilket angavs som byggyta i det 
beviljade bygglovet BYGG.2018.85. Handläggaren utgick vid första beräkningen av 
byggsanktionsavgiften utifrån den beviljade byggytan (16 kvm) när byggsanktions-
avgiften beräknades. Vid lägeskontrollen konstaterades utbyggnaden vara 14,65 kvm. 
Beräkningen av byggsanktionsavgiften justerades med byggytan om 14,7 (endast en 
decimal får användas vid beräkning.)  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-09-04. 
Tjänsteanteckning från tillsynsbesök 2019-02-28. 
Lägeskontroll 2019-09-03. 
Yttrande från fastighetsägaren 2019-09-02. 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2019-09-18  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 78        Dnr BYGG.2018.218               
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
A-journering 14.50 - 14.57 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 57 §§ Plan- och bygglagen (2010:900 (PBL) 

påföra XXX, och XXX, lagfarna ägarna till fastigheten XXX solidariskt en 
byggsanktionsavgift om 22 750 kr. 

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

 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande ändring av beslut 1: Sanktionsavgiften sätts ner till 
halva summa, 11 375 kronor, med anledning av bristande kommunikation mellan 
förvaltningen och fastighetsägaren. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om eget förslag samt framskrivet förslag 2 och finner att 
nämnden beslutar enligt förslagen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Fastighetsägare (för kännedom) 
 
 
 

Bilaga 
Hur man överklagar 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-09-18   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 79        Dnr BYGG.2019.137               
 
 
Femöre 1:9, tillsynsärende - beslut om byggsanktionsavgift  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Med stöd av 11 kap. 51och 57 §§ plan- och bygglagen (2010:900) påföra 

Powerexpress AB  organisationsnummer 556227-7979 en byggsanktionsavgift 
på 196 172 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 går att överklaga till Länsstyrelsen 

 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har genom platsbesök 2019-05-07 konstaterat 
att det på fastigheten Femöre 1:9 inretts verksamhet för tillverkning av kosttillskott 
samt råvarulager tillhörande personalutrymmen.  
 
Som grund för ärendet finns en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet 
hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Inget bygglov är sökt för ändrad användning av del av byggnad efter att byggnaden 
uppfördes kring 1988. Byggnaden uppfördes som en byggnad för båttillverknings-
hall med tillhörande kontor och lager vilket är förenligt med den dåvarande detalj-
plan och även nuvarande detaljplan.  

 
Skäl till beslut 
 
Sanktionsavgift för överträdelsen ska tas ut med stöd av 9 kap. 5 § PB 

Den byggsanktionsavgift som ska tas ut enligt Plan- och bygglagen står i rimlig 
proportion till överträdelserna. Avgiften ska tas ut av Powerexpress AB eftersom 
företaget begått överträdelsen  

Powerexpress AB har inkommit med en överklagan 2019-08-23 som i sig inte kan 
anses vara en överklagan då det inte finns något beslut i ärendet. Av skrivelsen 
framförs att verksamheten bedrivits i flera år från och till. Företagaren skriver att de 
varit i lokalen sedan 1998.   

Det finns inga ansökningar eller anmälan på fastigheten som påvisar på att prövning 
för ändrad användning beslutats för.  

Powerexpress AB har fått möjlighet att yttra sig över detta förslag till beslut.  
Ett yttrande ska senast inkomma 2019-09-17. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2019-09-18  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 79        Dnr BYGG.2019.137               
 
 
 
Upplysningar 
 
Det finns alltid möjlighet att få en ansökan om bygglov prövad i efterhand för en 
olovlig åtgärd. Förvaltningens första bedömning är att det är tveksamt om bygglov 
kan beviljas i efterhand för åtgärden. I detta fall kan det bli enligt Plan- och bygg-
lagen 11 kap 20§ fråga om Rättelseföreläggande.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-30. 
Underrättelse om tillsyn 2019-05-07. 
Foton från tillsyn 2019-05-07. 
Yttrande från verksamhetsutövaren 2019-08-23. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Jäv 
Bengt Björkhage (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av 
ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Power Express AB (med mottagningsbevis) 
Fastighetsägare till Femöre 1:9 (för kännedom) 
 
 
Bilaga 
Hur man överklagar
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2019-09-18   
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Msn § 80        Dnr BYGG.2019.46               
 
 
Femöre 1:13, ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/ 
lagerbyggnad  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

2. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2018-11-14 § 133 kommer miljö-  
och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 13 875 kr för handläggning  
av ärendet. Tidsfristen började löpa 2019-06-04 och beslut fattades 2019-09-18, 
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med  
5 veckor. Avgiften har reducerats med 13 875 kr (27 750 - 13 875) med stöd av 
12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).  

