Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-06

Plats och tid:

Trosa kommunhus, kl. 14:00–16.30

Beslutande ledamöter:

Tomas Landskog (M), ordförande
Carl von der Esch (M), 1:e vice ordförande
Per Insulander (S), 2:e vice ordförande
John Carlsson (C)
Kerstin Alksäter (S)
Björn Kjellström (MP)
Emma Koch (M) § 84–92
Patrik Sundberg (M) § 93–100

Inte tjänstgörande ersättare:

Patrik Sundberg (M) § 85-92
Mats Johansson (KD)
Gitte Jutvik-Guterstam (V) § 84-98

Övriga närvarande:

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef § 90-100
Linda Axelsson, planchef
Daniel Ängmo, stadsarkitekt
Pia Lindbäck, bygglovshandläggare § 84-88
Sandra Berwing, nämndsekreterare

Plats och tid för justering:

Trosa kommunhus, 2016-12-13

Underskrifter:

Paragrafer

§ 84–100
Sandra Berwing, sekreterare

Tomas Landskog, ordförande

Per Insulander, justerande
Anslag/bevis
Organ:
Datum:
Förvaringsplats för
protokollet:
Underskrift:

Samhällsbyggnadsnämnden § 84–100
Sammanträdesdatum

Datum för anslagsuppsättande

Datum för nedtagande

2016-12-06
Trosa kommunhus

2016-12-14

2017-01-05

Sandra Berwing, sekreterare

TROSA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-06

Sida 2(25)

Innehållsförteckning
§ 84

Godkännande av dagordningen

§ 85

Bygginformation

SBN 2016/4

§ 86

Anmälningsärenden

SBN 2016/3

§ 87

Internbudget 2017 för Samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet

SBN 2016/45

§ 88

Bygglovsärende

SBN 2016/48
ByggR 2016000103

§ 89

Detaljplan för fastighet m fl.

SBN 2015/26

§ 90

Detaljplan för del av fastighet

SBN 2008/220

§ 91

Detaljplan för fastighet

SBN 2015/22

§ 92

Detaljplan för del av fastighet

SBN 2016/27

§ 93

Detaljplan för Utsikten 5

SBN 2016/28

§ 94

Avslutande av gamla planärenden

SBN 2016/44

§ 95

Revidering av entreprenadavtal för rengöring och
brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor

SBN 2016/46

§ 96

Reviderad taxemodell för tillsyn inom det
brandförebyggande området

SBN 2016/47

§ 97

Rapport från tillsynsbesök enligt lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor

SBN 2016/40

§ 98

Storökan 5 m fl.

SBN 2016/23

§ 99

Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag

SBN 2016/2

§100

Byggenhetens delegeringsbeslut

SBN 2016/1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-06

Sida 3(25)

§ 84

Godkännande av dagordningen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna dagordningen.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SBN 2016/4

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

Ärendet
Daniel






Ängmo, stadsarkitekt, informerar om följande:
Bygglov fastighet A
Bygglov fastighet A
Inkommen ansökan om att uppföra en mobilmast
Bygglovsansökan avseende fastighet A
Genomgång av inkomna ärenden till bygglovsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SBN 2016/3

Anmälningsärenden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
___________

