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Upprättad:
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Diarienummer: AVL.2017.809
Samhällsbyggnadsnämnden

Inventering av enskilda avlopp, rapportering 2017
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna årsrapporten för miljöenhetens inventering av enskilda avlopp
under 2017.
Sammanfattning
Avloppsinventeringen 2017 omfattade 302 fastigheter. Vid årsskiftet 2017/2018
hade samtliga inventerats varav 162 fick kontroll på plats. Av de avlopp som
kontrollerades fysiskt har 113 st fått anmärkningar som lett till föreläggande.
Ärendebeskrivning
Som ett led i arbetet med uppföljning ska miljöenheten i januari/februari varje år
lämna en årsrapport till samhällsbyggnadsnämnden gällande den inventering av
enskilda avlopp som genomförts under föregående år.
Förvaltningens synpunkter
Projekt
Miljöenheten påbörjade årets avloppsinventeringsprojekt i januari 2017 med
förberedelse och brevutskick. Projektet 2017 omfattade 302 fastigheter som ska
inventeras genom granskning av uppgifter hos miljöenheten och/eller besök på
plats. Årets inventeringsprojekt beräknades vara klart årsskiftet 2017/2018. Fokus
för 2017 var att för varje fastighet gå igenom funktionen hos de enskilda
avloppen.
Förutsättningar
Enligt "Övergripande projektplan för inventering av enskilda avlopp i Gnesta
kommun" gjordes det under 2011 en resursutredning för hela miljöenheten samt
för inventeringsprojektet. Resursutredningen visar att avseende
inventeringsprojektet för avlopp åtgår 1 heltidsresurs år 2012 (ca 1215 h) och från
2013 ca 1,5 resurser. Sedan 2012 har en heltidstjänst varit avsatt för
avloppsinventering samt uppföljningar. Under 2014-2017 har en inspektör
projektanställts på 50 % för att täcka hela resursbehovet.
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Det har under 2017 inkommit 162 ansökningar/anmälningar om att anlägga nytt
eller ändra sitt befintliga enskilda avlopp. Beräknat antal inför 2017 var 170
stycken ansökningar. Det har inkommit 8 ansökningar (48 h) mindre än beräknat.
Resultat
Avloppsinventeringen 2017 omfattade 302 fastigheter. Vid årsskiftet 2017/2018
hade samtliga inventerats.
Av de 302 avlopp som inventerades kontrollerades 162 avlopp fysiskt ute på
fastigheterna medan 140 avlopp inventerades genom granskning av uppgifter hos
miljöenheten, se tabell 1. Anledningen till att dessa fastigheter inte fick någon
fysisk kontroll beror på att de hade nyanlagt avlopp (2012 eller senare) eller inte
hade något indraget vatten. Här ingår även de avlopp där fastighetsägaren själv
har uppgett att avloppet är underkänt och väljer att ansöka för och göra om
avloppet under 2018. Tre beslut om föreläggande har överklagats i årets
inventeringsprojekt.
Tabell 1. Redovisning av hur fastigheter och avlopp inventerats

Fastigheter/avlopp
Antal

Procent

Inventerade

302

Kontrollerades fysiskt

162

54 %

Utan indraget vatten

36

12 %

Väljer att göra om

84

28 %

Nytt avlopp (2012-)

20

7%

Tabell 2. Statusen för de avlopp som inventerades genom kontroll på fastigheten

Avlopp
Antal

Procent

Inventerade på plats

162

Föreläggande

113

70 %

Godkända

49

30 %

Prognos
Alla enskilda avlopp i Gnesta kommun beräknas vara inventerade år 2020 och
åtgärdade år 2021.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys har inte varit tillämplig i detta ärende.

Patrik Nissen

Ellinor Lundin

Förvaltningschef

Miljöchef

Michaela Sollberger
Miljöinspektör
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Upprättad:
2018-02-03
Diarienummer: MOB.2018.20
Samhällsbyggnadsnämnden

Behovsutredning 2018-2020, miljöenheten
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna behovsutredning 2018-2020
Sammanfattning
Miljöenheten har tagit fram en behovsutredning för åren 2018-2020. Enligt
miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa
tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens
hela ansvarsområde enligt miljöbalken. För livsmedelskontrollen finns
motsvarande krav i livsmedelslagstiftningen.
I dagsläget arbetar det 5 miljöinspektörer och en miljöchef samt 0,5 tjänst för
alkoholtillsynen som köps in från Nyköpings kommun.
Utredningen visar på att det finns behov av att utöka resurserna för
miljöbalkstillsynen och för tillsynen för tobak, e-cigaretter, folköl och receptfria
läkemedel med totalt 2 tjänster för åren 2018-2020. Alternativt skulle
resursbehovet kunna tillgodoses genom ett ökat administrativt stöd om minst 0,5
tjänst samt en tjänst som miljöinsoektör. Det administrativa stödet skulle frigöra
tid från handläggarna som då kan fördela om sin arbetstid till andra poster än
administrativt arbete. Resursbehovet skulle då kunna fördelas på en tjänst
miljöinspektör och en halv tjänst administration från år 2019. Därefter kan
behovsutredningen ses över för att se vilket behov som kvarstår och vilka
resurser som saknas.
Kostnader för nämnden för att möta resursbehovet till 2019 om 1,5 tjänst uppgår
till 429 tkr. Med en resursutökning blir avgiftsfinansieringsgraden för miljö- och
hälsoskyddstillsynen ca 64% vilket är en bra bit över snittet över kommunerna i
Sverige som ligger mellan 40-50%. Samhällsbyggnadsnämndens mål skulle
rimligen kunna sättas till 60-65% avgiftsfinansieringsgrad för miljö- och
hälsoskyddstillsynen
Ärendebeskrivning
Miljöenheten har tagit fram en behovsutredning för åren 2018-2020. Enligt
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miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa
tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens
hela ansvarsområde enligt miljöbalken. För livsmedelskontrollen finns
motsvarande krav i livsmedelslagstiftningen. Utredningen ska avse en treårsperiod
och den ska ses över vid behov, dock minst en gång per år. Ett register ska också
föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Baserat på
utredningen och registret ska tillsynsmyndigheten inför varje verksamhetsår göra
en samlad tillsynsplan och kontrollplan.
En behovsutredning utfördes 2011 och därefter har miljöenheten upprättat en
övergripande tillsyns- och kontrollplan som hanterat behovsfrågan under 20122017. En behovsutredning för nästkommande treårsperiod har därför tagits fram.
Förvaltningens synpunkter
Behovsutredning redovisar den del av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde
som avser och omfattar miljöenhetens verksamhet, bedriva tillsyn och kontroll
enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om foder och animaliska
biprodukter, smittskyddslagen, strålskyddslagen, alkohollagen, tobakslagen, lagen
om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel. Tillsynsmyndigheten ska också arbeta för att informera
kommuninvånarna om gällande bestämmelser.
Kommunen växer befolkningsmässigt och sedan 2012 har det tillkommit flera
tillsynsobjekt. Anmälningar och ansökningar av olika slag har stadigt ökat för varje
år och nya lagstiftningar har tillkommit. År 2015 övertog nämnden
tillsynsansvaret för alkohollagen, tobakslagen, lagen om e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Sedan 2012 har miljöenheten kontinuerligt tidsredovisat den faktiska
årsarbetstiden fördelat på olika poster. Det har visat sig att tiden för olika
arbetsuppgifter fördelas på ett annat sätt än vad den tidigare behovsutredningen
från 2011 visade. Även resursberäkningen i den övergripande tillsyns- och
kontrollplanen stämmer inte helt överens med hur tiden fördelas mellan olika
poster. I behovsutredningen har därför posterna anpassats till hur
arbetsuppgifterna fördelas i nuläget. I en liten kommun där det finns färre
inspektörer som ska fördela sin kompetens över flera olika sakområden innebär
att varje inspektör tilldelas fler arbetsuppgifter än en inspektör i en större
kommun.
Då arbetsgruppen består av en mindre grupp antal personer så har personalbyten,
organisationsförändringar, samverkansgrupper och administrativa arbetsuppgifter
stor påverkan på hur årsarbetstiden fördelas mellan de olika posterna. Andelen
fakturerbara tillsynstimmar/årsarbetskraft blir lägre i jämförelse med kommuner
med fler årsarbetskrafter.
Resursbehov
I dagsläget arbetar det 5 miljöinspektörer och en miljöchef samt 0,5 tjänst för
alkoholtillsynen som köps in från Nyköpings kommun. Utredningen visar på att
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det finns behov av att utöka resurserna för miljöbalkstillsynen och för tillsynen
för tobak, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel med totalt 2 tjänster för
åren 2018-2020. .Tillsättning av resurserna skulle kunna göras under 2019 med en
tjänst. Introduktion av ny personal är tidskrävande och tar tid i anspråk från
andra arbetsuppgifter. Miljöenheten skulle mäkta med att tillsätta en tjänst under
2019 och därefter en tjänst under 2020. Alternativt skulle resursbehovet kunna
tillgodoses genom ett ökat administrativt stöd om minst 0,5 tjänst samt en tjänst
som miljöinspektör. Administrativa stödet skulle frigöra tid från handläggarna
som då kan fördela om sin arbetstid till andra poster än administrativt arbete.
Resursbehovet skulle då kunna fördelas på en tjänst miljöinspektör och en halv
tjänst administration från år 2019. Därefter kan behovsutredningen ses över för
att se vilket behov som kvarstår och vilka resurser som saknas. Fram tills att
resurserna är tillsatta så behöver nämnden göra prioriteringar i tillsynsarbetet för
de olika ansvarsområdena.
Behovsutredningen tar upp nämndens alla ansvarsområden och alla delar som är
lagstadgade med nämnden som tillsynsmyndighet. Sedan kan vissa områden få
tillsyn med längre intervall t.ex. de verksamheter som inte är anmälningspliktiga
och som timdebiteras efter tillsyn. Dessa verksamheter finns inom miljöskydd
och hälsoskydd.
Vid tillsättande av fler resurser behöver nämnden se över målet för
avgiftsfinansieringen av miljö- och hälsoskyddstillsynen. Målet är 70%
avgiftsfinansiering och för livsmedelskontrollen råder full avgiftsfinansiering enligt
lagstiftningen. Uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar på att
Sveriges miljökontor uppnår en kostnadstäckningsgrad på 70 % för
livsmedelskontroll, 50 % för miljöskyddstillsyn och 40 % för hälsoskyddstillsyn.
Full kostnadstäckning går aldrig att uppnå, utan det är något att sträva efter.
Kommunens befolkning växer och den ökade exploateringen och
bostadsbyggandet medför ökade arbetsuppgifter som bl.a att svara på remisser,
befogade och obefogade klagomål och rådgivning som till största delen inte kan
avgiftsbeläggas. Den skattefinansierade delen av arbetsuppgifterna kommer
därmed att öka.
Vid tillsättning av fler resurser behöver målet för avgiftsfinansiering justeras till en
rimlig nivå där resursbehovet kan tillsättas. Alternativet är en rejäl höjning av
taxan för miljöbalken för att kunna möta resursbehovet. Taxorna kommer till
2019 att räknas upp i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Denna uppräkning görs för att kunna möta omkostnader för löner och
prisökning. Det är en mindre uppräkning och kan inte möta resursbehovet.
Kostnadsberäkning och mål
Kostnader för nämnden för att möta resursbehovet till 2019 om 1,5 tjänst uppgår
till 429 tkr. Då finansieras miljöinspektörstjänsten med avgifter motsvarande ca
43% och med skattefinansiering för resterande del. Administratörstjänsten
finansieras till fullo med skatteintäkter. Avgiftsfinansieringsgraden för alla
områden uppgick till 71 % för 2017. Under 2017 var det vakanser under några
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månader och en mindre del tjänstledighet vilket medförde lägre
personalkostnader som därmed genererade en högre avgiftsfinansieringsgrad.
Miljö och hälsoskyddstillsynen hade en avgiftsfinansieringsgrad på 71 % för 2017.
Med en resursutökning så blir avgiftsfinansieringsgraden för miljö- och
hälsoskyddstillsynen ca 64% vilket är en bra bit över snittet över kommunerna i
Sverige som ligger mellan 40-50%. Avgiftsfinansieringsgraden för nämndens alla
områden skulle bli ca 69% med en utökad administrativ tjänst som är
skattefinansierad.
Samhällsbyggnadsnämndens mål skulle rimligen kunna sättas till 60-65%
avgiftsfinansieringsgrad för miljö- och hälsoskyddstillsynen. Vinsterna med
justeringen av målet skulle bli en effektiv och säker myndighetsutövning där
resursbehovet täcks upp, med bibehållen kompetens och ett ökat kvalitativt
arbete inom miljöenhetens olika arbetsområden. Servicen till medborgare och
företagare skulle kunna utökas genom rådgivning, informationskampanjer och
utvecklande av blanketter och hemsida.
Ekonomiska konsekvenser
Miljöenhetens budget behöver utökas med 429 tkr från 2019 med 1,5 tjänst
fördelat på en miljöinspektör och 0,5 administratör. Om inte budgeten utökas
behöver taxorna ses över och då främst för miljöbalkstillsynen för att kunna möta
resursbehovet. Tjänsten kommer att kunna finansieras till viss del med avgifter.
Görs inte något av detta så kommer delar av tillsynen inte att kunna utföras,
handläggningstiderna kommer att förlängas och det kvalitativa arbetet och
kompetensnivån kommer att sänkas. Det finns också en stor risk att medarbetare
söker sig till andra arbetsplatser då arbetsbelastningen fortsätter att stiga. I en liten
kommun är det svårt att rekrytera personal med kompetens och det är både tidsoch kostnadskrävande. Det är av stor vikt att kunna behålla de medarbetare som
finns och fortsätta jobba för att vara en attraktiv arbetsgivare och med ett gott
renommé utåt.
Juridiska konsekvenser
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa
tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens
hela ansvarsområde enligt miljöbalken. För livsmedelskontrollen finns
motsvarande krav i livsmedelslagstiftningen.
Möts inte behovet av fler resurser på miljöenheten så kommer inte nämnden
kunna fullfölja sitt ansvar som tillsynsmyndighet inom flera områden inom främst
miljöbalkstillsynen. Det kvalitativa och genomgående regelbundna
tillsynen/kontroller som arbetats upp sedan 2012 kommer att försämras.
Handläggningstiderna kommer att förlängas och det finns en risk att kompetens
tappas. Rådgivning och information kommer att bli mycket begränsat till
kommunens medborgare och företagare.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Behovsutredningen överensstämmer med samhällsbyggnadsnämndens
framtidsplan och dess mål.
"Företagen ska uppleva en god service och rättssäker hantering i nämndens
myndighetsutövning"
"Personalen ska ha rätt kompetens"
"Ekonomisk ansvarstagande och ett effektivt resursutnyttjande ska genomsyra alla
verksamheter"
"Kommunens sjöar och vattendrag ska vara friska och yt- och grundvatten ska
skyddas för att säkra tillgången på dricksvatten"

