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SBN 2016/4

Byggenheten informerar
Beslut
samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
___________

Ärendet
Samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson informerade om följande pågående projekt:
- Strömmen 3. Skisser och idéer presenterades för byggenheten i veckan.
Inga bygglovshandlingar inlämnade än men projektet skrider frammåt.
- Revisionsrapporten för granskningen av byggenheten har kommit. En längre
dragning kommer i nästa nämnd.

Kopia
Akten
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SBN 2016/1

Anmälningsärenden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
___________

Ärendet
Länsstyrelsen Södermanlandslän LS Dnr: 505-5891-2015
Dnr BYGGR 2014/157.
Länsstyrelsen avslår överklagandet av strandskyddsdispensen för fastigheten.
Länsstyrelsen Södermanlandslän LS Dnr: 403-6065-2015
Dnr BYGGR 2015/290.
Länsstyrelsen avslår överklagandet av bygglovet för transformatorstation på
fastigheten.
Länsstyrelsen Södermanlandslän LS Dnr: 526-4177-2015
Dnr BYGGR 2015/213.
Länsstyrelsen fastslår samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja
strandskyddsdispens för bastu och pumphus inom fastigheten.
Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Mål nr M: 5974-15
Dnr BYGG-R 2015/56
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet av strandskyddsdispensen för
utbyggnad av sjöbod med bastu på fastigheten.
Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Mål nr M: 4940-15
Dnr BYGG-R 2013/247
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet av strandskyddsdispensen på
fastigheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

§3

Sammanträdesprotokoll
2016-02-02

Sida 5(16)

SBN 2015/22

Detaljplan för fastighet A m fl
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna förslag till granskningsutlåtande
att godkänna förslag till detaljplan och därefter skicka planen vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande.
___________

Ärendet
Fastighetsägaren till fastighet A önskar köpa till mark från fastighet B. En överenskommelse har träffats mellan fastighetsägarna och omfattar ca 2,5 ha. Syftet
med förvärvet är att kunna bygga ett stall, anlägga en ridbana samt ordna med
hagar. Fastighet A är planlagd sedan tidigare för bostadsändamål samt en del av
fastighet B som är planlagd som parkmark. Huvuddelen av den mark som ska förvärvas är inte planlagd sedan tidigare. För att möjliggöra en fastighetsreglering
måste dels parkmarken ändras till kvartersmark samt dels behöver den ickeplanlagda marken planläggas.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till ny detaljplan för
fastighet A m fl där önskad utvidgning möjliggörs. Detaljplanen föreslår även
byggrätt för såväl bostadshus som stall och uthus. Den större fastighet som den
föreslagna detaljplanen möjliggör kommer inte att vara delbar.
Fastighet A är i dag ansluten till det gemensamma reningsverket i Lövsta och någon
förändring kommer inte att ske där. Detsamma gäller del i
gemensamhetsanläggning för väg i området.
Sedan granskningen har planbestämmelserna justerats något vad gäller utvidgning
av mark för bostadsändamål samt för djurhållningen utifrån Länsstyrelsens
önskemål.
Kopia
Akten
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SBN 2015/21

Detaljplan fastighet A m fl
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna förslag till samrådsredogörelse
att skicka ut förslag till detaljplan på granskning
___________

Ärendet
Norr om fastigheten A finns i gällande detaljplan ett allmänt stråk för att möjliggöra
för boende och besökare att gå mellan vändplanen vid Kajutagatan och Ankargatan.
Detta gångstråk existerar inte idag både beroende på viss privatisering men också
p g a nivåskillnad som gör det svårt att gå sträckan.
Fastighetsägaren till fastighet A har inkommit med en fråga om att få köpa aktuell
mark av Trosa kommun vilket kommunen ställt sig positiv till. Detta kräver dock att
detaljplanen ändras eftersom kvartersmark och allmänplatsmark inte kan regleras
ihop.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Den allmänplatsmark som finns reglerat i detaljplanen och som från början användes frekvent av boende i området är sedan lång tid tillbaka endast teoretiskt.
Trosa kommun menar att det är möjligt att sälja marken till fastighetsägaren av
fastighet A och att det därför är möjligt att påbörja arbetet med en ny detaljplan för
aktuellt område. Utifrån ovanstående har förslag till ny detaljplan arbetats fram.
Förutom den tillkommande möjligheten till utvidgning har planen i övrigt fört över
bestämmelser från gällande detaljplan t ex vad beträffar prickmark, byggrätt och
höjder. Eftersom samtliga sakägare inte har godkänt detaljplanen skickas förslaget
ut på granskning.
Planen har övergått till att genomföras med ett standardförfarande.
Kopia
Akten
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SBN 2004/115