Ärendet
Kommunfullmäktige
– Beslut 2016-10-26, § 85. Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun per
31 augusti 2016.
– Beslut 2016-10-26,§ 88. Förändring av den kommunala tomtkön (KS 2016/117).
Förvaltningsrätten i Linköping
– Överklagan 2016-10-16. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked för
fastighet A överklagas (SBN 2016/25.)
– Beslut 2016-10-20. Förvaltningsrätten avvisar överklagan avseende begäran om
ny planläggning gällande fastighet A (SBN 2016/25).
Regionförbundet Sörmland
– Åtgärdsförfrågan 2016-10-25. Regionförbundet Sörmland har skickat en
åtgärdsförfrågan om ny länsplan för Regional transportinfrastruktur. (SBN
2016/43).
Mark- och miljödomstolen
– Beslut 2016-10-28. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena gällande
samhällsbyggnadsnämndens beslut avseende anmälan om olovligt anlagd väg på
fastigheten A.
– Beslut 2016-10-14. Mark- och miljödomstolen avskriver målet avseende
överklagan av strandskyddsdispens på fastigheten A med anledning av att den
klagande återkallat överklagandet (ByggR 2015/371).
– Domslut 2016-11-08. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet om
strandskyddsdispens för brygga avseende fastighet A (ByggR 2015/375).
– Protokoll 2016-11-08. Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandet avseende
samhällsbyggnadsnämndens beslut om att avslå en begäran om detaljplaneändring
och avslå en begäran om planbesked för fastigheten A (SBN 2016/25).
Länsstyrelsen i Södermanland
– Beslut 2016-10-27. Länsstyrelsen avslår överklagandet avseende beslut om
bygglov för uppförande av friggebod gällande fastighet A (SBN 2016/180).
– Beslut 2016-11-22. Länsstyrelsen avslår överklagandet avseende beslut om
marklov för fastigheten A.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SBN 2016/45

Internbudget 2017 för Samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna förslag till internbudget och beslutsattestanter för
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.
___________

Ärendets bakgrund
Samhällsbyggnadskontoret har i samarbete med ekonomikontoret tagit fram förslag
till internbudget för nämndens verksamhet 2017.
Internbudgeten utgår i sin helhet från den kommunövergripande budget som
tidigare antagits av kommunfullmäktige för de olika verksamheterna.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Förslaget till internbudget grundar sig i den sedan tidigare beslutade budgeten för
2017. Utifrån de övergripande förutsättningarna i kommunens ekonomi innehåller
budgetförslaget rationaliseringsuppdrag på sammanlagt ca 400 tkr. Dessa fördelas
på nämndens samtliga områden utifrån budgetvolymen för respektive del.
Budgeten följer den av kommunstyrelsen fastlagda ramen som tilldelats
samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendets beredning
–
–
–
–

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2016-11-22
Tjänsteskrivelse från Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef, 2016-11-09
Internbudget för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 2017
Attestlista 2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SBN 2015/26

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

Ärendet
Fastighetsägaren till fastighet A har framfört önskemål om att dela sin fastighet och
i samband med det ansluta dessa till det kommunala vatten och avloppsnätet.
I samband med det har även intresse visats från ägarna till fastighet B.
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för detta.
Syftet är att möjliggöra delning, bygga ut kommunal gata samt ansluta
fastigheterna till det kommunala VA-nätet.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Båda fastigheterna ligger i Trosa tätort utmed Skjuvkärrsvägen mellan
Hemmansvägen och Tomta äng. En omvandling av fastigheterna är förenlig med
kommunens översiktsplan som visar på möjligheten att förtäta inom befintliga
tätorter. Båda fastigheterna angränsar till ett naturområde som är planlagt i och
med detaljplanen för Tomta äng. Planförslaget möjliggör en förtätning i Trosa
tätorts utkant där den södra fastigheten kommer att byggas ut i ett sammanhang
medan den norra fastigheten i dagsläget inte är aktuell för någon större
förändring.
Planen har handlagts som ett standardförfarande.

Ärendets beredning
– Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2016-11-22
– Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och
planchef Linda Axelsson 2016-10-25.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SBN 2008/220