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Behovsutredning 2018-2020

Patrik Nissen

Ellinor Lundin

Samhällsbyggnadschef

Miljöchef
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1 Summering
Denna behovsutredning redovisar den del av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde som
avser och omfattar miljöenhetens verksamhet, bedriva tillsyn enligt miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen, lagen om foder och animaliska biprodukter, smittskyddslagen,
strålskyddslagen, alkohollagen, tobakslagen, lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel. Tillsynsmyndigheten ska också arbeta för att
informera kommuninvånarna om gällande bestämmelser. Planen beskriver den övergripande
inriktningen som verksamheten har under åren 2018-2020. Behovsutredningen ligger till grund
för tillsyns-och kontrollplanen för 2018-2020.

2 Syfte
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken.
För livsmedelskontrollen finns motsvarande krav i livsmedelslagstiftningen. Utredningen ska avse
en treårsperiod och den ska ses över vid behov dock minst en gång per år. Ett register ska också
föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Baserat på utredningen och
registret ska tillsynsmyndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan.

3 Mål
3.1 Miljöbalken
Miljöbalkens övergripande syfte är att främja hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och
god miljö säkerställs för kommande generationer. Naturen har ett skyddsvärde och människans
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett stort ansvar. Miljöbalken ska tillämpas så
att
1.

människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2.

värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,

3.

den biologiska mångfalden bevaras,

4.

mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en långsiktigt god hushållning
tryggas utifrån ekologiska, sociala, kulturella och samhällsekonomiska synpunkter,
och

5.

återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror
och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Som ett led i att nå detta har Sverige infört ett miljömålssystem som består av ett generationsmål,
sexton miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Det övergripande generationsmålet som riksdagen har
beslutat om lyder: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”
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Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till,
dessa är:


Begränsad klimatpåverkan



Frisk luft



Bara naturlig försurning



Giftfri miljö



Skyddande ozonskikt



Säker strålmiljö



Ingen övergödning



Levande sjöar och vattendrag



Grundvatten av god kvalitet



Hav i balans samt levande kust och skärgård



Myllrande våtmarker



Levande skogar



Ett rikt odlingslandskap



Storslagen fjällmiljö



God bebyggd miljö



Ett rikt växt- och djurliv

3.2 Livsmedelslagen
Syftet med i livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och djurs hälsa och värna om
konsumenternas intressen. Livsmedel får alltså inte innehålla ämnen som kan äventyra hälsan och
att konsumenter inte ska bli vilseledda eller lurade och ska kunna lita på märkning och
information om maten.
Företagarna har ansvar för att deras produkter är säkra och att ingen konsument blir vilseledd, till
exempel av informationen på livsmedelsförpackningen eller av maten som serveras på
restaurangen. Livsmedelskontrollens ansvar är att kontrollera hur företagarna lever upp till
lagstiftningens krav. En bra livsmedelskontroll bidrar både till att konsumenter och företag
känner förtroende för maten och till att livsmedelsföretagens konkurrenskraft ökar, i Sverige och
i världen.
De gemensamma målen, vilka finns i Sveriges nationella kontrollplan, för den offentliga
kontrollen inom livsmedelskedjan är:


Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerande och
hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt.
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De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon allvarlig
smittorisk.



Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med helhetssyn som
underlättar deras eget ansvarstagande.



De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela livsmedelskedjan,
inklusive beredskap.

3.3 Lokala mål- samhällsbyggnadsnämndens mål






Företagen ska uppleva en god service och rättsäker hantering i nämndens
myndighetsutövning.
Tydlig målstyrning och ökad delaktighet
Personalen ska ha rätt kompetens
Ekonomisk ansvarstagande och ett effektivt resursutnyttjande ska genomsyra alla
verksamheter
Kommunens sjöar och vattendrag ska vara friska och yt- och grundvatten ska skyddas för
att säkra tillgången på dricksvatten

4 Miljöenhetens ansvarsområden
Miljöenheten (formellt samhällsbyggnämnden) är en renodlad myndighetsfunktion med
prövnings- och tillsynsansvar enligt främst miljöbalken och strålskyddslagen samt prövnings- och
kontrollansvaret enligt livsmedelslagen. Miljöenheten har även ansvar för prövning och tillsyn
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen om
vissa receptfria läkemedel.
Miljöenhetens ansvar är även att tillse att de som arbetar inom enheten erhåller erforderlig
kompetensutveckling för att möta de krav som ställs på enheten utifrån lagar och förordningar
samt från verksamheternas och brukarnas behov.
Miljöenhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är:



Utföra årlig tillsyn/kontroll/revision. Vid inspektioner kontrolleras att beslut, föreskrifter
och domar som meddelats följs, samt verksamhetens egenkontroll. Tillsynsmyndigheten
vidtar sedan åtgärder som råd, föreläggande och förbud för att åstadkomma rättelse.
Handläggning av inkommande anmälnings- och ansökningsärenden prövas av
samhällsbyggnadsnämnden
- Inrättande av avloppsanordning
- Inrättande av värmepumpsanläggning
- Starta eller ändra C-verksamhet
- Starta skola, förskola eller skärande/stickande verksamhet
- Starta solarium
- Dispensansökningar lokala förskrifter för renhållning
- Årsrapportering CFC
- Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
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- Anmälan om tobak-, e-cigaretter, och folkölsförsäljning
- Ansökningar utifrån alkohollagen
- M fl.
Arbeta med kontinuerliga förbättringar avseende service, bemötande, handläggning och
tillgänglighet
Delta i samverkansmöten med olika miljösamverkan, organisationer och
tillsynsvägledning från Länsstyrelsen
Kompetensutveckla personalen
Upprätta årliga tillsyns- och kontrollplaner, utreda det egna tillsynsbehovet och föra
register
Tillse att miljöenheten har adekvata och uppdaterade rutiner för enhetens arbetsområden
Rådgivning och information till allmänhet och företag
Lämna information till andra myndigheter och kommunala enheter genom remissvar
Tillse att resurs finns för inventering av 300 avlopp årligen

Frågor som strandskydd, miljöövervakning (av luft och vatten inom och utom luft- och
vattenvårdsförbund, om biologisk mångfald och av radioaktivitet), lokala miljömål, naturskydd
och kalkning av sjöar ligger inom miljöstrategens ansvarsområden. Denne hanterar även praktiska
frågor om vattenverksamhet och täkter medan myndighetsbeslut i dessa frågor fattas alltid av
miljöenheten.

4.1 Miljöbalken
Tillsynsansvaret omfattar:


alla miljöfarliga verksamheter med beteckningen C och U i förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd(1998:899) och miljöprövningsförordningen (2013:251, samt
alla hälsoskyddsverksamheter.



prövning och anmälningsplikt för avloppsanläggningar, c-verksamheter,
värmepumpanläggningar



meddela tillstånd, beslut om försiktighetsmått, förelägganden, förbud,
miljösanktionsavgift



granskning av inkomna miljörapporter, årsrapporter, analysprotokoll mm



anmälan till polis- eller åklagare vid misstanke om brott



information och rådgivning

Miljöenheten har även som uppdrag att utföra avloppsinventeringar och som ska vara klart enligt
avloppsinventeringsprojektplanen till 2020. Bristfälliga avloppsanläggningar ska vara åtgärdade till
2021.
De objekt som betalar fast årlig avgift utförs återkommande tillsyn. Dessa objekt omfattas av Cverksamheter, vissa U-objekt och vissa hälsoskyddsverksamheter. De verksamheter som inte
betalar fast årlig avgift tomdebiteras efter tillsynsbesök.
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4.2 Livsmedelslagen
Kontrollansvaret omfattar:


livsmedelsverksamheter som anges i Livsmedelsförordning (2006:813)



prövning och registrering



meddela föreläggande och förbud



granskning av inkomna handlingar och analysprotokoll mm



anmälan till polis- eller åklagare vid misstanke om brott



information och rådgivning

Kontrollmetoderna är inspektion och revision. Inspektioner ska göras utan förvarning medan
revision kräver att livsmedelsföretagaren underrättas i förväg.
Nya livsmedelsföretag och företag som byter ägare ska registreras eller godkännas innan de
startar. I samband med registrering sker ingen förprövning, kontrollen sker ute på plats när
verksamheten är igång.

4.3 Övrig lagstiftning
Tobakslagen innehåller bl.a. regler om begränsning av rökning i vissa lokaler, rökfri arbetsmiljö,
varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar, begränsningar av handel och
marknadsföring samt produktkontroll av tobaksvaror. Kommunerna ansvarar för den
omedelbara tillsynen av bestämmelserna om rökfria miljöer (förutom på arbetsplatser) och
handeln med tobak.
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som har som mål att begränsa alkoholens skadeverkningar.
Enligt alkohollagen ska alkoholpolitiska hänsyn alltid gå före företagsekonomiska och
näringspolitiska intressen. För att begränsa tillgängligheten till alkohol anger lagen höga krav på
den som söker tillstånd att servera alkohol. Kommunen ska enligt alkohollagen bedriva tillsyn
över att alkohollagens bestämmelser efterlevs.
Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel innehåller bestämmelser om handel med
receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek. Handeln ska bedrivas så att
läkemedlen inte skadar människor, egendom eller miljö samt så att inte läkemedlens kvalitet
försämras. Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen medan kommunen ansvarar
för den lokala tillsynen.
Strålskyddslagens syfte är att människor, djur och miljö skall skyddas mot skadlig verkan av
strålning. Kommunen har ansvar för tillsynen av solarieverksamhet.
Lagen om foder och animaliska biprodukter syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för djurs
och människors hälsa när det gäller foder och animaliska biprodukter. Tillsynsansvaret fördelas
mellan olika myndigheter efter olika områden, kommunen är en tillsynsmyndighet.
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5 Resursfördelning
Årsarbetstiden för en anställd beräknas till 2080 timmar. Dessa timmar fördelas på personlig tid,
gemensam tid och handläggningstid. Tiden för handläggning fördelas på fakturerabar tillsyn och
ej fakturerbar tillsyn, se tabell 1. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) så beräknas den
faktiskt arbetade tiden som en heltidsanställd handläggare i genomsnitt lägger per år på
handläggning är 60% av årsarbetstiden (1710h) då sjukdom, semester och utbildning är
frånräknat ca 1000 timmar. I en stor kommun med många inspektörer är det rimligt att räkna
utifrån SKL:s schablon. I en liten kommun där det finns färre inspektörer som ska fördela sin
kompetens över flera olika sakområden och som behöver lägga betydligt större del av
årsarbetstiden till andra arbetsuppgifter så beräknas den faktiska handläggningstiden vara ca 750
timmar. Den administrativa delen av arbetsuppgifterna upptar en betydande del av årsarbetstiden.
Allt arbetet med debitering, fakturafrågor, mallar, Castorfrågor, utskick, hemsida, viss arkivering
och upprättande och avslutande av ärenden görs av miljöenheten. Miljöinspektörer i en liten
kommun jobbar också som generalister då det inte är möjligt att upprätthålla komptensen för att
vara specialister inom ett arbetsområde. Det medför att nätverk, tillsynsvägledning och inläsning
tar en större del av arbetsuppgifterna. Det sammantaget med den administrativa delen så blir
handläggningstiden lägre än för en stor kommun. Arbetsområdet för miljöenheten är mycket
brett och förändringar inom lagstiftning och ny praxis med mera kan med kort varsel innebära
stora förändringar i arbetet.
Då arbetsgruppen består av en mindre grupp antal personer så har personalbyten,
organisationsförändringar, samverkansgrupper och administrativa arbetsuppgifter stor påverkan
på hur årsarbestiden fördelas mellan de olika posterna. Andelen fakturerbara
tillsynstimmar/årsarbetskraft blir lägre i jämförelse med kommuner med fler årsarbetskrafter.