Detaljplan del av fastighet A
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna förslag till utställningsutlåtande
att godkänna förslag till detaljplan och därefter skicka planen vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande.
___________

Ärendet
År 2004 påbörjades planarbetet för hela Långnäsudd i syfte att ge nya byggrätter,
bygga ut kommunal gata, möjliggöra för kommunalt vatten- och avlopp mm.
Huvuddelen av detaljplanen antogs år 2008 och vann lagakraft år 2010.
I samband med antagandet skulle exploateringsavtal tecknas mellan kommunen
och Långnäs gård i syfte att allmänplatsmark skulle lämnas över till kommunen och
gården i sin tur skulle ges möjlighet att avstycka en fastighet invid den lada som
används för gemensamma aktiviteter i området.
Avtalet undertecknades aldrig vilket fick till följd att den planlagda tomten togs bort
från det slutliga antagandet. Under de senaste åren har diskussionen med
markägarna återupptagits och en överenskommelse är på gång att tecknas.
En förutsättning är dock att den tänkta tomten planläggs. Därutöver planläggs även
den del av Sjölundavägen som ej hanteras i DP Långnäsudd eller DP
Sjölundavägen.
Detta innebär att det enskilda huvudmannaskapet övergår i ett kommunalt.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Lämpligheten av den tänkta fastigheten är gjord sedan tidigare och tillgängligheten till strandområdet är säkerställd genom en gång- och cykelväg.
Strandskyddsfrågan är dock central i detaljplanen och utreds särskilt noggrant i
plan-förslaget. I övrigt menar Samhällsbyggnadskontoret att detaljplanen möjliggör
en utveckling vilken är förenlig med såväl gällande översiktsplan som Kust- och
strandplanen för Stadsfjärdarna och Trosaån.
Fastigheten kommer att ansluta till befintlig infrastruktur och även Sjölundavägen
kommer att planläggas för kommunalt huvudmannaskap i den del som inte
omfattas av DP Långnäsudd eller DP Sjölundavägen.
Strandskyddet är hävt vad gäller den tillkommande tomten i enlighet med
Länsstyrelsens beslut 2007. Trosa kommun har även begärt att Länsstyrelsen ska
upphäva strandskyddet inom naturmarken för att möjliggöra gång- och cykelvägen
nedanför ladan och den nya tomten. Länsstyrelsen menar att strandskydd ej
behöver hävas för den föreslagna åtgärden.
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Jäv
Björn Kjellström (MP) anmälde jäv och ersattes av Gitte Jutvik-Guterstam (V) under
denna paragraf.
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Akten
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SBN 2016/6

Utförd internkontroll 2015
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av 2015 års internkontroll.
___________

Ärendet
Under 2015 har internkontroll genomförts i linje med tidigare beslutad internkontrollplan. Internkontrollen innehåller bland annat rutiner avseende delegering,
ekonomisk uppföljning, bisysslor m.m. men även verksamhetsinriktade punkter
gällande bostadsproduktion, handläggningstider m.m.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Vid granskningen av internkontrollplanen har inga avvikelser noterats.

Kopia
Akten
Ekonomikontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

§7

Sammanträdesprotokoll
2016-02-02

Sida 10(16)

SBN 2016/7

Internkontrollplan 2016
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna planen för 2016 års internkontroll.
___________

Ärendet
Trosa kommuns nämnder ska varje år se över samt eventuellt komplettera sina
interna kontrollplaner. Internkontrollplanen syftar till att varje nämnd ska ha tydliga
rutiner avseende delegering, arkivering, ekonomi, rätt lön, bisysslor m.m.
Som ett första steg i arbetet med den nya internkontrollplanen har en riskanalys
tagits fram som innehåller såväl verksamhetsspecifika som kommungemensamma
risker. Sannolikhet respektive konsekvens har i denna analys graderats 1-5 där 5 är
högsta sannolikhet/konsekvens. Om det multiplicerade riskvärdet
(sannolikhet*konsekvens) blir 8 eller högre har det tagits med i planen. Detta
gränsvärde har fastställts som en kommungemensam nivå som ska gälla för
samtliga nämnders internkontrollarbete. Förslag till internkontrollplan för 2016
samt ovan nämnd riskanalys bifogas kallelsen.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Aktuell riskanalys föranleder endast små justeringar av internkontrollplanen.