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

Ärendet
När detaljplanen för del av fastighet A togs fram ingick initialt
även området mellan Sjölundavägen och Östra Stadsfjärden i planområdet. Då
tillståndsprocessen kring föreslagen muddring och brygganläggning visade sig vara
mer komplicerad än förväntat delades planprojektet upp i två delar.
Ett förslag till detaljplan har tagits fram. Planförslaget redovisar nio nya småhus
utmed Sjölundavägen. Marken mellan bostadshusen och vattnet är allmänt
tillgängligt genom det gångstråk som anläggs och vassområdet muddras upp och
möjliggör båtplatser och besöksbryggor. Ett reviderat förslag har ställts ut och ett
slutligt förslag till detaljplan föreslås nu antas.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Detaljplanen möjliggör en ny typ av bebyggelse i strandnära läge. Den öppnar
även upp strandområdet genom den kommunala gångväg som passerar genom
området. Genom att muddra upp vassområdet skapas en vattenspegel och
möjlighet till båtplatser för intilliggande bebyggelse. Detta ökar också
vattengenomströmningen och förbättrar livsmiljön för vattenlevande organismer för
vilka det sammanhängande vassområdet kan försvåra för exempelvis lek och
yngelperioden.
Planen har handlagts som ett normalt förfarande.

Ärendets beredning
– Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2016-11-22
– Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och
planchef Linda Axelsson 2016-10-25.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91
SBN 2015/22

Detaljplan för fastighet A
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna förslag till granskningsutlåtande.
att efter revidering godkänna förslag till detaljplan för fastighet A och skicka planen
vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för slutligt antagande.
___________

Ärendet
Fastighet A ägs gemensamt av en familj och omfattar ca 8,5 ha varav 1,7 ha utgör
vattenområde. Inom fastigheten är X belägen vilken är en unik kulturmiljö.
Fastighetsägarna har för avsikt att klyva fastigheten för att dela upp ägandet. I
samband med det har ytterligare några avstyckningar studerats.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Fastighet A är sedan tidigare inte planlagt utan har lämnats utanför de detaljplaner
som gjorts under senare tid. Nyligen uppfördes ett bostadshus med garage på
fastigheten utanför strandskyddat område för två av delägarna.
Önskemål har nu framkommit om att klyva fastigheten samt att se till möjligheten
att stycka av ytterligare några fastigheter. Kommunen har tidigare möjliggjort en
förtätning av Öbolandet genom 2000-talets detaljplaner för befintlig bebyggelse.
Vid en studie av fastighet A har fyra nya möjliga fastigheter definierats samt
bestämmelser formulerats för övriga delar. Viktiga aspekter i planarbetet har varit
att ta hänsyn till den kulturmiljö som finns vid X men att samtidigt möjliggöra en
utveckling för att kunna tillskapa ett framtida permanentboende på platsen samt
att vara varsam med den naturmiljö som finns inom fastigheten framförallt genom
den rika förekomsten av ekar och en öppen ängsmark. Även strandskyddsfrågan
har varit aktuell både utifrån ägarnas perspektiv att kunna nyttja sin fastighet men
också för allmänhetens tillträde till stranden.
Planen har handlagts som ett standardförfarande.

forts.

forts. § 91

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendets beredning
– Reviderad planbeskrivning och plankarta, presenteras av planchef Linda Axelsson
under sammanträdet 2016-12-06
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2016-11-22
– Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och
planchef Linda Axelsson 2016-10-25.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92
SBN 2016/27

Detaljplan för del av fastighet A
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att samråda förslag till ny detaljplan
för del av fastighet A.
___________

Ärendet
Ägaren till fastighet A ansökte tidigare i år om förhandsbesked för två tomter
invid befintlig bebyggelse vid Norra Hagbergs skola. Kommunens bygglovsenhet
godkände förhandsbeskedet men i samband med Lantmäteriförrättningen
uppdagades en felaktighet i kommunens kartregister och att delar av området var
planlagt för Natur i P89-39. Således var fastighetsbildningen inte möjlig att
genomföra. Fastighetsägaren har därefter inkommit med förfrågan om att ändra
detaljplanen för att möjliggöra avstyckningen.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Planområdet är högt beläget med fina utblickar mot inloppet till Trosa hamn. Den
föreslagna bebyggelsen ansluter till befintlig bebyggelse och kan anslutas till
kommunalt vatten och avlopp. Tillfarten sker genom en gemensam väg som
ansluter till väg 768, Utterviksvägen. Inom planområdet möjliggörs för gemensam
väg för avstyckningarna vilken samtidigt kan utgöra en del av ett gång- och
cykelvägsstråk mellan Trosa tätort och Lagnö-Hagstugan.
Planen handläggs med ett begränsat förfarande.