Tabell 1.
Orsak
Personlig tid
Gemensamma
aktiviteter
Handläggningstid
Fakturerbar tillsyn

Handläggningstid
Ej fakturerbar tillsyn

Beskrivning
Utbildning, friskvård, semester, sjukdom, vård av barn
och personlig tid
Extern och intern samverkan, planering, kvalitetsarbete
och övrigt administrativt arbete
Planerad tillsyn
Oplanerad tillsyn
Tillståndsärenden, anmälningsärenden, extra tillsyn,
akut tillsyn och kontroll
Kontroll som inte kan förutses
Utgörs av obefogade klagomål och liknande som inte
kan avgiftsbeläggas
Utgörs av arbete med remisser, motionssvar,
information, rådgivning och liknande som inte kan
avgiftsbeläggas

Uppskattad
tid i timmar
500
830

450

300
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Årsarbetstid i timmar en heltidstjänst

2080

5.1 Tillsyn och kontroll
Den ordinarie tillsynen inom Gnesta kommun består av regelbunden tillsyn, övrig fakturerbar
tillsyn samt övrig ej fakturerbar tillsyn.
Regelbunden tillsyn är den planerade tillsynen som omfattas av års- eller timavgifter. Den övriga
fakturerbara tillsynen omfattar t.ex. tillståndsärenden, anmälningsärenden, extra tillsyn och
kontroll då en verksamhetsutövare vill ha ett besök av olika anledningar, akut tillsyn och kontroll,
uppföljande inspektioner som inte täcks av årsavgiften, m.m. och som inte kan förutses vid
årsplaneringen. Antalet ärenden kan vara svårt att förutse, en uppskattning görs baserad på
föregående år. Övrig ej fakturerbar tid utgörs av obefogade klagomål, arbete med remisser,
motionssvar information, rådgivning, myndighetens egna utredningar och undersökningar och
liknande som inte kan avgiftsbeläggas.

6 Tillsyn och kontrollområden
6.1 Miljöbalkens tillsynsområden
Samhällsbyggnadsnämnden (miljöenheten) ska bedriva tillsyn, med stöd av miljöbalken och
bestämmelser meddelade med stöd av balken eller med anledning av EU:s förordningar inom
miljöbalkens tillämpningsområde.
Enligt 1§ kapitel 26 miljöbalken gäller ” Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål
på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken
samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. I fråga om miljöfarlig verksamhet
eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande
bedöma om villkoren är tillräckliga. Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning,
information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna
tillgodoses”.
Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge
upphov till utsläpp till luft, mark eller vatten eller medföra andra störningar för människors hälsa
eller miljön
C- verksamheter
Verksamheter som är anmälningspliktiga till samhällsbyggnadsnämnden kallas C-verksamheter.
Samtliga anmälningspliktiga verksamheter bedöms kräva regelbunden och återkommande tillsyn.
Dessa verksamheter betalar en årlig tillsynsavgift.
U- verksamheter
Verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga kallas U-verksamheter. Det är svårt
att uppskatta totala antalet U-verksamheter som finns i kommunen, verksamheter upphör och
tillkommer regelbundet. Inventering av U-verksamheter görs kontinuerligt. Vissa U-verksamheter
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har bedömts kräva regelbunden tillsyn och har därför årsavgift vilket är främst mindre lantbruk.
De U-varsamheter som inte betalar årsavgift timdebiteras efter utförd tillsyn.
Verksamheter
I Gnesta kommun finns det ca 322 verksamheter med regelbunden tillsyn varav 200 är
miljöfarliga verksamheter och 122 hälsoskyddsverksamheter. Av dessa betalar 105 objekt årlig
fast tillsynsavgift och som inom en fyra-års period ska erhålla regelbunden tillsyn motsvarande
den avgiften.
Avlopp
Samhällsbyggnadsnämnden har som mål att inventera 300 enskilda avlopp/år i kommunen
fram till år 2020 och de bristfälliga avlopp som finns ska vara åtgärdade till år 2021. Alla
enskilda avlopp ca 3500 har då fått en inventering. För detta finns en specifik projektplan.
Resurser för att utföra arbetet har avsatts.
Dagvattenhantering
Dagvattenutsläpp bidrar till att förorena sjöar och vattendrag med bland annat
näringsämnen, metaller, skräp, salt och syreförbrukande ämnen. Verksamheter som
hanterar dagvatten är bland annat miljöfarliga verksamheter, det kommunala ledningsnätet
och från vägar, tak och parkeringsplatser. I dagsläget prövar miljöenheten dagvattenfrågan
vid nybyggnation. Regelbunden tillsyn utförs inte. Vägledning inom området håller på att
tas fram från vägledande myndigheter.
Cisterner
Lagring av brandfarliga vätskor i cisterner omfattas av ett särskilt regelverk i miljöbalken, bland
annat med krav på regelbunden besiktning för att förebygga läckage. Dessa vätskor kan vid
läckage orsaka stora skador i miljön. Det är anmälningspliktigt att ta en cistern i bruk. Det är i
dagsläget oklart hur många cisterner som finns i bruk i Gnesta kommun. Tillsyn utförs på de
cisterner som finns i de miljöfarliga verksamheter som har regelbunden tillsyn. Övriga cisterner
har miljöenheten inte vetskap om i dagsläget hur många det rör sig om. Enhetens bedömning är
att det finns behov av regelbunden tillsyn och uppföljning av besiktningsintervall av cisterner. I
samband med detta bör också en inventering göras av alla cisterner som är i bruk i kommunen.
Resurser för detta finns inte i dagsläget inom enheten.
Förorenade områden
I databasen för förorenade områden (EBH-stödet) finns det i Gnesta kommun ca 114 objekt
registrerade. Av dessa är 31 objekt riskklassade enligt Naturvårdsverkets metodik MIFO
(Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Av dem hör 10st till riskklass 2 vilket innebär
stor risk för människors hälsa och miljö. För 105 av objekten är ansvarsfrågan inte utredd. För att
kunna utföra åtgärder krävs bidrag från staten (Naturvårdsverket via Länsstyrelsen).
Det är tillsynsmyndighetens uppgift att ställa krav på ansvarig verksamhetsutövare eller
fastighetsägare att genomföra undersökningar och/eller åtgärder. Vid exploatering av förorenade
områden arbetar miljöenheten med åtgärdsfrågan genom anmälningsplikten vid
efterbehandlingsåtgärd. Något egeninitierat arbetet ryms inte inom miljöenhetens resurser. En
separat plan behöver tas fram för inventering och beskrivning av hur arbetet med förorenade
områden kan utföras.
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Kemiska produkter
De som försäljer kemiska produkter i detaljhandeln ska se till att reglerna kring innehåll,
märkning och förpackning efterlevs. Bestämmelserna om detta regleras i EUs lagstiftning
REACH och i Sveriges egna regler. I dagsläget ryms inte denna tillsyn med de resurser som
finns. En begränsad informationskampanj har utförts till verksamheter vid förändring av
lagstiftning.
Kemikalier i varor
Vissa varor, till exempel smycken, elektroniska produkter och leksaker, kan innehålla
ämnen som är skadliga för människors hälsa. Det finns därför inom EU bestämmelser som
till exempel reglerar vilka halter som är tillåtna. Tillsynsansvaret delas med
kemikalieinspektionen. Tillsyn bedrivs inte i dagsläget av miljöenheten då det inte ryms
inom enhetens resurser.
Kosmetiska produkter
Kosmetiska produkter är produkter som används utanpå kroppen eller på tänderna, till
exempel tvål, schampo, solskyddsprodukter, smink och tandkräm. Läkemedelsverket
utfärdar inga tillstånd och det sker ingen förhandsgranskning av dessa produkter. För att få
en övergripande bild över hur gällande lagstiftning följs behövs tillsyn på detta område.
Resurser för detta finns inte i dagsläget inom miljöenheten.
Köldmedia
Anläggningar som innehåller köldmedia, till exempel värmepumpar och kyl- och
frysanläggningar, omfattas av särskilda bestämmelser inom EU. Dessa köldmedier är ofta
så kallade f-gaser som påverkar ozonskiktet eller bidrar till växthuseffekten om de släpps ut
till luften. I Gnesta finns det ca 18 verksamheter som årligen ska rapportera resultat från
läckagekontroll till samhällsbyggnadsnämnden. Då en hårdare lagstiftning har införts på
detta område ser miljökontoret att antalet köldmedieanläggningar som ska kontrolleras
kommer att öka. Regelbunden uppsökande tillsyn ryms inte i nuläget inom enhetens
resurser.
Lantbruk
I Gnesta kommun finns det ca 120 lantbruk varav dessa är 6 st lantbruk som är klassade
som C-anläggning och därmed anmälningspliktig. Övriga verksamheter är U-objekt. Det är
små hästgårdar, gårdar med mindre djurhållning och rena växtodlingsgårdar. För att
säkerställa en miljömässigt korrekt hantering av gödsel samt tillsyn av avfall,
kemikaliehantering och cisterner bedömer miljökontoret att det finns ett stort tillsynsbehov
på detta område som inte ryms inom resurserna i dagsläget
PCB (polyklorerade bifenyler)
Enligt förordning (2007:19) om PCB m.m. är fastighetsägare skyldiga att sanera byggnader
från PCB vid ombyggnation/renovering/rivning. De flesta har sanerat byggnaderna som
miljöenheten har vetskap om.
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Miljöskyddsärenden
Anmälan och ansökningar om olika typer av miljöfarliga verksamheter handläggs av
miljöenheten, till exempel anmälan om efterbehandlingsåtgärd, hantering av massor (avfall),
krossning av berg, värmeuttag och förlängt slamtömningsintervall. Andra
miljöskyddsärenden är olika typer av remisser från länsstyrelsen och nationella myndigheter
samt klagomålsärenden om till exempel nedskräpning. Antalet anmälningar ökar för varje
år och miljöenheten prioriterar dessa anmälningar , dock får annat tillsynsarbete stå tillbaka
för att rymma tiden för handläggning.
6.1.1 Hälsoskydd
Inom tillsynsområdet hälsoskydd ingår både anmälningspliktiga verksamheter, 30 stycken, och
icke anmälningspliktiga verksamheter är 92 stycken.
Anmälningspliktiga verksamheter inom området hälsoskydd:


Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk
för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunk-turnålar, piercningsverktyg eller
andra liknande skärande eller stickande verktyg.



Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor.



Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller
internationell skola.

Icke anmälningspliktiga verksamheter som miljöenheten har tillsyn över är exempelvis frisörer,
massörer och hotell.
Enligt förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska kommunen ägna särskild
uppmärksamhet åt:


byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen,



lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,



samlingslokaler där många människor brukar samlas,



hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig
bostad,



idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som an-nars utnyttjas av många
människor,



lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, och



lokaler för förvaring av djur

Klagomål
De klagomål som inkommer till miljöenheten handlar främst om buller från byggnation och
trafik. Övriga klagomål som inkommer gäller den enskildes bostad då hyresgästen inte får gehör
från sin hyresvärd i olika frågor som fukt, lukt och temperatur. Klagomål på djur inkommer med
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jämna mellanrum, lösspringande katter, hundar som skäller, grävlingar och vildsvin som vistas på
tomter samt fåglar som skränar och smutsar ned. Miljöenheten bedriver regelbunden tillsyn på
fastighetsägare med flerbostadshus. Delar av djurfrågor hanteras av anlitad viltvårdare och genom
information. Klagomålen är ofta tidskrävande och tar en betydande del av resurserna för
hälsoskyddsområdet.
Rökfria miljöer
Idag sker den mesta tillsynen kring rökfria miljöer under ordinarie tillsynsbesök på skolor
och förskolor. Då ny lagstiftning är på gång inom detta område, som kommer att öka
antalet rökfria miljöer, kommer det finnas ett framtida behov av att utöka denna tillsyn.
Anmälningar
De anmälningar som inkommer gäller främst kompostering och ca 5 anmälningar/år för att starta
eller förändra anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet.