Kopia
Akten
Ekonomikontoret
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SBN 2016/8

Val till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att välja Carl von der Esch (M) som ny ersättare i samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott.
___________

Ärendet
På kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-02 godkändes
Michael Swedbergs (M) avsägelse från uppdraget som 1:e vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt valdes Carl von der Esch (M) att ersätta
honom på den posten. Då Michael Swedberg även satt i
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott som ersättare så föreslås nu Carl von
der Esch (M) att väljas som ersättare i arbetsutskottet.
Kopia
Akten
Troman
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SBN 2016/2

Delegationsbeslut bostadsanpassning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga de redovisade besluten till handlingarna.
___________
- 2015/8-81, Installation/montering av trappstolshiss till övervåningen.
Breddning av dörr in till duschrum på övervåningen och borttagning av
duschvägg. Utjämning av tröskel in till duschrum samt nivåskillnad till
duschplatsen. Ramp till entrédörr rakt framifrån och från grinden samt
avsats framför entrédörren. Borttagning av trappstag vid grinden.
- 2015/8-83, Montering/installation av spisvakt.
- 2015/8-80, Borttagande/avfasning av trösklar mellan hall-toalett och
hall-tvättstuga. Uppsättning av stödhandtag (kort) utanför toalett samt
inne på toalett (långt). Montering av duschlister inne i tvättstugan samt
montering av skena för duschdraperi. Montering/installation av
duschblandare/duschmunstycke i tvättstugan. Montering av skydd för
eldon bakom tvättpelare i tvättstugan.
- 2015/8-77, Installation/montering av trappstolshiss från
kök/vardagsrum till sovrummet. Ramp från garageinfart till entré.
- 2015/8-82, Montering av stödhandtag på vägg ovan badkar.
- 2015/8-84, Montering av stödhandtag på vägg ovan badkar.
- 2015/8-78, Borttagande av tröskel till badrum. Ramp med ledstång till
entrédörr. Avsats utanför entrédörr där det finns plats att stå med rullstol
och öppna dörren. Ramp med ledstång från avsatsen ner till baksidan av
tomten.
- 2015/8-86, Montering/installation av spisvakt.
- 2015/8-85, Förlängning av trappräcke på entrétrappan.
- 2015/8-75, Montering/installation av ny allmänbelysning.
Underskåpsarmatur i kök. Tak och väggarmatur i wc och entré.
Lysrörslampa i trapp.
- 2015/8-74, Borttagande av tröskel till badrum.
- 2015/8-73, Ramp vid utgång till uteplats och kil insida tröskel för
rullstol. Överrullningsbar tröskel för rullstol vid ytterdörren.
- 2015/8-76, Montering/installation av spisvakt.
- 2015/8-61, Montering av stödhandtag/ledstång vid dusch.
- 2016/5-1, Installation/montering av trapphiss till övervåningen.
Bortagning av befintlig duschplats, duschvägg med insteg.
Iordningställande av ny duschplats som går längs med hela kortsidan i
badrummet, där befintlig dusch finns idag. Borttagning av trösklar.
- 2014/5-60, ärendet avskrivs då inget intyg som styrker de sökta
åtgärderna har inkommit till Trosa kommun.