3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till 
kontrollansvarig, certifierad med behörighet K, SC0609-11 enligt 10 kap. 9 § 
PBL, godkänns Magnus Ledel. 

4. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.  

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen 
 
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 10 meter och en taknockshöjd på 13 meter. Fasad i plåt med  
färg RAL 9006. 
 
För fastigheten gäller detaljplan 1854 som vann laga kraft 2012-11-13. 
Strandskyddet är upphävt i och med antagandet av detaljplanen. 
 
Ärendet var upp till beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-27 och 
återförvisades för vidare handläggning till förvaltningen på grund av att avvikelsen 
var för stor. Efter ytterligare handläggning framkom att detaljplanen anger maximal 
byggnadshöjd och inte taknockshöjd. Byggnadshöjden överstiger inte 10 meter.  Vid 
första handläggningen hade berörda sakägare underrättats och fått tillfälle att yttra 
sig enligt 9 kap. 25 § PBL.  Fastighetsägaren till Femöre 1:12 motsatte sig 
placeringen av byggnaden. 
 
Skäl till beslut 
 
Åtgärden uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 § PBL. 

Byggnadshöjden beräknad enligt PBF 1 kap 3 § formel understiger 10 meter från 
medelmarknivå på den beräkningsgrundande fasaden mot vändplanen. Redan 
befintlig byggnad på fastigheten är mindre men har samma byggnadshöjd. 
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Msn § 80        Dnr BYGG.2019.46               
 
 
 
Villkor 
 
Alla åtgärder som ingår i lovet måste utföras för att slutbesked ska kunna utfärdas. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL. 

Alla åtgärder som ingår i lovet måste utföras för att slutbesked ska kunna utfärdas. 

 
Upplysningar 
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.  
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta Miljö- och samhällsbyggnads-
örvaltningen för att boka tid för samråd antingen direkt till handläggare eller till 
bygg@oxelosund.se. 
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL. 
 
Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § 
PBL. 
 
Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till Miljö-  
och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Påbörjas åtgärden innan beslutet har vunnit laga kraft sker det på byggherrens egen 
risk. 
 
Om ny utfart anordnas mot allmän väg eller gata krävs tillstånd från väghållaren. 
 
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. 
 
Krav på avhjälpandeåtgärder vid förorenad mark kan föreligga enligt 10 kap. MB. 
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet för ytterligare 
information avseende anmälningsplikt. 
 
Dagvatten ska i normalfallet omhändertas inom fastigheten. 
 
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen 
(PBF), Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML). 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 11
  
Sammanträdesdatum
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Msn § 80        Dnr BYGG.2019.46               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-09-04. 
Ansökan, inkom 2019-02-14. 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta, inkom 2019-02-14. 
Plan-, fasad- och sektionsritningar (antal), inkom 2019-06-04. 
Brandskyddsdokumentation 2019-03-21. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Jäv 
Bengt Björkhage (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av 
ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Sökanden (för kännedom) 
Berörda grannar (för kännedom) 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 
 
 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
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Msn § 81        Dnr MSN.2019.24               
 
 
Delårsrapport 2019  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Delårsrapporten godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen. 

 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till delårsrapport per  
31 augusti 2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat som är 0,6 Mkr bättre än 
budgeterat, vilket bland annat beror på minskade personalkostnader och ökade 
intäkter. Ökade kostnader är bland annat för vinterväghållning. 

Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma period förra året. Det positiva 
är att det inte finns någon på väg in i längre sjukskrivning och de med långtids-
sjukskrivningar som tidigare pågick är åter i tjänst. 

Den redovisning av måluppfyllelsen som gjorts visar att Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen vid årets slut minst kommer att uppfylla 65% av nämndens mål. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-09-12. 
Förslag till delårsrapport 2019. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet och redovisar måluppfyllelse samt 
sjukskrivningstal. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (för åtgärd) 
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Msn § 82        Dnr MSN.2019.15               
 
 
Yttrande över motion om etablering av trafikpark inom Oxelösunds 
kommun  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i 
kommunfullmäktige 
 
Motionen avslås 

 
Sammanfattning 
 
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-03 lämnade Jan-Eric Eriksson (SD), 
Jannike Zetterman (SD) och Leif Winnsberger (SD) in en motion angående 
Etablering av trafikpark inom Oxelösunds kommun. 
 
”Bakgrunden till denna motion är att vi har ca 1400 barn i förskoleåldern samt i 
årsklasserna 1-6. Därför ser vi att barn får en vägledning till hur trafiken fungerar 
med att kunna få träna och öka förståelsen i en inhägnad trafikpark. Det finns blott 
några få trafikskolor/parker för barn i vårt land." 
 