6.1.2 Livsmedel
I Gnesta kommun finns det 96 registrerade livsmedelsverksamheter och utöver dessa 10 stycken
objekt som hanterar dricksvatten, sammanlagt 106 livsmedelsobjekt. Beroende på vilken typ av
verksamhet som företagaren bedriven, storlek, risk och så vidare klassas de in i olika
tillsynsfrekvenser. Minsta tillsynsfrekvensen är vart fjärde år men de flesta verksamheter får tillsyn
årligen eller vartannat år. Årlig avgift för livsmedelskontroll tas ut för alla livsmedelsverksamheter
och avgiftens storlek speglar anläggningens kontrollbehov.
Animaliska biprodukter
Animaliska biprodukter är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte
bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter. Exempel på animaliska
biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur. Även kommersiellt fångad fisk och
rens från sådan fisk omfattas. Det gör också ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel.
Kontrollansvaret delas av Jordbruksverket, länsstyrelsen och kommunerna.
Nämnden behöver avsätta resurser för att närmare precisera tillsynsbehovet samt upprätta en
plan för tillsynsområdet.
Animaliska biprodukter är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte
bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter. Exempel på animaliska
biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur. Även kommersiellt fångad fisk och
rens från sådan fisk omfattas. Det gör också ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel.
Kontrollområdet som kommunen ansvarar för omfattar kontroll av smittskyddet inom följande
områden:
 nedgrävning av animaliska biprodukter
 utlämnade och transport av matavfall
 kompostering av matavfall när sådan kompostering genomförs på annat sätt än genom
kompostering i en av Jordbruksverket godkänd komposteringsanläggning
 förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen – t ex kadaver på ett lantbruk.
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förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primär-produktionen
– t ex gårdspannor
användning av organiska gödningsmedel – på lantbruken.
befattning med naturgödsel i primärproduktionen - på lantbruken.
befattning med och bortskaffande av animaliska biprodukter vid livsmedels-anläggningar

För att få en övergripande bild över hur gällande lagstiftning följs behövs tillsyn på detta område,
detta ryms i nuläget inte inom miljöenhetens resurser.
Registreringar och inkommande ärenden
Årligen inkommer det ett flertal nyregistreringar och avregistreringar av verksamheter. Det
inkommer också ett antal anmälningar årligen om matförgiftning. Miljöenheten prioriterar dessa
ärenden.
6.1.3 Alkohol, tobak, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel
Alkohol
I Gnesta kommun finns det 12 restauranger med stadigvarande serveringstillstånd. Utöver detta
så inkommer det årligen ansökningar om olika typer av serveringstillstånd. Allt arbete gällande
alkohollagen så som prövning, handläggning och tillsyn samt rådgivning köps in från Nyköpings
kommun
Tobak och e-cigaretter
I Gnesta kommun finns det 11 tobaksförsäljare och 1 försäljare av e-cigaretter och regelbunden
tillsyn utförs vart tredje år. I tillsynsansvaret för tobak ingår också rökfria miljöer. Den tillsynen
utförs i samband med hälsoskyddstillsynen på skolor. Ny lagstiftning om e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare trädde i kraft under 2017. Det är uppe som lagförslag att införa tillståndsplikt
för tobaksförsäljning. Miljöenheten ser ett ökat resursbehov vid lagskärpning.
Folköl
I Gnesta kommun säljs det folköl i 7 detaljhandlare och regelbunden tillsyn utförs vart tredje år.
Receptfria läkemedel
I Gnesta kommun finns det 5 försäljningsställen med receptfria läkemedel och regelbunden
tillsyn utförs vart tredje år.

7 Övriga arbetsuppgifter inom miljöenheten
Riks- och länsprojekt
Varje år genomför flera nationella myndigheter tillsynsprojekt. Dessa är en stor möjlighet till
kompetensutveckling och samverkan för landets kommuner. Här får miljöenheten tillfälle att
nätverka, uppdatera rutiner och checklistor. Tyvärr har det inte funnits tid till att planera in de
tillsynsprojekt som finns på grund av tidsbrist. Tid för detta är därför viktigt att avsättas vid
beräkning av resurser. Det finns en stor vinning i att delta i riks- och länsprojekt där det som en
liten kommun är en tung administrativ arbetet att dra.
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Service, rådgivning och samverkan
Miljöenheten har i uppdrag att vara rådgivande till företag och privatpersoner inom samtliga
verksamhetsområden. Vanligt förekommande är att svara på frågor från massmedia,
fastighetsmäklare och privatpersoner. Miljöenheten får ofta frågor kring radonmätningar, enskilda
avloppsanläggningar, bergvärme och livsmedelshantering. Miljöenheten svarar även på remisser
och enkätundersökningar från flera nationella myndigheter.
Administration
Miljöenheten har tillgång till en registrator som lägger in inkomande ärende i
ärendehanteringssystemet. Resterande administrativt arbete utförs av respektive handläggare på
miljöenheten. Dessa arbetsuppgifter tar en betydande del av årsarbetstiden. Den administrativa
delen består av registerhållande och uppdatering, debitering, ta hand om felkällor vid debitering,
arkivera, utskick, hemsida mm. Bedömningen är att ett ökat administrativt stöd skulle frigöra tid
för respektive handläggare och därmed kunna minska posten för administration och lägga den på
tillsynsarbete.

8 Resursbehov
Miljöenheten saknar inom flera områden resurser för att täcka tillsynsbehovet. Miljöenheten
behöver också fortsätta med utvecklingsarbetet inom verksamheten så som förebyggande
kampanjer och rådgivning. Antalet inkommande ärenden ökar stadigt och nya tillsynsområden
tillkommer samt att kommunen växer. För att kunna klara av att uppfylla kraven i de
lagstiftningar som miljöenheten arbetar med behövs mer resurser för att kunna utföra arbete med
hög kvalitet. Tabell 1 sammanställer samhällsbyggnadsnämnden behov av resurser för respektive
arbetsområde. Tabell 2 samanställer de resurser som finns. Timmarna i båda tabellerna inkluderar
både debiterbara timmar och ej debiterbara timmar, den faktiska handläggningstiden.
Tabell 1

2018
Miljöskydd (1)
Hälsoskydd
Livsmedel (3)
Avloppsinventering

2300h
700h
760h
1050h

2019

2020

2480h
780h
860h
1050h

2260h
720h
800h
1050h

Tobak, e-cigaretter, folköl
och recepfria läkemedel
100h
Alkohol (2)
500h

100h
500h

140h
500h

Summa

5770h

5470h

5410h

(1) egetinitierat arbete med
förorenad mark är ej inräknat,
beräknas till en heltidsresurs om
800h.
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(2) 400h köps in och 100h ligger på
miljöenheten
(3)animaliska biprodukter
inräknade

Tabell 2

2018
Tillgängliga resurser
Resursbehov
Totalt

4075h
5410h

2019
4075h
5770h

-1335

2020
4075h
5470h

-1695

-1395

Miljöenheten har i nuläget 5 årsarbetskrafter och en miljöchef samt 0,5 tjänst för alkoholtillsynen
som köps in från Nyköpings kommun. Miljöchefstjänsten har under åren förändrats. En större
del av tjänsten läggs på det ökade behovet av handledning och bedömningsfrågor inom alla
arbetsområden. Verksamheten har också behov av ett ständigt utvecklingsarbete, övervaka
förändringar i lagstiftning samt kunna vara med och svara på remisser. I dagsläget läggs den
operativa delen om ca 10% främst på komplicerade ärenden och akuta ärenden som behöver
handläggas omgående.
Det saknas för perioden 2018-2020 resurser om 1,7- 2,2 årsarbetskrafter. Dessa resurser saknas
för att uppfylla behovet av tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och övriga lagstiftningar, vilket
innebär att nämnden måste göra prioriteringar i tillsynen och se över hur resurserna ska tillsättas.
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Upprättad:
2018-02-03
Diarienummer: MOB.2018.19
Kommunstyrelsen

Införande av avgiftsbefrielse för solenergianläggningar
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna revidering av Plan- och bygglovstaxan så att bygglov för
solenergianläggningar avgiftsbefrias. Taxan gäller från och med 1 juni 2018.
2. Ordet Solfångare i Plan- och bygglovstaxan ändras till Solenergianläggning.
Sammanfattning
Antalet solenergianläggningar ökar i kommunen. Gnesta kommun tillämpar i dag
en bygglovspolicy för solenergianläggningar från 2012. Regelverket är under
förändring och Boverket presenterar i vår för regeringen ett förslag på
bygglovsbefrielse för solenergianläggningar. Bygglovsbefrielse har dock undantag
och i vissa fall kommer det att krävas bygglov inom särskilt värdefulla
bebyggelseområden. För att stimulera utbyggnaden föreslås att bygglov för
solenergianläggningar avgiftsbefrias i de fall där bygglov kommer att krävas.
Avgiftsbefrielse tillämpas i andra kommuner.
Ärendebeskrivning
Gnesta kommun tillämpar en policy för solfångare och solpaneler från 2012.
Tidigare förutsättningar som ligger till grund för denna policy är under förändring
i och med ett regeringsuppdrag att se över regelverket för solenergianläggningar. I
samband med detta är det också lämpligt att i Gnesta kommun införa en
avgiftsbefrielse för bygglov för solenergianläggningar. En sådan avgiftsbefrielse
tillämpas i andra kommuner och ligger i linje med kommunens ambition att
minska beroendet av fossilproducerad energi.
Förvaltningens synpunkter
Regelverket, nuvarande och föreslagen förändring
För att installera solcellspaneler och solfångare (i fortsättningen benämnt
solenergianläggningar) behövs inget bygglov. Däremot innebär en sådan
montering av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial att byggnadens yttre
utseende påverkas avsevärt, vilket är bygglovspliktigt. Här finns utrymme för
tolkningar vilket har medfört att kommunerna har olika regler.
Gnesta kommun tillämpar en policy från 2012 som innebär att för byggnader
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som ligger utanför detaljplanelagt område och inte inom sammanhållen
bebyggelse är solfångare bygglovsbefriade. För byggnader inom detaljplanelagt
område och sammanhållen bebyggelse gäller bygglovsbefrielse för en- och två
bostadshus med tillhörande komplementbyggnader under förutsättning att:
• byggnaderna inte är q-märkta
• byggnaderna eller området inte är kulturhistoriskt värdefullt
• det inte i gällande detaljplan finns bestämmelser om utformning på byggnaden,
till exempel färg och materialval, som påverkas av solpanelen
• solfångarna/panelen placeras på tak av byggnad
• solfångarna/panelen inte påverkar byggnadens höjd
• solfångarna/panelen placeras längs med takfallet (takets lutning)
• högst 15 % av taket för en- och tvåbostadshus täcks samt högst 50 % av
komplementbyggnaders tak täcks.
I dessa fall måste bygglov sökas.
För att skapa en enhetlighet i landet har regeringen uppdragit till Boverket att
utreda förutsättningarna för undantag från krav på bygglov för
solenergianläggningar. Boverket har gjort en delrapport om solenergianläggningar
2017 och hela rapporten med alla detaljer ska slutredovisas senast 30 april 2018.
Därefter förutsätts beslut tas för att införa den nya skrivningen i plan- och
bygglagen.
Boverkets förslag
”Boverket föreslår att solcellspaneler och solfångare som monteras på en byggnad och följer
byggnadens form ska undantas från bygglovsprövning även om de påverkar byggnadens yttre
utseende avsevärt på annat sätt än genom byte av färg, fasadbeklädnad eller
taktäckningsmaterial.
Undantaget ska inte gälla för sådana byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt
värdefulla i enlighet med 8 kap 13 § PBL”.
8 kap 13 § PBL innebär ett förbud mot förvanskning av en byggnad som är
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt. Förbudet gäller dels byggnader som i sig är särskilt värdefulla och dels
byggnader som ingår som en del av ett bebyggelseområde av den karaktären.
Framtiden
Oberoende om Boverkets förslag om lättnade går igenom eller om Gnestas egen
policy fortsätter att gälla innebär det att bygglov behöver sökas för
solenergianläggningar i vissa fall.
Förslag
För att gynna tillkomsten av fler anläggningar för egen produktion av el föreslås
en avgiftsbefrielse för bygglov gällande solenergianläggningar. Sådan
avgiftsbefrielse tillämpas redan i kommuner och innebär att alla kan ansöka utan
risk för att behöva betala för ett avslag. I taxan ändras den gamla skrivningen
Solfångare till Solenergianläggning för att överensstämma med nomenklaturen i
kommande lagstiftning.
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Juridiska konsekvenser
Plan- och bygglagen ger möjlighet för kommunen att ta ut en avgift för bygglov.
Enligt 12 kap PBL får en avgift inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad
för beslut och handläggning. Att helt avgiftsbefria möter inga hinder enligt
lagstiftningen.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för kommunen i uteblivna intäkter beror på om Boverkets förslag tas
eller inte. Om nuvarande regler kvarstår i Gnesta kommun beräknas den
uteblivna intäkten bli under 30 000 kronor per år. Går förslaget igenom bör de
minskade kraven på bygglov innebära att endast några få ansökningar behöver
handläggas utan intäkt.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
I kommunens framtidsplan anges att samhället ska planeras på ett sådant sätt att
klimatpåverkan långsiktigt minskar. I kommunens miljö- och hållbarhetsplan är
ett av målen "Användningen av fossila energikällor ska minska i samhället".
Beslutet ska skickas till:
 Kommunstyrelsen
 Kommunfullmäktige

Patrik Nissen

Bertil Karlsson

Samhällsbyggnadschef

Miljöstrateg
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Upprättad:
Diarienummer:

2018-02-06
MOB.2018.26
Samhällsbyggnadsnämnden

Ianspråktagande av investeringar 2018 gata/park
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel 2018
gata/park får tas i anspråk.
Sammanfattning
I Framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för
samhällsbyggnadsnämnden 2018. Enligt våra riktlinjer för investeringar ska dessa
skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
I Framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för
samhällsbyggnadsnämnden 2018. I tabell nedan redovisas de investeringar och
reinvesteringar som i enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska
skrivas fram till nämnden och sedan vidare till kommunstyrelsen.
Gata/Park

Investeringar 2018

Belopp (Tkr)

Nya gator/parkering

6 000

GC-vägar

2 325

Fordonspark

2 930

Tillgänglighetsanpassning

200

Uppsnyggning yttertätorter

300

Totalt nya investeringar

11755

Reinvesteringar 2018
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Byte av belysningsarmatur och stolpar

600

Beläggningsprogram

3 900

Barmarksunderhåll

2 000

Renovering lekplatser

2 000

Parkmöbler

200

Totalt reinvesteringar 2018

8 700

Förvaltningens synpunkter
I bilagan redogörs för de investeringar och de reinvesteringar som kommer
behövas under 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Kan inte ovanstående investeringsbudgetar ianspråktas kan tidigare beslutade
investeringar ej genomföras.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan är inte tillämpbar på ärendet.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
I enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska under budgetåret de i
framtidsplanen beslutade nyinvesteringarna samt alla reinvesteringar skrivas fram
till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-02-06

2.