Ärendets beredning
– Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2016-11-22
– Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och
planchef Linda Axelsson 2016-11-08.

Kopia till:
Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93
SBN 2016/28

Detaljplan för Utsikten 5
Samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson informerar om
försäljningen av fastigheten Utsikten 5 och de nya ägarnas tilltänkta användning av
fastigheten. Detta medför att detaljplanen för Utsikten 5 behöver omformuleras för
att anpassas till den nya inriktningen. Ett nytt ärende med en förändrad inriktning i
detaljplanen för Utsikten 5 kommer att skrivas fram till nästkommande nämnd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SBN 2016/44

Avslutande av gamla planärenden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avsluta redovisade planärenden.
___________

Ärendet
Vid en genomgång av ärendehanteringssystem Diabas av
Samhällsbyggnadskontorets öppna planärenden klargjordes att ett antal ärenden
fortfarande var öppna även om inget aktivt planarbete bedrivs. Mot bakgrund av
detta föreslås följande ärenden avslutas:
SBN 98/468, Liturgen – avser studie av alternativ lokalisering för
omsorgsverksamhet.
SBN 2004/116, ändring av detaljplan från nuvarande industriändamål till
bostadsändamål
SBN 2006/169, upphävande av detaljplan
SBN 2006/265, ändring av byggrätt för större uthus och verksamhet.
SBN 2008/251, ändring av byggrätt samt enhetlig detaljplan för hela
fritidshusområdet.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Ovanstående ärenden har inte varit aktuella för planarbete under lång tid. Mot
bakgrund av detta är det rimligt att avsluta dessa ärenden.

Ärendets beredning
– Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2016-11-22
– Tjänsteskrivelse från Mats Gustafsson, samhällbyggnadschef, och Linda Axelsson,
planchef, 2016-10-24

Kopia till:
Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SBN 2016/46

Revidering av entreprenadavtal för rengöring och
brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att anta förslag till nytt sotningsavtal med tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal.
att båda avtalen börjar gälla från och med 2017-01-01 och ersätter nu gällande
avtal.

___________
Ärendet
Nuvarande sotningsavtal för Nyköping, Oxelösund och Trosa upprättades
2000-11-15 (00/KK106) med Sörmlandskustens Sotnings och Ventilation AB
(entreprenör). Avtalet har varit i behov av en generell översyn och mindre
justeringar då befintligt avtal bland annat innehåller hänvisningar till inaktuell
lagstiftning.
Sörmlandskustens räddningstjänst har i samarbete med samhällsbyggnadskontoret
arbetat fram ett nytt sotningsavtal med tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Sörmlandskustens räddningstjänst och samhällsbyggnadskontoret anser att
nuvarande entreprenör utför ett tillfredställande arbete och föreslår i samband med
upprättandet av nya avtal en förlängning med nuvarande entreprenören.

Ärendets beredning
– Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2016-11-22
– Tjänsteskrivelse från Mats Gustafsson, samhällbyggnadschef, 2016-11-09
– Reviderat entreprenadavtal för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor
– Personuppgiftsbiträdesavtal

Kopia till:
Sörmlandskustens räddningstjänst
Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SBN 2016/47

Reviderad taxemodell för tillsyn inom det
brandförebyggande området
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår
Kommunfullmäktige besluta
att grundavgiften för brandförebyggande myndighetsutövning, tillsyn, utökas till
4*timtaxa (4*873 kr i 2017 års timtaxa).
___________