Yrkanden: 
 Att utreda möjligheten till en barntrafikskola/park. 
 Att i utredningen ta med dom goda exemplen ifrån barntrafikskolan på 

Fredriksborg.  
 Att i utredningen ta med möjligheterna till finansiering med sponsring. 
 Att i utredningen ta med värdet av den styrka detta kunde ge Oxelösunds 

kommuns varumärke." 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte detta som ett kommunalt uppdrag 
varför förslaget är att avslå motionen. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-09-10. 
Motion om etablering av trafikpark inom Oxelösunds kommun. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ks/Kf (för åtgärd) 
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Msn § 83        Dnr MSN.2019.25               
 
 
Sammanträdesdagar 2020  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Sammanträdesplan för 2020 med ändrade sammanträdesdagar i februari, april 

och september fastställs. 

2. Nämndsekreteraren får i uppdrag att se över om några sammanträdesdagar kan 
hållas på förmiddagen med start 09.00 samt återkomma med förslag till nästa 
sammanträde. 

 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till sammanträdesdagar 2020 har tagits fram. Sammanträdena är 
anpassade efter mål- och budgetprocessen och ekonomiska uppföljningar. 
 
Förslag till sammanträdesdagar 2020 för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är:  
 
Onsdag  22 januari 13.15 
Onsdag 19 februari  09.00 (Heldag) 
Onsdag  18 mars  13.15 
Tisdag  21 april  13.15 
Måndag  25 maj  13.15 
Tisdag  16 juni 13.15 
Tisdag  25 augusti 13.15 
Måndag  21 september 13.15 
Tisdag  20 oktober 09.00 (Heldag) 
Onsdag  18 november  13.15 
Tisdag  15 december 13.15 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-19. 
Förslag till sammanträdesdagar 2020.  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Sammanträdesplan för 2020 fastställs. 
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Msn § 83        Dnr MSN.2019.25               
 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande ändring av sammanträdesdagar: 
 
 19 februari ändas till måndag 24 februari. 
 21 april ändras till måndag 27 april 
 21 september ändras till tisdag 29 september 

 
Lena Karlsson Aronsson (S) föreslår följande tillägg till beslut: Nämndsekreteraren 
får i uppdrag att se över om några sammanträdesdagar kan hållas på förmiddagen 
med start 09.00 samt återkomma med förslag till nästa sammanträde. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om framskrivet förslag med egna ändringsförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt detta. 
 
Ordförande frågar om Lena Karlsson Aronssons (S) förslag och finner att nämnden 
beslutar enligt förslaget. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Nämndsekreterare (för åtgärd) 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom) 
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Msn § 84        Dnr MSN.2019.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges: 
 
Länsstyrelsen Södermanlands län 
2019-08-07 
Beslut på överklagan om byggsanktionsavgift för tre hissar trots användningsförbud, 
Vårlöken 2. 
 
 
Mark- och miljödomstolen 
2019-09-10 
Beslut på överklagan gällande marklov på Havsörnen 2 
 
 
______ 
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Msn § 85        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 Bygglov och startbesked 
Beslut om förlängning av handläggningstid 
Startbesked 
Slutbesked

Augusti 

Sofie Eklöf Slutbesked Augusti
Nanny Rudengren Beslut om förhandsbesked 

Beslut om kvalitetsansvarig 
Bygglov och startbesked 
Beslut om marklov och startbesked 
Slutbesked

Juni och juli 

Tania Berkan Beslut om bygglov 
Startbesked 
Slutbesked

Augusti 

Camilla Norrgård 
Sundberg 

Beslut om egensotning 
Beslut trafikanordningsplan

Augusti 

Magdalena Nilsson Beslut om avgift gällande cistern 
Yttrande gällande vattenverksamhet

Augusti 

Mattias Ryman Beslut omhändertagande av matavfall Augusti
Emilia Torstensson Beslut om risk- och erfarenhetsklassning 

Beslut att registrera livsmedelsanläggning 
Beslut köldmedieanläggning 
Saneringsintyg fartyg

Augusti 

Indira Pasic Beslut köldmedieanläggning Augusti
Johan Rubin Beslut fällning av träd 

Dispens från lokala trafikföreskrifter 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
Yttrande ansökan markupplåtelse 
Yttrande tung och bred transport

Augusti 

______
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Msn § 86        Dnr MSN.2019.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Klas Lundbergh, Magnus Nydahl och Robert Lundström från SSAB informerar om 
omställning till fossilfri stålframställning och hur det påverkar kommunen. 
 
 
______ 