Bilaga Investeringar tekniska verksamheten 2018

Beslutet ska skickas till
~ Kommunstyrelsen
~ Teknisk chef
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Ekonomienheten

Patrik Nissen

Ghita Sjösteen

Förvaltningschef

Teknisk chef
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Bilaga Ianspråktagande av investeringar 2018 gata/park

1. Nya gator/parkeringar
Omfattning
Avser parkering och lokalgata vid gamla Rekalfastigheten på Frönäs samt
byggnation av ny angöring Dansutskolan.
Investeringsbelopp
Beslutad investering för parkering och lokalgatan, vid Rekalfastigheten
uppgår till 4 500 tkr för 2018.
Beslutad investering för angöring Dansutskolan uppgår till 1 500 tkr för
2018.
Tidsplan
Arbetet kommer projekteras under våren 2018 och byggas under hösten
2018. Arbetet med angöring Dansutskolan planerar att starta under 2018.
2. GC-vägar (Gång- och cykelvägar)
Omfattning
Avser investeringen för nybyggnation av en GC-väg längs Österkärvsvägen,
uppsättning av räcke på GC-väg Menuettvägen, Utredning av möjlighet till
trottoar i Laxne upp till återvinningsstationen samt nybyggnation av GC-väg
längs Häggvägen i Stjärnhov.
Investeringsbelopp
Beslutad investering för ny GC-väg längs Österkärvsvägen uppgår till 1 000
tkr för 2018, uppsättning av räcke på GC-väg Menuettvägen uppgår till 200
tkr för 2018, utredning av möjlighet till trottoar i Laxne upp till
återvinningsstationen uppgår till 300 tkr för 2018 samt ny GC-väg längs
Häggvägen i Stjärnhov uppgår till 825 tkr för 2018.
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Tidsplan
Arbetet med GC-väg längs Österkärvsvägen kommer utföras i samband med
byggnationen av vägen och området BoKlok. Arbetet planerar att starta i
sommaren 2018. Utredningen av möjlighet för trottoar upp till
återvinningstationen i Laxne kommer utföras under hösten 2018.
Uppsättning av nytt räcke längs GC-väg Menuettvägen planerar att starta
våren 2018. Arbetet med GC-väg Häggvägen planerer att starta hösten 2018.
3. Fordonspark
Omfattning
Denna investering omfattar 2 nya åkgräsklippare, släp till lastbil, vibrovält,
sopmaskin, sorteringsverk för grus samt mindre utrustningar så som
motorsåg, handgräsklippare m.m.. Släpet till lastbilen köps in tillsammans
med VA-enheten. Investeringen här omfattar endast Gata/Parks andel av
investeringen.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 2 930 tkr för 2018.
Tidsplan
Inköp kommer genomföras löpande under året.
4. Tillgänglighetsanpassning
Omfattning
Beslutad investering omfattar åtgärder som anmäls avseende bland annat
enkelt avhjälpta hinder samt övriga mindre åtgärder för att öka
tillgängligheten i våra tätorter.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 200 tkr.
Tidsplan
Genomförs löpande under 2018.
5. Uppsnyggning av yttertätorter
Omfattning
Beslutad investering omfattar åtgärder för försköning och ökad trivsel av
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kommunen yttertätorter.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 300 tkr för 2018.
Tidsplan
Genomförs löpande under 2018
6. Byte av belysningsarmatur och stolpar
Omfattning
Beslutad investering omfattar byte av gatubelysningsstoplar och armarturer
som ett led i årligt underhåll och förbättrad belysning.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 600 tkr för 2018.
Tidsplan
Genomförs löpande under 2018.
7. Beläggningsprogram
Omfattning
Beslutad investering omfattar asfalteringsarbeten enligt kommunens
beläggningsprogram.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 3 900 tkr för 2018.
Tidsplan
Genomförs löpande under 2018.
8. Barmarksunderhåll
Omfattning
Beslutad investering omfattar åtgärder kantsten, mindre asfaltslagningar,
rännstensbrunnar, gatuskyltar, linjemålning m.m.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 2 000 tkr för 2018.
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Tidsplan
Genomförs löpande under 2018.
9. Renovering lekplatser
Omfattning
Beslutad investering omfattar åtgärder för upprustning av lekplatser med
fokus att tillskapa bra och stimulerande mötesplatser för barn.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 2 000 tkr för 2018.
Tidsplan
Genomförs löpande under 2018.
10. Parkmöbler
Omfattning
Beslutad investering omfattar åtgärder för byte av slitna parksoffor.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 200 tkr för 2087.
Tidsplan
Genomförs löpande under 2018.
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Upprättad:
2018-02-03
Diarienummer: MOB.2018.22
Samhällsbyggnadsnämnden

Upphävande av beslut KOT.2014.424
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Upphäva beslutet att förvaltningen ska projektera gång- och cykelbana efter
Mejerivägen i Stjärnhov i enlighet med KOT.2014.424
2. Överlämna önskemål om byggnation av gång - och cykelbana efter
Mejerivägen i Stjärnhov till Trafikverket
Sammanfattning
Kultur- och tekniknämden fattade 2014 beslut om att förvaltningen skulle
projektera gång- och cykelbana efter Mejerivägen i Stjärnhov. Väghållare längs
sträckan är Trafikverket.
Ett projekt som ligger inom ett vägområde ska ligga hos väghållaren som i detta
fall är Trafikverket. Kommunen är en intressent i planeringen och kan bidra i
projekt med någon form av medfinansiering.
Vid förvaltningens genomgång har det framkommit att möjligheten att bygga en
optimalt trafiksäker lösning mellan Häggvägen till den södra sidan av den
befintliga vägporten hindras av vägportens konstruktion. En byggnation längs
Mejerivägen är dock möjlig men kräver mycket administrativt arbete samt medför
stora byggkostnader.
Förvaltningen föreslår därför att beslutet att projektera gång- och cykelbana efter
Mejerivägen (KOT.2014.424) upphävs och att ärendet lämnas över till
väghållaren.
Ärendebeskrivning
I samband med byggnation av järnvägsbron samt gång- och cykeltunnel i
Stjärnhov år 2003 - 2004 fanns även tre etapper av gång- och cykelvägar med i
projektet. Två av etapperna anslöt till gång- och cykeltunneln, vilka då
införlivades i projektet, för att säkerställa en säker väg till Kvarnbackaskolan. Den
tredje som inte införlivades var sträckan efter Mejerivägen från Häggvägen till
vägporten.
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Denna sträckning aktualiserades sedan igen vid framskrivningen 2014 med
tillägget att den även skulle gå i befintlig vägport under järnvägen och sluta på
södra sidan av järnvägen.
Förvaltningen fick i uppdrag att projektera sträckan för att sedan presentera det
för Trafikverket.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har tittat på alla olika delar för att få ett samlat grepp inför en
projektering av sträckan. Dessa redovisas i bilaga 1.
Ett projekt som ligger inom ett vägområde ska ligga hos väghållaren som i detta
fall är Trafikverket. Kommunen är en intressent i planeringen och kan bidra i
projekt med någon form av medfinansiering.
Att bygga en optimal trafiksäker lösning mellan Häggvägen till den södra sidan av
den befintliga vägporten hindras av vägportens konstruktion. En byggnation
längs Mejerivägen är dock möjlig men kräver mycket administrativt arbete samt
medför stora byggkostnader.
Det finns redan idag en trafiksäker lösning som i först hand ska nyttjas. Att
hänvisa gående och cyklister till en mindre eller direkt olämplig passage under
vägporten ses inte som ett acceptabelt alternativ då det gäller trafiksäkerhet.
Förvaltningen avser att ta upp frågan med Trafikverket då den tidigare har
diskuterats under byggnationen år 2003 - 2004.
Vidare avser förvaltningen att gallra på kommunens fastighet efter sträckan för att
öka sikten i kurvan som ett led i ökad trafiksäkerhet.
Förvaltningen ser idag efter genomgång av ärendet att det är en mycket komplex
sträcka som medför stora administrativa arbeten runt en projektering. En
eventuell byggnation skulle också medföra stora kostnader med avseende på
kringliggande faktorer.
Förvaltningen föreslår därför att beslutet att projektera gång- och cykelbana efter
Mejerivägen (KOT.2014.424) upphävs och att ärendet lämnas över till
väghållaren.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser
Juridiska konsekvenser
Inga juridiska konsekvenser
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
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Jämställdhetsanalys har ej bedömts relevant i ärendet.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Den av kommunfullmäktige beslutade gång- och cykelplanen syftar till att främja
möjligheterna och säkerheten att cykla i Gnesta kommun. Planen ska fungera
som ett planeringsunderlag både för översiktlig och detaljerad planering gällande
cykeltrafik.
Planen omfattar förslag på gc-vägar som tillhör både Gnesta kommun och
Trafikverket och för att utveckla Trafikverkets vägar bör kontinuerlig dialog ske
mellan Gnesta kommun och Trafikverket.
Prioriteringsordningen i planen säger bland annat att man sk prioritera sträckor
där man kan förvänta sig många gående och cyklande och där det är stora
trafikmängder. Även områden som är knutpunkter så som skolor och förskolor
för barn och ungdomar ska prioriteras.
Förvaltningens beslutsförslag är inte i strid med gällande plan då arbetet med att
få till en gång och cykelväg på sträckan inte läggs ned utan endast överlåtes till
väghållaren.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Bilaga 1
3. KOT.2014.424
Beslutet ska skickas till:
 Claes Lindkvist
 Ghita Sjösteen

Patrik Nissen

Claes Lindkvist

Förvaltningschef

Gatuingenjör

3(3)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upprättad: 2018-01-31
Diarienr: MOB.2018.22
Bilaga:
1

Stjärnhov, gång- och cykelbana efter Mejerivägen
Genomgång av ärende KOT.2014.424
Förvaltningen fick i uppdrag att detaljprojektera en gång- och cykelbana i
Stjärnhov. Sträckan var från Dagavägen, järnvägsundergången, till Häggvägen.
Tanken var att knyta ihop den sydvästra delen av Stjärnhov med Häggvägen
med optimal lösning av trafiksäkerheten för gående och cyklister.
Förvaltningen har inför en upphandling av detaljprojektering tittat mer
noggrant på delar som berör en projektering av gång- och cykelbana efter
berörd sträcka. Dessa redogörs i denna bilaga.
Järnvägsområdet
Järnvägsområdet, det vill säga området närmast järnvägen, består främst av
järnvägsbank samt säkerhetsområde. Järnvägsbank, samt närområde, är en vital
konstruktion av järnväg, och inkräktande på bank och närområde ska undvikas.
Att ändra något i närområdet av banken kan få stora konsekvenser för
järnvägen varför omfattande geologiska undersökningar är ett måste.
Järnvägsbanken efter sträckan varierar på grund av de äldre stickspåren som
fanns. Närmast undergången kan man konstatera att bank samt konan för
stabiliserandet av banken närmast brokonstruktionen sammanfaller med
Mejerivägen. Avståndet är ca. 12 meter vid undergången till ca. 25 meter där
vägen till/mot spårområdet går. Man kan inte säga att banken slutar 12 m från
spår efter hela sträckan då vissa delar som idag kan tolkas som befintlig
nivåskillnad i själva verket är järnvägsbank, och kan fungera som stödbank till
järnvägen.
Säkerhetsavståndet mäts från spårmitt och är 10 m.
förläggning av gång- och cykelbana efter den södra sidan av Mejerivägen är inte
lämplig, då det kräver flytt av vägen mot norr. Vilket skulle innebära stor
påverkan av de fastigheter som ligger där.
Järnvägsundergången
Undergångens konstruktion har 8 st bärande pelare placerade i mitten, vilket
delar undergången i två körbanor. Körbanorna totalmått är enligt trafikverket
8,5 meter, vilket ger 2*4.25 meter.
Enligt VGU, gator och vägars utformning, är utrymmeskravet för ett större
fordon med lägsta krav C för bredd 3,4 meter, 0,4+2,6+0,4. Detta innebär att
Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | vxl: 0158-700 00 | gnesta.kommun@gnesta.se
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kvarvarande utrymme för en gång- och cykelbana är
4,25 - 3,4 = 0,85 meter vilket ska jämföras med utrymmeskrav för en gångare, ej
så att två kan mötas på gångbanan, på 1,35 meter, 0,4+0,7+0,25.
Summering av utrymmet i undergången är att det inte ens ryms en gångbana än
mindre en gc-bana. Att eventuellt stänga ett körfält ses inte som ett alternativ
med tanke på att fordon då ej kan mötas och tvingas backa vid möten. Vidare
bör man även ta hänsyn till drift och framför allt vinterväghållning, inte minst
behovet av ytor för snövallar.