Justerandes signatur
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SBN 2016/1

Byggenhetens delegationsbeslut
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga de redovisade besluten till handlingarna.
___________
Bygg och rivningslov
- Bygglov ändrad användning till LSS boende.
§ 366 Dnr:2015/92
- . Bygglov tillbyggnad enbostadshus med ett inglasat uterum. § D 4
Dnr:2015/521
- Bygglov nybyggnad uthus (garage) § D 5. Dnr:2015/512
- Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage med carport. § D 1.
Dnr:2015/498
- Bygglov inglasning. § D 371. Dnr:2015/393
- Bygglov tillbyggnad enbostadshus med terrass/carport samt fasadändring. § D 370. Dnr.2015/390
- Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage. § D 369
Dnr:2015/460
- Bygglov utvändig ändring. § D 368 Dnr:2015/457
- Bygglov tillbyggnad av enbostadshus. § D 367 Dnr:2015/489
- Bygglov ändrad användning till LSS boende.
§ D 366 Dnr:2015/92
- Bygglov dominant skorsten och installation eldstad och rökkanal. § D
338 Dnr:2015/458
- Bygglov uppsättning skylt. § D 361 Dnr:2015/515
- Bygglov nybyggnad av nätstation. § 352 Dnr:2015/480
- Bygglov förlängning av tillfällig åtgärd. (Skylt) § 351 Dnr:2015/476
- Bygglov förlängning av tillfällig åtgärd.
§ 342 Dnr:2015/463
- Ändring av tidigare lov. § 343 Dnr:2015/488
- Bygglov bastutunna. § D 372
Dnr:2015/125
- Bygglov ändring av tidigare lov. § D 3. Dnr:2015/539
- Förhandsbesked för lokalisering av två tomter för enbostadshus och garage. § D 373 Dnr:2015/254
- Bygglov tillbyggnad av fritidshus.
§ 356 Dnr:2015/472
- Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
§ 358 Dnr:2015/497
- Ansökan rivningslov, bygglov, flyttning av byggnad. § 364.
Dnr:2015/482
- Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage. § 360 Dnr.2015/510
- Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage. § 359 Dnr.2015/509
- Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med växthus och förråd. § 362
Dnr:2015/428
- Bygglov nybyggnad enbostadshus. § 353
Dnr: 2015/500
Justerandes signatur
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Bygglov ändring från carport till garage.
§ 350 dnr.2015/487
Bygglov nybyggnad flerbostadshus. § 346 Dnr.2015/445
Bygglov tillbyggnad enbostadshus. § 345 Dnr:2015/464
Bygglov tillbyggnad enbostadshus och marklov. § 344 Dnr.2015/432
Rivningslov och bygglov uthus. § 315 Dnr2015/308
Bygglov inglasning av uteplats på flerbostadshus. § 341 Dnr:2015/461
Bygglov nybyggnad enbostadshus garage. § 340 Dnr:2015/265
Bygglov tillbyggnad cafébyggnad. § 327 Dnr:2015/357

Tillfälligt slutbesked
- Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage med carport.
Dnr:2015/115.
- Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2015/48
- Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2015/103
- Bygglov utvändig ändring ändrad användning. Dnr:2014/45
- Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr.2015/74
- Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage och marklov. Dnr:2015/77
- Bygglov ändring av tidigare lov från radhus till flerbostadshus.
Dnr:2014/352
- Rivning av huvudbyggnad och förråd och bygglov för nybyggnad enbostadshus och uthus. Dnr:2014/77
Startbesked
- Bygglov nybyggnad av 5 st flerbostadshus och 4 st förrådsbyggnader.
Dnr:2015/250
- Rivningslov. Dnr:2015/516
- Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2015/386
- Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage med carport.
Dnr:215/324
- Nybyggnad av enbostadshus och garage med carport. Dnr: 2014/37
- Nybyggnad av enbostadshus. Dnr:2015/354
- Bygglov nybyggnad enbostadshus med vidbyggt garage. Dnr:2015/277
- Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2015/270
- Bygglov nybyggnad av 5 st flerbostadshus och 7 st förrådsbyggnader.
Dnr:2015/445
- Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr.2015/464
- Bygglov ändring från carport till garage. Dnr:2015/487
- Rivningslov bygglov uthus. Dnr:2015/308
- Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2015/346
- Bygglov tillbyggnad cafébyggnad. Dnr:2015/357
- Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage med carport.
Dnr:2015/364
- Ändring av tidigare lov (§ 171 dnr 2015/144) Dnr:2015/488
- Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2015/440
- Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad. Dnr:2015/117
- Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2015/430
- Bygglov nybyggnad enbostadshus och carport med förråd.
Dnr:2015/360
- Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2015/509
- Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2015/510
Bygglovsbefriad anmälan
- Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad. Dnr:2015/117
- Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad. Dnr:2015/490
- Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnad. Dnr:2015/352
Justerandes signatur
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Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad. Dnr:2015/484
Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad. Dnr:2015/378
Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad. Dnr:2015/378