Ärendets
Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har kommuner möjlighet att ta ut en
avgift i vissa typer av ärenden. En större justering av taxorna genomfördes 2012
vilka började användas 2013-01-01. I samband med justeringen utkom
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med handboken ”Kommunal tillsyn
enligt lagen om skydd mot olyckor”.
Arbetssättet som beskrivs i handboken har visat sig mer tidskrävande än tidigare
arbetssätt vilket ställer krav på en förändring av nuvarande taxemodell. Som
referens har Storgöteborgs brandförsvar tvingats halvera antalet genomförda
tillsyner på grund av ökad arbetsbörda i och med införandet av det nya
arbetssättet.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
För 2016 är timavgiften för tillsyn inom det brandförebyggande området 856 kr/h
och den grundavgift som används är 2 568 kr (3*856 kr).
För att tillsynstaxan enligt gällande lagstiftning (LSO och LBE) bättre ska stämma
överens mot nedlagd tid behöver grundavgiften förändras. Detta rimmar väl med
den dialog som tidigare förts då Trosa kommun redan tidigare konstaterat att
nuvarande taxa är förhållandevis låg jämfört med tidsåtgången.
Samhällsbyggnadskontoret anser att justeringen är rimlig och att de negativa
effekterna av förslaget är förhållandevis små.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson, 2016-11-23
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Sörmlandskustens räddningstjänst

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SBN 2016/40

Rapport från tillsynsbesök enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

___________
Ärendet
Länsstyrelsen genomförde ett tillsynsbesök den 2016-10-19 i Trosa kommun, för
att i enlighet med intentionen av vad som framgår av kap. 5 1§ i lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor (nedan kallad LSO) följa upp kommunens arbete inom
samma lagstiftning.
Tillsynens olika områden berörde samrådsprocess med nya handlingsprogram,
kommunens egenkontroll för att uppfylla verksamhetsmålen enligt LSO, uppföljning
av föregående tillsynsrapport, samt frågor om den senaste nationella uppföljningen.
Länsstyrelsen har genom tillsynsbesöket kunnat skaffa sig en bra bild över den
status som kommunens arbete har kopplade till de olika paragrafer i LSO som är att
betrakta som kommunens preciserade skyldigheter i rubricerad lagstiftning.
Efter föregående tillsynsbesök konstaterades att det fanns förbättringsmöjligheter
vad gällde ansvarig nämnds egenkontroll av verksamheten, vilket dagens
tillsynsbesök visade att kommunen tagit till sig. Det finns ett uttalat intresse från
politiskt håll att delta i den utvecklingsprocess som behövs för att få med det lokala
perspektivet i handlingsprogrammet.
Länsstyrelsen anser att kommunen har en god ambition att förhålla sig till de lokala
risker som uppmärksammats i framtagna riskanalyser, vilket också gäller de
presumtiva risker som har identifierats i en förväntad framtid.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Samhällsbyggnadskontoret ser positivt på Länsstyrelsens konstruktiva tillsynsbesök
och delar deras uppfattning att Trosa kommun bedriver en väl fungerande
räddningstjänstverksamhet som tydligt grundar sig i det handlingsprogram som
sedan tidigare fastställts av Kommunfullmäktige. Länsstyrelsen pekar också på
några förbättringsområden som är väl i linje med på det sätt som Trosa kommun
vill arbeta inom ramen för lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
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forts. § 97

Ärendets beredning
– Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2016-11-22
– Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson, 2016-11-09
– Rapport från tillsynsbesök enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor i Trosa
kommun

Kopia till:
Samhällsbyggnadskontoret
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SBN 2016/23

Storökan 5 m fl.
Planchef Linda Axelsson informerar bland annat om förslag till husplacering,
husutformning och trafiksituationen samt insamlar synpunkter från nämnden inför
det fortsatta arbetet avseende Storökan 5 m fl.
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SBN 2016/2

Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga de redovisade besluten till handlingarna.
___________
Löpnummer/
Dnr