Korsning undergången/Kyrkvägen/Mejerivägen
För att trafiksäkra en korsning med avseende minst för gående bör det finnas
förhöjda gångytor samt minst en gångpassage. För att skapa en yta för gående
på södra sidan vid Mejerivägen krävs antingen en avsmalning av vägen eller en
sidoförflyttning av den. Vidare ska det finnas en mottagande sida för gående.
En avsmalning kommer inverka negativt på svängradien. Vilket alternativ man
väljer kommer ha stor påverkan av fastighet Stranden 1:17, vars fastighetsgräns
går ca. 1,5 meter från befintlig vägbana.
Sträcka efter Mejerivägen (Kyrkvägen – Häggvägen)
Sträckan rymmer inte en gång- och cykelbana oavsett om man väljer södra eller
norra sidan enligt gällande detaljplan. Skulle man välja så är norra sidan att
föredra då det är enklare att bygga en gc-bana istället för att flytta hela vägen
samt bygga gc-bana på södra sidan. Oavsett innebär det inlösen av delar på
fastigheter samt ändring av detaljplanen.
Sträckan innebär sprängning av berg i anslutning till befintligt VA med de risker
det innebär. Vad avser vinterväghållning och ytor för snövallar ryms inte detta
utan extra bredd i området.
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Fastigheter
Gryt 1:1, Trafikverket, rev. detaljplan

Stranden 1:17, inlösen av södra delen av fastigheten, rev. detaljplan

Stranden 3:1, Gnesta kommun, rev. detaljplan

Stranden 1:35, inlösen av södra delen, rev. detaljplan
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Stranden 1:54, Gnesta kommun. rev. detaljplan

Stranden 1:37, Gnesta kommun, rev. detaljplan
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Detaljplan
Detaljplanen rymmer inte en gång- och cykelbana, varför en detaljplaneändring
bör ske. Bredden för vägområdet i detaljplanen varierar mellan ca. 6,4 – 8,0
meter. Gällande detaljplan är från 1959 och föråldrad. I samband med inlösen
av fastigheter, bör man även ändra detaljplanen.
VA
Osäkert läge samt standard på ledningsnätet vilket behöver utredas ytterligare.
Bör troligen bytas i samband med eventuell byggnation.
Väghållare/Trafikverket
Trafikverket är väghållare för berörda vägar samt järnvägen.
Vid byggnation av bro samt gång- och cykeltunneln 2003 - 04 fanns det även tre
ytterligare delar som handlade om gång- och cykelbanor.
1. Bredda befintlig trottoar efter v 57, till gång- och cykelbana, mellan
befintlig vägport till nya gång- och cykeltunneln.
2. Bygga sträckan från tunnelns anslutning vid Mejerivägen till Häggvägen.
3. Gång- och cykelbana från befintlig vägport till Häggvägen.
Del ett och två kom att ingå i projektet. För att säkerställa en säker skolväg till
Kvarbackaskolan. Del tre planerades inte att utföras.
ÅDT
Trafikverkets uppgifter på årsdygnstrafik är 249 st. Siffrorna kan idag vara
ändrade, med troligen inte mycket.
Strada
Strada är ett informationssystem för data om olyckor och skador i trafiken inom
hela vägtransportsystemet. Det bygger på uppgifter från polis samt sjukvård.
Inga skador eller olyckor är rapporterade på aktuell sträcka efter Mejerivägen
under tidsperioden 2000-01-01 till 2018-01-01.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2014-12-17
Ärendenummer: KOT.2014.424

§ 105

Gång- och cykelbana utmed Mejerivägen i Stjärnhov
Beslut
1.

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra projektering av gång-och
cykelväg efter del av Mejerivägen i Stjärnhov.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare detta år färdigställdes gång- och cykelväg utmed Häggvägen i
Stjärnhov. Gc-vägen sträcker sig från Mejerivägen och fram till
Kvarnbackaskolan. Ett kortare gångstråk på ca 250 m saknas utmed
Mejerivägen för att uppnå en trafiksäker lösning för gående under befintlig
järnvägsbro och vidare till den nyanlagda gång-och cykelvägen.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse den 10 december 2014

2.

Plankarta

Tjänsteförslag
1.

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra projektering av gång-och
cykelväg efter del av Mejerivägen i Stjärnhov.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kultur- och tekniknämnden att bifalla tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kultur- och tekniknämnden bifaller ordförandens förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-06
MOB.2018.10
Samhällsbyggnadsnämnden

Remiss - översiktsplan
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna samrådshandlingen av översiktsplanen utan ytterligare synpunkter
Ärendebeskrivning
Gnesta kommuns nya översiktsplan är ute på samråd mellan den 12 januari - 12
mars 2018. Samrådshandlingen har bland annat gått på internremiss till
kommunens nämnder.
Kommunens tidigare översiktsplan är från 2003 och i slutet av 2014 beslutade
kommunstyrelsen att en ny översiktsplan skulle tas fram. Den nya planen tar
hänsyn till gällande lagstiftning, styrdokument, mål och visioner. Enligt tidplanen
ska den nya översiktsplanen antas i kommunfullmäktige i december 2018.
Förvaltningens synpunkter
Gnesta kommuns nu gällande översiktsplan är från 2003 och flera delar av
översiktsplanen är eller börjar bli inaktuella. Översiktsplanen från 2003 tar
exempelvis inte hänsyn till kommunens nu gällande mål och visioner. En ny
översiktsplan som är aktuell kommer underlätta kommande detaljplanearbete och
handläggning av förhandsbesked och bygglov i kommunen.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Eftersom förvaltningen inte föreslår några ändringar av samrådsförslaget bedöms
checklistan som gjordes inför beslut om samråd i kommunstyrelsen tillämpbar
även på detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Översiktsplanen utgår från kommunens vision och kommunfullmäktiges mål. Två
av målen är särskilt viktiga för översiktsplanen: Gnesta kommun ska vara en
attraktiv kommun att leva, verka och bo i och att Gnesta kommun ska ha en
befolkningstillväxt om minst två procent per år.
Översiktsplanen tar också hänsyn till relevanta styrdokument på lokal, regional,
nationell och global nivå..
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-02-06
2. Remiss: Samråd om ny översiktsplan för Gnesta kommun
Beslutet ska skickas till
~ oversiktsplan@gnesta.se

Patrik Nissen
Förvaltningschef
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-01-10
KS.2014.194

Samråd om ny översiktsplan för Gnesta kommun
Härmed sänds förslag till ny översiktsplan för Gnesta kommun på samråd.
Översiktsplan – Gnesta kommun 2050 godkändes som samrådsunderlag av
kommunstyrelsen den 4 december 2017.
Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument för den framtida markoch vattenanvändningen i Gnesta kommun. Översiktsplanen tar höjd för
kommande befolkningsökning och andra tänkbara framtida scenarier. För att
klara av en befolkningsökning om 2 % behövs 90-170 nya bostäder per år.
Huvuddelen av bostadstillskottet ska ske i kommunikationsnära lägen där
cirka 70 % av tillskottet väntas ske i Gnesta tätort.
Samrådet pågår under perioden 12 januari – 12 mars. Under samrådperioden
arrangeras en utställning, samrådsmöten i form av öppet hus samt möjlighet
till diskussioner om förslaget till ny översiktsplan. Mer information om
samrådet och samtliga samrådshandlingar finns på
www.gnesta.se/oversiktsplan2050. Efter samrådet kommer de inkomna
synpunkterna att sammanställas i en samrådsredogörelse. Därefter kommer
planförslaget revideras och ställas ut. Målet är att kommunfullmäktige ska
kunna anta den nya översiktsplanen i november 2018
Samrådshandlingarna består av:
- Översiktsplan - Gnesta kommun 2050
- Miljökonsekvensbeskrivning
Det finns också en kortversion att läsa vilket är en sammanfattning av
Översiktsplan - Gnesta kommun 2050 samrådsversion
Synpunkter på förslaget lämnas senast den 12 mars 2018 til
Gnesta kommun
646 80 Gnesta
Märk kuvertet med: Översiktsplan 2050
Eller med e-post till oversiktsplan@gnesta.se
Mer info om samrådet ges av Alina Ruda, samhällsplanerare
mail: alina.ruda @gnesta.se
tel: 0158 275 168
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Alina Ruda
Samhällsplanerare
Kontakt
Telefon: 0158-275 168
E-post: alina.ruda@gnesta.se

Sändlista
Nämnder
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Vuxen- och omsorgsnämnden
Kommunala bolag
Gnesta Förvaltnings AB
Gnestahem AB
Andra kommuner
Flen
Nyköping
Strängnäs
Trosa
Södertälje
Nykvarn
Myndigheter
Länsstyrelsen Södermanland
Länsstyrelsen Stockholm
Regionförbundet Sörmland
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Landstinget Sörmland
Södermanlnads museum
Sörmlandskustens räddningstjänst
Polismyndigheten
Brottsförebyggande rådet
Trafikverket
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen
Försvarsmakten
Lantmäterimyndigheten Sörmland
Luftfartsverket
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Statens geotekniska institut (SGI)
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Fortifikationsverket
Politiska partier
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Nya Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
Företag
Vattenfall
Skanova
Rindi
Zitius
Postnord
Teliacompany AB
SL
SJ AB
Övriga/Föreningar
Stjärnhov byalag
Björnlunda byalag
Föreningen Laxnegården
PRO Gnesta
PRO Stjärnhov
SPF Seniorerna Gnesta – Daga
SKPF Svenska kommunalpensionärernas förbund distrikt Södermanlands län
Gnesta handel
Friluftsfrämjandet
Hyresgästföreningen östra Sörmland
Östra Sörmlands flygklubb
Villaägarna i Gnestabygden
Funktionsrätt Sverige (tidigare HSO)
Ungdomsrådet
Pensionärs- och omsorgsrådet
Företagarna
Östsvenska handelskammaren
Naturskyddsföreningen
Frustuna hembygdsförening
Gåsinge Dillnäs hembygdsförening
Gryts hembygdsförening
Södermanlands hembygdsförbund
Arkeologi i Sörmland

Kommunledningskontoret
Björnlunda hembygdsförening
Berörd allmänhet via kungörelse
Berörda föreningar/klubbar via kungörelse

4(4) 4(4)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-02-07
MOB.2018.1
Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt
av samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning (gällande från 201712-01). Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte
att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad
delegering.
Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av
delegationen börjar löpa fr.o.m att samhällsbyggnadsnämndens protokoll
justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller
dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden
fått del av besluten.
Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift
om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och
då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits
bort.
~

Förteckning över delegationsbeslut 2017-12-01 – 2018-02-07

~

Förteckning över anställningar 2017-11-01 - 2018-01-31

Samhällsbyggnadsförvaltningen

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

Ärende:

2017-12-07
Beslut registrering livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd
Anmälan om registering av livsmedelsanläggning, Lanewood AB
LIV.2017.1008
FRÖNÄS 4:27

Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-28
Beslut Tillförordnad miljöchef

Ärende:

Tillförordnad miljöchef
MOB.2017.323

Beslutsdatum:

2018-01-19
Beslut kompostering hushållsavfall

Beslut:

Ärende:

Anmälan om kompostering av hushållsavfall
MIL.2018.14
VALLA 3:5

Beslutsdatum:
Beslut:

Delegationsbeslut -godkännade av anmälan om ändrade ägarförhållanden

Ärende:

Ändrade ägarförhållanden, Grytsbergs Säter
ALK.2017.78
Alkohol-, tobaks- och
speltillstånd

Beslutsdatum:
Beslut:

Delegationsbeslut - återkallesle av serveringstillstånd

Ärende:

Återkallelse av serveringstillstånd
ALK.2018.1
Alkohol-, tobaks- och
speltillstånd

2018-02-07 16:32:34
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

Föreläggande från sotaren - Conny Larsson

Ärende:

Föreläggande gällande brandskyddet
MOB.2017.308
Brandskydd
MARÖ 3:1

Beslutsdatum:

2017-12-11
Beslut MOB utan adressfält Byggnadsinspektör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om medgivande av sotning av egen anläggning
MOB.2017.279
Brandskydd
SKENDA 2:15