Slutbesked
- Tillbyggnad av enbostadshus. Dnr:2010/218
- Tillbyggnad av enbostadshus. Dnr:2010/197
- Anläggande av pool och omkringliggande trädäck samt diverse stödmurar. Dnr:2010/354
- Om- och tillbyggnad av enbostadshus, tilläggsisolering av enbostadshus, byte av fasad- och takbeklädnad samt ändring av takutformning
och inbyggnad av balkong. Dnr:2011/40
- Tillbyggnad av fritidshus samt uppförande av uthus. Dnr:2010/10
- Uppförande av sjöbod. Dnr:2010/420
- Rivning av uthus på ca 30 kvm. Dnr:2010/287
- Bygglov uppsättning av skylt. Dnr:2015/515
- Bygglov tillbyggnad av fritidshus. Dnr:2015/472
- Anmälan om installation av eldstad till befintlig rökkanal och vedeldad
köksspis. Dnr:2015/519
- Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2014/144
- Bygglov nybyggnad klubbstuga. Dnr:2015/227
- Anmälan om tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2015/415
- Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2015/433
- Anmälan eldstad (kassett) till befintlig rökkanal. Dnr:2015/383
- Bygglov utvändig ändring, byte av tak från platt till sadeltak.
Dnr:2015/166
- Anmälan om installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2015/505
- Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2015/475
- Bygglov tillbyggnad fritidshus.
Dnr.2015/235
- Bygglov ändring av tidigare lov från 3 st radhuslängor till 3 st flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Dnr:2014/352
- Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2015/149
- Rivning av bostadshus och bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Dnr:2014/135
- Marklov pool. Dnr:2014/293
- Anmälan om installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2015/496
- Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2015/452
- Rivningslov för uthus samt bygglov för uthus. Dnr:2012/193
- Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2015/446
- Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2015/68
- Rivning av del av fritidshus och bygglov för tillbyggnad fritidshus.
Dnr:2013/134
- Bygglov för inglasning av uteplats på flerbostadshus. Dnr:2015/461
- Bygglov uppförande av enbostadshus och garage. Dnr:2011/122
- Rivningslov rivning. Dnr:2015/200
- Anmälan eldstad och rökkanal. Dnr:2015/449
- Bygglov nybyggnad vindkraftverk. Dnr:2012/149
- Marklov stödmur. Dnr:2015/373
- Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnaden. Dnr:2015/230
- Bygglov tillbyggnad uthus. Dnr.2012/131
- Bygglov ändring av tidigare lov för mast och teknikbod. (se § 240, dnr
2013/230, Norra Husby 1:18) dnr.2014/223
- Lagnö Ektorp. Anmälan om utbyte av eldstad till likvärdig i befintlig
rökkanal. Dnr:2015/451
- Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2013/120
- Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2013/126
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Anmälan installation av eldstad (spiskassett) i rökkanal. Dnr:2015/318
Bygglov förlängning av lov 1998/410. Dnr:2014/98
Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr.2015/204
Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2016/5
Bygglov tillbyggnad enbostadshus och uthus. Dnr:2015/284
Anmälan nybyggnad glasat uterum enligt bygglovsbefriade åtgärder.
Dnr:2014/239

Beslut om eldstad och startbesked
- Installation av eldstad till befintlig rökkanal och vedeldad köksspis.
Dnr:2015/519
- Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2015/511
- Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2015/475
- Installation av eldstad (insats) till befintlig rökkanal. Dnr:2015/531
- Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2015/502
- Installation av eldstad (kassett) i befintlig kanal. Dnr:2015/508
- Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2015/496
- Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2015/505
- Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2015/507
- Installation av eldstad och rökkanal. Dnr.2016/5
- Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2016/3
Slutbevis
- Uppförande av utvändig pool, uppförande av mur och staket samt uppförande av gäststuga i tomtgräns. Dnr:2005/717 2010/413
Beslut om färdigställandeskydd
- Befrielse från färdigställandeskydd. Dnr:2015/364
- Befrielse från färdigställandeskydd.
Dnr:2015/509
- Befrielse från färdigställandeskydd.
Dnr:2015/510
Återkallande av tillstånd
- Återkallande av tillstånd för egensotning.
Beslut angående egensotning
- Tillstånd för egensotning.
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