Punkt i
delegeringsordning

Ärende och beslut

Datum för
beslut

2016/5-79

7.1

Beviljat bostadsanpassningsbidrag

2016-10-27

2016/5-82

7.1

Beviljat bostadsanpassningsbidrag

2016-10-27

2016/5-81

7.1

Beviljat bostadsanpassningsbidrag

2016-11-02

2016/5-76

7.1

Beviljat bostadsanpassningsbidrag

2016-11-04

2016/5-80

7.1

Beviljat bostadsanpassningsbidrag

2016-11-08

2016/5-85

7.1

Beviljat bostadsanpassningsbidrag

2016-11-14

2016/5-89

7.1

Beviljat bostadsanpassningsbidrag

2016-11-21

2016/5-88

7.1

Beviljat bostadsanpassningsbidrag

2016-11-21

2016/5-87

7.1

Beviljat bostadsanpassningsbidrag

2016-11-22

2016/5-86

7.1

Beviljat bostadsanpassningsbidrag

2016-11-23
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SBN 2016/1

Byggenhetens delegeringsbeslut
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga de redovisade besluten till handlingarna.
___________

Löpnummer/
Dnr

Punkt i
delegerings
- ordning

Ärende och beslut

Datum
för beslut

Delegat

202.2016.016
29.21725.

11.1

Beslut om tillstånd att
hantera brandfarlig
vara

2016-1031

Räddningschef

12.3

Beslut om
dispensärenden om
sotning - beslut om
egensotning

2016-1109

Byggnadsinspektör

Sotning och
brandskyddskontroll –
eldningsförbud,

2016-1107

Byggnadsinspektör

Sotning och
brandskyddskontroll –
eldningsförbud,

2016-1107

Byggnadsinspektör

Sotning och
brandskyddskontroll –
eldningsförbud,

2016-1107

Byggnadsinspektör
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Bygglov, 11 oktober – 20 november
Ärendemening

Händelsedatum

SBN 2016000409

Bygglov Nybyggnad enbostadshus

2016-11-08

Bygglov Tillbyggnad garage

2016-11-16

Bygglov Utvändig ändring

2016-11-08

Bygglov Utvändig ändring samt uterum

2016-10-20

Bygglov Ändrad användning

2016-11-09

Bygglov Nybyggnad enbostadshus, carport

2016-10-28

SBN 2016000398
SBN 2016000396
SBN 2016000316
SBN 2016000236
SBN 2016000128

Bygglov och startbesked, 11 oktober – 20 november
Dnr

Ärendemening

Beslutsdatum

Bygglov Ombyggnad tvättstuga

2016-11-17

SBN 2016000443
SBN 2016000423

Bygglov Nybyggnad uthus (garage)

SBN 2016000400

Bygglov Ändrad användning

2016-10-18

Bygglov Utvändig ändring

2016-11-17

Bygglov Utvändig ändring

2016-11-02

Bygglov Ändring av tidigare lov

2016-11-03

000358

Bygglov Övrigt, tillfällig uppställning av container

2016-11-11

SBN 2016-

Bygglov Tillbyggnad fritidshus med inglasat

000349

uterum

2016-11-17

Bygglov Utvändig ändring

2016-10-18

Bygglov Tillbyggnad uterum

2016-10-18

Uppsättning av skylt

2016-11-01

Bygglov Tillbyggnad enbostadshus

2016-11-01

000279

Bygglov Tillbyggnad fritidshus

2016-11-08

SBN 2014-

Bygglov förlängning av lov Diabas 2009/205

000376

uppförande av uthus

SBN 2016000389
SBN 2016000368
SBN 2016000427
SBN 2016-

SBN 2016000343
SBN 2016000333
SBN 2016000311
SBN 2016000304
SBN 2016-
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Interimistiskt slutbesked, 11 oktober – 20 november
Dnr
SBN 2016000310
SBN 2016000229
SBN 2016000187
SBN 2015000543
SBN 2015000522
SBN 2015000493
SBN 2015000486
SBN 2015000483
SBN 2015000466
SBN 2015000130