Beslutsdatum:
Beslut:

Föreläggande från sotaren - Conny Larsson

Ärende:

Föreläggande gällande brandskyddet
MOB.2017.307
Brandskydd
HEDETORP 2:1

Beslutsdatum:
Beslut:

Föreläggande från sotaren Conny Larsson

Ärende:

Föreläggande gällande brandskyddet
MOB.2017.312
Brandskydd
SVINSJÖN 1:20

Beslutsdatum:
Beslut:

Delegationsbeslut - tillstånd brandfarlig vara

Ärende:

Delegationsbeslut - tillstånd brandfarlig vara, Gnesta Färghus
MOB.2017.305
Brandskydd
GNESTA 4:34

2018-02-07 16:32:34
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-01-04
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2017.226
Brandskydd
SIGTUNA 2:271

Beslutsdatum:

2017-12-07
Startbesked Attefallshus Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2017.264
Bygganmälan
OPPEBY 3:20

Beslutsdatum:

2017-12-21
Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad
BYGG.2017.282
Bygganmälan
SKENDA 9:62

Beslutsdatum:

2017-12-21
Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2017.284
Bygganmälan
GNESTA 41:5

Beslutsdatum:

2017-12-20
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2017.237
Bygganmälan
GNESTA 24:1

2018-02-07 16:32:34
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-01-31
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende:

Anmälan för uppförande av komplementbyggnad ( Attefallshus)
BYGG.2015.62
Bygganmälan
GNESTA 89:7

Beslutsdatum:

2018-02-05
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan om eldstad/rökkanal
BYGG.2017.198
Bygganmälan
SKENDA 3:12

Beslutsdatum:

2018-01-10
Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.4
Bygganmälan
HAMMERSTA 4:27

Beslutsdatum:

2017-12-20
Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för fasadförändring
BYGG.2017.279
Bygganmälan
GNESTA 82:14

Beslutsdatum:

2018-01-15
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad
BYGG.2017.243
Bygganmälan
BLACKSTA 10:7

2018-02-07 16:32:34

Sida 4 av 35

Samhällsbyggnadsförvaltningen

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-02-05
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.4
Bygganmälan
HAMMERSTA 4:27

Beslutsdatum:

2017-12-21
Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Avvisa

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad
BYGG.2017.283
Bygganmälan
NERHYTTAN 2:5

Beslutsdatum:

2018-01-23
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (attefall)
BYGG.2017.195
Bygganmälan
ÅTTERSTA 1:22

Beslutsdatum:

2017-12-27
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (attefall)
BYGG.2016.53
Bygganmälan
YTTERBY 4:20

Beslutsdatum:

2018-01-29
Interimistiskt Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för enbostadshus
BYGG.2017.16
Bygglov
GNESTA 79:29

2018-02-07 16:32:34
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-19
Bygglov med krav på samråd Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, fritidshus
BYGG.2017.231
Bygglov
LÄGGESTA 1:8

Beslutsdatum:

2018-02-05
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2016.250
Bygglov
BLACKSTA 2:10

Beslutsdatum:

2017-12-13
Slutbesked 1:46 Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (7 st)
BYGG.2014.240
Bygglov
FRUSTUNA 1:57

Beslutsdatum:

2017-12-27
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Beslutsdatum:
Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage/förråd)
BYGG.2012.120
Bygglov
STORA HAMMARBOSÄTER
1:68
2017-12-27
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2014.51
Bygglov
TÄNGSLINGE 2:5

2018-02-07 16:32:34
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-01-24
Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Bygglov för uppförande av solceller
BYGG.2018.10
Bygglov
GNESTA 25:3

Beslutsdatum:

2018-01-15
Bygglov med krav på samråd Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2017.214
Bygglov
FRÖNÄS 5:24

Beslutsdatum:

2017-12-20
Startbesked och fastställande kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - Österkärv 1:8
BYGG.2017.194
Bygglov
ÖSTERKÄRV 1:8

Beslutsdatum:

2017-12-21
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (ekonomigård)
BYGG.2016.14
Bygglov
FRÖNÄS 1:11

Beslutsdatum:

2018-01-17
Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av nätstation
BYGG.2017.240
Bygglov
HÖGTORP 1:6

2018-02-07 16:32:34
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-20
Bygglov med krav på samråd Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2017.234
Bygglov
KOLKE 4:1

Beslutsdatum:

2018-01-15
Bygglov med krav på samråd Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2017.257
Bygglov
SKENDA 1:87

Beslutsdatum:

2017-12-20
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för att ändra användning (äldreboende till bostäder)
BYGG.2016.224
Bygglov
BJÖRNLUNDAGÅRDEN 1:5

Beslutsdatum:

2018-01-24
Startbesked och fastställande kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
BYGG.2017.281
Bygglov
VÄNGSÖ 13:7

Beslutsdatum:

2017-12-27
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage)
BYGG.2013.277
Bygglov
TORSÅKERS-SÖRBY 1:20

2018-02-07 16:32:34
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-01-15
Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, garage
BYGG.2017.174
Bygglov
GNESTA 48:5

Beslutsdatum:

2018-01-15
Bygglov med krav på samråd Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, fritidshus
BYGG.2017.245
Bygglov
ELLABODA 1:1

Beslutsdatum:

2018-01-31
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för uppförande av plank (mur, schakt på tomt)
BYGG.2015.44
Bygglov
GNESTA 89:7

Beslutsdatum:

2017-12-06
Bygglov med krav på samråd Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd
BYGG.2017.247
Bygglov
BJÖRNLUNDA-EKEBY 1:8

Beslutsdatum:

2018-01-08
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasad altan)
BYGG.2016.118
Bygglov
GNESTA 47:13

2018-02-07 16:32:34
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-06
Bygglov med krav på samråd Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, fritidshus
BYGG.2017.207
Bygglov
HÅLLSTA 5:107

Beslutsdatum:

2018-02-07
Startbesked och fastställande kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2017.183
Bygglov
VÄNGSÖ 13:13

Beslutsdatum:

2017-12-20
Bygglov med krav på samråd Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
BYGG.2017.281
Bygglov
VÄNGSÖ 13:7

Beslutsdatum:

2017-12-06
Bygglov med krav på samråd Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygg- och marklov för nybyggnad av industribyggnad
BYGG.2017.254
Bygglov
GNESTA 12:1

Beslutsdatum:

2018-01-24
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (fritidshus)
BYGG.2017.25
Bygglov
SÅGEN 2:68

2018-02-07 16:32:34
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-01-22
Startbesked och fastställande kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2017.232
Bygglov
STJÄRNHOV 4:9

Beslutsdatum:

2017-12-05
Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Ansökan om bygglov, drivmedelsanläggning
BYGG.2017.201
Bygglov
SIGTUNA 9:15

Beslutsdatum:

2018-01-08
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för uppförande av komplementbyggnad (uteboxar till häst)
BYGG.2012.110
Bygglov
GRYTS-ULLSTA 2:4

Beslutsdatum:

2018-01-10
Startbesked och fastställande kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd
BYGG.2017.247
Bygglov
BJÖRNLUNDA-EKEBY 1:8

Beslutsdatum:

2017-12-05
Bygglov med krav på samråd Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2017.261
Bygglov
VACKERBY 6:10

2018-02-07 16:32:34
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-19
Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Bygglov för fasadändring
BYGG.2017.276
Bygglov

Beslutsdatum:

2017-12-19
Säsongslov och tidsbegränsat lov Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kiosk
BYGG.2017.275
Bygglov
GNESTA 4:1

Beslutsdatum:

2017-12-19
Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, kallförråd
BYGG.2017.202
Bygglov
VACKERBY 3:37

Beslutsdatum:

2018-01-31
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för uppförande av plank
BYGG.2013.251
Bygglov
GNESTA 2:85

Beslutsdatum:

2017-12-19
Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, övernattningsstuga
BYGG.2017.255
Bygglov
SKOTTSJÖTORP 1:5

2018-02-07 16:32:34
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DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-13
Slutbesked 1:47 Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (7 st)
BYGG.2014.240
Bygglov
FRUSTUNA 1:46

Beslutsdatum:

2018-01-10
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, övernattningsstuga
BYGG.2017.255
Bygglov
SKOTTSJÖTORP 1:5

Beslutsdatum:

2018-02-05
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad
BYGG.2012.225
Bygglov
VACKERBY 7:9

Beslutsdatum:

2017-12-27
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, växthus
BYGG.2017.68
Bygglov
GÅSINGESKOGEN 1:5

Beslutsdatum:

2017-12-07
Bygglov med krav på samråd Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
BYGG.2017.272
Bygglov
KLÖVSTA 2:16

2018-02-07 16:32:34

Sida 13 av 35

Samhällsbyggnadsförvaltningen

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-01-31
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende:

Ansökan om bygglov för nätstation, Gnesta 4:1.
Projektledare : Nasim Nokic
Projektid: 243353
Projektbeteckning: Torggatan Gnesta
BYGG.2016.168
Bygglov
GNESTA 4:1

Beslutsdatum:

2017-12-06
Bygglov med startbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad
BYGG.2017.178
Bygglov
HOVGÅRDEN 2:7

Beslutsdatum:

2018-01-08
Startbesked och fastställande kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av förskola
BYGG.2017.278
Bygglov
GNESTA 2:99

Beslutsdatum:

2017-12-11
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (fritidshus)
BYGG.2017.121
Bygglov
GRYTS-ULLSTA 1:32

2018-02-07 16:32:34
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DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-05
Bygglov med krav på samråd Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2017.232
Bygglov
STJÄRNHOV 4:9

Beslutsdatum:

2017-12-06
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (frititdshus)
BYGG.2016.144
Bygglov
HÅLLSTA 5:5

Beslutsdatum:

2017-12-08
Startbesked och fastställande kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av äldreboende
BYGG.2017.156
Bygglov
FRUSTUNA 1:111

Beslutsdatum:

2018-02-05
Startbesked och fastställande kontrollplan Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, fritidshus
BYGG.2017.229
Bygglov
BLACKSTA 2:4

Beslutsdatum:

2017-12-05
Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad, gäststuga
BYGG.2017.147
Bygglov
HAMMERSTA 4:75

2018-02-07 16:32:34
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-20
Bygglov med krav på samråd Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av förskola
BYGG.2017.278
Bygglov
GNESTA 2:99

Beslutsdatum:

2017-12-21
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Västra Storgatan, Thulegatan och Torggatan
MOB.2017.287
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:
Beslut:

Ärende:

Beslutsdatum:
Beslut:

Delegationsbeslut upphäva trafikföreskrift 0461 2014 021 anta trafikföreskrift
0461 2018 003
Lokal trafikföreskrift upphävande av parkering
MOB.2018.7
Gator och allmänna platser
2017-12-05
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Remiss - uppställning av försäljningsbod
MOB.2017.302
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2018-01-29
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Västar Storgatan/Nygatan
MOB.2018.18
Gator och allmänna platser
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-21
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Västra Storgatan 2 och 16
MOB.2017.319
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2018-02-02
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Österkärv
MOB.2018.17
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2017-12-20
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillsånd, Marielundsgatan
MOB.2017.318
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:
Beslut:

Ärende:

Beslutsdatum:
Beslut:

Ärende:

Delegationsbeslut - upphäva trafikföreskrift 0461 2010-015 och anta
trafikföreskrift 0461 2018 002
Lokal trafikföreskrift dansutvägen parkering vid angöring
MOB.2018.6
Gator och allmänna platser
2018-01-18
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad
Ansökan om schakttillstånd, Mariefredsvägen 4 a
MOB.2018.11
Gator och allmänna platser

2018-02-07 16:32:34
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-12
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Parkeningsplats Dansut
MOB.2017.310
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2018-01-10
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - tillfällig parkering vid Dansut
MOB.2018.8
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2017-12-29
Beslut MOB med adressfält Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Begäran om yttrande om tung och bred transport
MOB.2017.324
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2017-12-08
P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2017.306
Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum:

2018-02-05
P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2018.21
Konsument- och
medborgarservice

2018-02-07 16:32:34
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-02-05
P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2017.315
Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum:

2018-01-29
P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2018.4
Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum:

2017-12-20
P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2017.283
Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum:

2017-12-28
P-tillstånd avslag passagerare Handläggare parkeringstillstånd, §1: Avslag

Beslut:

Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2017.322
Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum:

2018-01-29
P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2018.14
Konsument- och
medborgarservice

2018-02-07 16:32:34
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-01-25
Beslut om extra avgift för extra offentlig kontroll

Ärende:

Livsmedelskontroll del 2, 2017, händelsestyrd
LIV.2017.986
Livsmedel
GNESTA 42:12

Beslutsdatum:

2018-01-08
Beslut klassning och kontrollavgift livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Klassning och kontrollavgift
LIV.2017.1028
Livsmedel

Beslutsdatum:

2017-12-27
Beslut föreläggande livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Livsmedelskontroll 2017
LIV.2017.992
Livsmedel
GNESTA 42:12

Beslutsdatum:

2018-01-25
Beslut föreläggande livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Livsmedelskontroll 2017
LIV.2017.1010
Livsmedel
KLEVA 1:17

Beslutsdatum:

2018-02-05
Beslut föreläggande livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Dricksvattenkontroll, 2017, Norrtuna dricksvattenverk
LIV.2017.1039
Livsmedel
Norrtuna 1:2

2018-02-07 16:32:34
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-18
Beslut föreläggande Åsbacka kök 2017

Ärende:

Livsmedelskontroll del 2, 2017, händelsestyrd
LIV.2017.986
Livsmedel
GNESTA 42:12

Beslutsdatum:

2017-12-21
Beslut om avgift för tillsyn Gnesta Ishall 2017

Beslut:

Ärende:

Tillsyn Gnesta Ishall 2017
MIL.2017.824
Miljö- och hälsoskydd
SIGTUNA 2:308

Beslutsdatum:

2018-01-23
Beslut kompostering hushållsavfall

Beslut:

Ärende:

Anmälan om kompostering
MIL.2018.19
Miljö- och hälsoskydd
NÄRLUNDA 4:5

Beslutsdatum:

2017-12-12
Beslut klassning kontrollavgift Dammhagens IP (Stjärnhovs Idrottsförening)
2017
Klassning och kontrollavgift 2017
MIL.2017.1025
Miljö- och hälsoskydd
HOVGÅRDEN 2:74

Beslut:

Ärende:

Beslutsdatum:
Beslut:

Ärende:

2017-12-18
Beslut kompostering hushållsavfall
Anmälan om kompostering av huhsållsavfall
MIL.2017.1013
Miljö- och hälsoskydd
TORSÅKERS-SÖRBY 1:20

2018-02-07 16:32:34
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-29
Beslut om avgift för tillsyn Gnesta Tandvårdsteam

Ärende:

Tillsyn Gnesta Tandvårdsteam 2017
MIL.2017.941
Miljö- och hälsoskydd
GNESTA 60:2

Beslutsdatum:

2017-12-07
Beslut om avgift för tillsyn 2017 Styrkefabriken

Beslut:

Ärende:

Tillsyn Styrkefabriken 2017
MIL.2017.978
Miljö- och hälsoskydd
GNESTA 12:4

Beslutsdatum:

2017-12-07
Beslut kompostering hushållsavfall

Beslut:

Ärende:

Anmälan om kompostering av hushållsavfall
MIL.2017.1014
Miljö- och hälsoskydd
FRUSTUNA-SMEDSTA 1:7

Beslutsdatum:

2017-12-21
Beslut om avslut av ärende 2017

Beslut:

Ärende:

Klagomål arbete nattetid
MIL.2017.960
Miljö- och hälsoskydd

Beslutsdatum:

2017-12-21
Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd Circle K Detaljist AB

Beslut:

Ärende:

Tillsyn fordonstvätt, Circle K
MIL.2017.645
Miljö- och hälsoskydd
SIGTUNA 10:3

2018-02-07 16:32:34
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-12
Beslut klassning kontrollavgift Styrkefabriken 2017

Ärende:

Klassning och Kontrollavgift 2017
MIL.2017.1016
Miljö- och hälsoskydd
GNESTA 12:4

Beslutsdatum:

2018-01-09
Beslut klassning kontrollavgift Skeppsta gårds avloppsreningsverk

Beslut:

Ärende:

Klassning och kontrollavgift
MIL.2018.2
Miljö- och hälsoskydd
SKEPPSTA 1:1

Beslutsdatum:

2017-12-07
Beslut om extra avgift för tillsyn 2017 Förskolan Vattentornet Freja

Beslut:

Ärende:

Tillsyn Förskolan Vattentornet Freja 2017
MIL.2017.642
Miljö- och hälsoskydd
Gnesta 71:20

Beslutsdatum:

2018-01-02
Beslut kompostering hushållsavfall

Beslut:

Ärende:

Anmälan om kompostering av hushållsavfall
MIL.2017.1042
Miljö- och hälsoskydd

Beslutsdatum:

2017-12-12
Beslut om avgift för tillsyn Dammhagens IP (Stjärnhovs Idrottsklubb) 2017

Beslut:

Ärende:

Tillsyn Dammhagens IP 2017
MIL.2017.1011
Miljö- och hälsoskydd
HOVGÅRDEN 2:74

2018-02-07 16:32:34
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-01-19
Beslut om anmälan- Lars Tolf AB/Gulf Gnesta

Ärende:

Anmälan om miljöfarlig verksamhet
MIL.2017.840
Miljö- och hälsoskydd
SIGTUNA 9:15

Beslutsdatum:

2018-02-07
Beslut om avgift för tillsyn Salong Patricia (stol 2, Elin Schwerins hårvård) 2018

Beslut:

Ärende:

Tillsyn Salong Patricia (stol 2, Elin Schwerins hårvård) 2018
MIL.2018.24
Miljö- och hälsoskydd
GNESTA 34:3

Beslutsdatum:

2017-12-11
Beslut kompostering hushållsavfall

Beslut:

Ärende:

Kompostering av hushållsavfall
MIL.2017.1012
Miljö- och hälsoskydd
LÖVVIKEN 1:7

Beslutsdatum:

2018-02-07
Beslut om avgift för tillsyn Salong Patricia 2018

Beslut:

Ärende:

Tillsyn Salong Patricia 2018
MIL.2018.23
Miljö- och hälsoskydd
GNESTA 34:3

Beslutsdatum:

2018-01-09
Beslut kompostering hushållsavfall

Beslut:

Ärende:

Anmälan om kompostering
MIL.2018.7
Miljö- och hälsoskydd
GNESTA 38:15

2018-02-07 16:32:34
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-15
Beslut klassning kontrollavgift m & hs Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende:

Nedklassning av årsavgift
MIL.2017.777
Miljö- och hälsoskydd
SIGTUNA 2:138

Beslutsdatum:

2017-12-20
Beslut om avslut 2017

Beslut:

Ärende:

Klagomål gällande buller
MIL.2017.816
Miljö- och hälsoskydd
FRUSTUNA 1:56

Beslutsdatum:

2017-12-12
Beslut MOB med adressfält Förvaltningschef, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområdet i Gryt, Ånhammar 2:1
MOB.2017.286
Natur- och miljövård
ÅNHAMMAR 2:1

Beslutsdatum:

2018-01-29
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Ansökan om rivningslov för mast och teknikbod, Väla 1:19
BYGG.2016.227
Rivningslov
VÄLA 1:19

Beslutsdatum:
Beslut:

Delegationsbeslut - tillstånd brandfarlig vara

Ärende:

Tillstånd brandfarlig vara, Kommunförrådet
MOB.2018.5
Räddningstjänst

2018-02-07 16:32:34
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Beslutsperiod:
Beslut:

2017-12-20
Beslut SBN - yttrande till Länsstyrelsen Förvaltningschef, §1:

Ärende:

Strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus, Tängslinge 3:4

Beslutsdatum:

BYGG.2017.253
Strandskydd
TÄNGSLINGE 3:4
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-02-07
Beslut SBN Beslutsattestanter 2018, §1: Fastställd

Ärende:

Beslutsattestanter 2018
MOB.2018.27
Styrning

Beslutsdatum:

2017-12-28
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:27
AVL.2017.115
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:27

Beslutsdatum:

2017-12-29
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:41
AVL.2017.604
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:41

Beslutsdatum:

2017-12-29
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:74
AVL.2017.176
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:74

2018-02-07 16:32:34
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-11-28
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2017.834
Vatten och avlopp
ÖLLÖSA 2:41

Beslutsdatum:

2017-12-08
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:102
AVL.2017.244
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:102

Beslutsdatum:

2018-01-31
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.10
Vatten och avlopp
OPPEBY 2:3

Beslutsdatum:

2017-12-08
Beslut om avgift avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering, Svinsjön 1:15
AVL.2017.264
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:15

Beslutsdatum:

2017-12-06
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2017.981
Vatten och avlopp
OPPEBY 3:39

2018-02-07 16:32:34
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-29
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:107
AVL.2017.711
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:107

Beslutsdatum:

2017-12-08
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om inrättande av avlopp BDT
AVL.2017.989
Vatten och avlopp
OPPEBY 2:37

Beslutsdatum:

2017-12-07
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:99
AVL.2017.320
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:99

Beslutsdatum:

2018-01-26
Beslut om avgift avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:45
AVL.2017.997
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:45

Beslutsdatum:

2017-12-11
Beslut om avgift avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:17
AVL.2017.308
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:17

2018-02-07 16:32:34
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-06
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2017.956
Vatten och avlopp
BJÖRNLUNDA-EKEBY 1:8

Beslutsdatum:

2017-12-12
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om inrättande av BDT
AVL.2017.926
Vatten och avlopp
ULLEVI 1:10

Beslutsdatum:

2018-01-04
Beslut om avgift avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Oppeby 2:34
AVL.2017.1005
Vatten och avlopp
OPPEBY 2:34

Beslutsdatum:

2017-12-07
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:2
AVL.2017.350
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:2

Beslutsdatum:

2018-02-06
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2018.44
Vatten och avlopp
DILLNÄSBY 1:9

2018-02-07 16:32:34
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

Ärende:

Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-22
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd
Tillstånd för enskilt avlopp - Videbynäs
AVL.2017.1029
Vatten och avlopp
BJÖRNLUNDA-JAKOBSBERG
1:3
2017-12-08
Beslut om avgift avloppsinventering

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:16
AVL.2017.550
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:16

Beslutsdatum:

2017-12-05
Beslut om avgift avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:17
AVL.2017.308
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:17

Beslutsdatum:

2018-01-19
Beslut om föreläggande förenat med vite

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Stavåsen 2:3
MIL.2010.726
Vatten och avlopp
STAVÅSEN 2:3

Beslutsdatum:

2017-12-28
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Oppeby 3:38
AVL.2017.272
Vatten och avlopp
OPPEBY 3:38

2018-02-07 16:32:34
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-01-04
Beslut om avgift avloppsinventering

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:54
AVL.2017.547
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:54

Beslutsdatum:

2017-12-27
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2015.933
Vatten och avlopp
VÄSTERKÄRV 1:4

Beslutsdatum:

2018-01-19
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Oppeby 3:132
AVL.2017.578
Vatten och avlopp
OPPEBY 3:132

Beslutsdatum:

2017-12-13
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ansökan om inrättande av nytt enskilt avlopp
AVL.2017.929
Vatten och avlopp
ÖLLÖSA 2:47

Beslutsdatum:

2018-01-04
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:78
AVL.2017.998
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:78
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-05
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:89
AVL.2017.205
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:89

Beslutsdatum:

2018-01-29
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2018.9
Vatten och avlopp
OPPEBY 3:103

Beslutsdatum:

2018-02-06
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2017.1030
Vatten och avlopp
OPPEBY 3:72

Beslutsdatum:

2018-01-04
Beslut om avgift avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:77
AVL.2017.151
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:77

Beslutsdatum:

2017-12-07
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:12
AVL.2017.72
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:12
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-07
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:3
AVL.2017.293
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:3

Beslutsdatum:

2017-12-13
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om inrätande av avlopp BDT
AVL.2017.954
Vatten och avlopp
OPPEBY 3:89

Beslutsdatum:

2017-12-18
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan för inrättande av avlopp BDT -Uthuset
AVL.2017.973
Vatten och avlopp
SIGTUNA 1:6

Beslutsdatum:

2017-12-08
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:98
AVL.2017.208
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:98

Beslutsdatum:

2017-12-28
Beslut om avgift avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:16
AVL.2017.550
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:16
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-07
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:106
AVL.2017.114
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:106

Beslutsdatum:

2018-01-26
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2017.1045
Vatten och avlopp
OPPEBY 2:6

Beslutsdatum:

2017-12-22
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om änding av enskilt avlopp
AVL.2017.1024
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:44

Beslutsdatum:

2017-12-05
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:37
AVL.2017.325
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:37

Beslutsdatum:

2017-12-08
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:52
AVL.2017.215
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:52
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2017-12-05
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende:

Avloppsinventering Svinsjön 1:87
AVL.2017.203
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:87

Beslutsdatum:

2017-12-29
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering 1:4
AVL.2017.378
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:4
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Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade
mellan 2017-12-01 – 2018-01-31
Arbetsledare
Organisation: Tekniska enheten
Tillsvidare, From: 2018-01-01
Utfärdat av: Ghita Sjösteen, Chef
Projektledare
Organisation: Planeringsenheten
Tillsvidare, From: 2018-03-05
Utfärdat av: Tomas Enqvist, Chef
Va-ingenjör
Organisation: VA enheten
Tillsvidare, From: 2018-02-21
Utfärdat av: Björn Gudmundsson, Chef
Planarkitekt
Organisation: Planeringsenheten
Tillsvidare, From: 2018-03-05
Utfärdat av: Tomas Enqvist, Chef

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan
2017-12-01 – 2018-01-31
Handläggare
Organisation: Planeringsenheten
Efter 67 år, 2018-01-01 - 2018-06-30
Utfärdat av: Tomas Enqvist, Chef
Återvinningsarbetare
Organisation: Renhållningsenheten
BEA-avtal för vissa Arbet, 2017-11-08 - 2018-11-07
Utfärdat av: Ghita Sjösteen, Chef