Ärendemening
Bygglov Nybyggnad av skolbyggnad, modul.
Vitalisskolan

Beslutsdatum
2016-08-23

Bygglov Nybyggnad enbostadshus, garage

2016-07-04

Bygglov Inglasning
Bygglov Nybyggnad
med carport
Bygglov Nybyggnad
med carport
Bygglov Nybyggnad
med förråd
Bygglov Nybyggnad
med förråd
Bygglov Nybyggnad
med förråd

2016-06-15

enbostadshus och garage
enbostadshus och garage
enbostadshus och carport
enbostadshus och carport
enbostadshus och carport

Bygglov Nybyggnad flerbostadshus, 18 lgh

2016-06-23
2016-02-18

2015-12-10
2016-01-21
2016-03-23

Bygglov Nybyggnad enbostadshus

Strandskydd, 11 oktober – 20 november
Dnr
SBN 2016000379
SBN 2016000132
SBN 2016000134
SBN 2016000133
SBN 2016000117
SBN 2015000366

Ärendemening

Beslutsdatum

Strandskyddsdispens Bostadshus

2016-11-16

Strandskyddsdispens viltstängsel
Strandskyddsdispens Ny gäststuga och flytt
av befintlig gässtuga

2016-10-24

Strandskyddsdispens Uthus

2016-10-24

Strandskyddsdispens Brygga

2016-11-14

Strandskyddsdispens Bostadshus

2016-10-24

2016-10-24

Slutbesked, 11 oktober – 20 november
Dnr
SBN 2016000411
SBN 2016000405
SBN 2016000388
SBN 2016000376
SBN 2016000367
SBN 2016000350
SBN 2016000348
SBN 2016000339
SBN 2016000338
SBN 2016000314
SBN 2016000231

Ärendemening

Händelsedatum

Anmälan Övrigt, industri/affär/kontor

2016-11-14

Anmälan Eldstad till befintlig rökkanal
Anmälan Eldstad (Utbyte av insats/kassett) i
befintlig rökkanal
Anmälan Eldstad (Utbyte av spisinsats) i befintlig rökkanal

2016-10-31

Anmälan Eldstad och rökkanal
Anmälan Eldstad (kassett) till befintlig rökkanal

2016-10-18

Anmälan Eldstad och rökkanal

2016-10-28

Anmälan Eldstad och rökkanal

2016-10-21

Anmälan Eldstad och rökkanal
Anmälan Eldstad och rökkanal (Utbyte mot
likvärdiga)

2016-10-21

Bygglov Uppsättning plank

2016-11-01
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SBN 2016000091
SBN 2016000080
SBN 2016000057
SBN 2015000493
SBN 2015000488
SBN 2015000445
SBN 2015000363
SBN 2015000360
SBN 2015000322
SBN 2015000223
SBN 2015000176
SBN 2015000146
SBN 2014000275
SBN 2014000258
SBN 2014000077
SBN 2014000038
SBN 2014000037
SBN 2013000339
SBN 2013000308
SBN 2012000334
SBN 2011000229
SBN 2011000094
SBN 2011000076
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Rivningslov

2016-10-26

Anmälan Nybyggnad av komplementbyggnad

2016-10-21

Anmälan Eldstad och rökkanal
Bygglov Tillbyggnad av förskola med två avdelningar
Bygglov Nybyggnad enbostadshus och carport
med förråd

2016-10-18

Ädring av tidigare lov

2016-11-08

Bygglov Nybyggnad flerbostadshus

2016-11-18

Anmälan Nybyggnad
Bygglov Nybyggnad enbostadshus och carport
med förråd

2016-10-31

Bygglov Ombyggnad av flerbostadshus

2016-10-11

Bygglov Nybyggnad industrilokal och kontor

2016-11-11

Bygglov Tillbyggnad fritidshus

2016-11-16

Rivningslov del av förskola
Bygglov Ändring av tidigare lov 2013/209,
tillbyggnad enbostadshus

2016-10-21

Anmälan Nybyggnad
Rivning av huvudbyggnad och förråd och
bygglov för nybyggnad enbostadshus och
uthus

2016-11-15

Nybyggnad av enbostadshus och garage

2016-10-15

Nybyggnad av enbostadshus och garage

2016-10-14

Bygglov Nybyggnad uthus
Bygglov Nybyggnad enbostadshus garage,
carport

2016-11-07

Bygglov Nybyggnad uthus

2016-10-11

Bygglov marklov garage

2016-10-21

Marklov utvändig ändring

2016-11-16

Bygglov Nybyggnad enbostadshus

2016-10-25
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2016-10-20
2016-11-10

2016-10-11

2016-10-11

2016-10-17

2016-10-15

Startbesked, 11 oktober – 20 november
Dnr

Ärendemening

Beslutsdatum

Anmälan Eldstad (kassett) i befintlig rökkanal

2016-11-16

Bygglov Ändring av tidigare lov

2016-10-21

Anmälan Eldstad och rökkanal

2016-10-31

Anmälan Eldstad och rökkanal (utbyte)

2016-11-16

Anmälan Eldstad och rökkanal

2016-10-21

SBN 2016000432
SBN 2016000447
SBN 2016000422
SBN 2016000417
SBN 2016000408
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SBN 2016000411

Anmälan Övrigt, industri/affär/kontor

2016-11-14

SBN 2016-

Anmälan - Tillbyggnad av enbostadshus enligt de

000406

bygglovsbefriade åtgärderna

2016-10-18

000405

Anmälan Eldstad till befintlig rökkanal

2016-10-21

SBN 2016-

Anmälan Eldstad (Utbyte av kamin och rökkanal)

000404

och rökkanal

2016-10-21

Anmälan Eldstad (insats) till befintlig rökkanal

2016-10-20

Anmälan Nybyggnad

2016-10-31

Anmälan Nybyggnad Växthus

2016-10-31

Anmälan Nybyggnad, garage

2016-10-11

Bygglov Nybyggnad enbostadshus, seniorboende

2016-10-19

Bygglov Nybyggnad fritidshus

2016-11-10

000332

Anmälan Nybyggnad uthus

2016-10-11

SBN 2016-

Rivningslov fritidshus, bygglov enbostadshus och

000334

uthus

SBN 2016-

Anmälan Tillbyggnad enligt de bygglovsbefriade

000312

åtgärderna

SBN 2016-

Bygglov Nybyggnad av industribyggnad (lager och

000290

förråd)

2016-11-04

Bygglov Nybyggnad uthus och Rivningslov uthus

2016-11-14

Bygglov Tillbyggnad fritidshus

2016-10-19

Bygglov Uppsättning solceller

2016-10-27

Bygglov nybyggnad kedjehus 23 st

2016-11-18

Bygglov Nybyggnad gäststuga

2016-11-18

Bygglov båthall

2016-11-15

000154

Bygglov Nybyggnad fritidshus

2016-11-11

SBN 2016-

Bygglov Nybyggnad enbostadshus och carport

000125

med förråd

2016-11-09

000077

Anmälan Tillbyggnad

2016-11-07

SBN 2016-

Bygglov Nybyggnad enbostadshus och garage

2016-10-20

SBN 2016-

SBN 2016000403
SBN 2016000392
SBN 2016000391
SBN 2016000380
SBN 2016000381
SBN 2016000373
SBN 2016-

2016-10-31
2016-10-28

SBN 2016000296
SBN 2016000294
SBN 2016000258
SBN 2016000213
SBN 2016000289
SBN 2016000205
SBN 2016-

SBN 2016-
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000049
SBN 2015000401

Bygglov Nybyggnad enbostadshus

2016-10-21

Bygglov Tillbyggnad garage

2016-10-27

SBN 2015000312

Avskrives, 11 oktober – 20 november
Dnr
SBN 2016000184

Ärendemening

Beslutsdatum

Bygglov Utvändig ändring

2016-10-31

Rivningslov, 11 oktober – 20 november
Dnr
SBN 2016000335

Ärendemening

Beslutsdatum

Rivningslov fritidshus

2016-11-11
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