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Sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden

Tid och plats för sammanträde

Onsdagen den 27 januari 2021, kl. 14.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Majoriteten; (S, M); kl.13.00. B-salen, Elektron. Oppositionen (C, L); kl. 13.00.

Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (V, MP); kl. 13.00. Björken, Elektron.

Oppositionen (SD); kl. 13.00. Lokal, Elektron

Förslag till justerare
Ordinarie: Anders Ocarsson (S) Ersättare: Mattias Eldros (M)

Tid och plats för justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Kommunledningskontoret

Västra Storgatan 15, Gnesta

Allmänheten

Under rådande pandemi och med anledning av de restriktioner som råder, har presidiet

beslutat att stänga dagordningens alla punkter för allmänheten.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning

digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Information:

~ Utvecklingsarbete inom bygglov
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1 MIL.2020.177 Miljöenhetens uppföljning 2020
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Samhällsbyggnadsnämnden

Miljöenhetens uppföljning 2020

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna miljöenhetens uppföljning- tertial 3

Sammanfattning
Som ett led i arbetet med uppföljning ska miljöenheten varje år lämna tre rapporter

under året till samhällsbyggnadsnämnden. Där den tredje rapporten är en

sammanställning av året som har gått för respektive verksamhetsområde. För tertial 3

och under hela 2020 har miljöenheten genomfört tillsyn utifrån de resurser som

funnits på plats. Handledning av nyrekryterad personal, kompetensutveckling och

resursbrist har inneburit att miljöenhetens arbete har fått prioriteras om.

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag i kraft, Lag (2020:526) om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som gäller till 30 maj 2021. Den ger

kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder tillsynsansvaret och där regionernas

smittskyddsläkare tillsammans med länsstyrelserna är rådgivande. Miljöenheten har

prioriterat denna tillsyn och har fått prioritera om livsmedelskontrollen för att få

tillgänglig tid till trängseltillsynen.

Ärendebeskrivning
Miljöenheten har sammanfattat den tillsyn som utförts under tertial 3 och gjort en

sammanställning av året 2020. Sammanställning av miljöenhetens olika

verksamhetsområden finns i bilaga 1.

Förvaltningens synpunkter
För tertial 3 och under 2020 har miljöenheten genomfört tillsyn utifrån de resurser

som funnits på plats. Under maj, juni och halva juli var tre av fem tjänster tillsatta. En

av de två vakanta tjänsterna är personen föräldraledig och det vikariatet inte är tillsatt.

I mitten av juli tillsattes den andra vakanta tjänsten. Det finns därmed glapp mellan

anställningarna. Under maj-december är en inspektör föräldraledig på 10% och en

inspektör från augusti-december föräldraledig på 10% och miljöchefen på 20%. Från

september är den föräldralediga inspektören vars tjänst är vakant tillbaka på 20% och

från oktober på 40%.
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Rekrytering av ny personal, handledning av nyrekryterad personal,

kompetensutveckling och resursbrist har inneburit att miljöenhetens arbete har fått

prioriteras om. Hälsoskyddstillsynen som var planerad under tertial 2 har fått flytta till

hösten 2020. De verksamheter med årsavgift kommer att prioriteras att få tillsyn under

hösten.

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag i kraft, Lag (2020:526) om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som till 30 maj 2021. Den ger kommunernas

miljö- och hälsoskyddsnämnder tillsynsansvaret och där regionernas smittskyddsläkare

tillsammans med länsstyrelserna är rådgivande. Folkhälsomyndighetens föreskrift

upphörde då att gälla. Under tertial 2 och 3 har miljöenheten fortsatt jobba med det

nya tillsynsområdet trängseltillsyn, minska smittspridningen av covid-19 i

livsmedelsverksamheter. Trängseltillsyn kan inte täckas med avgifter, utan med

skattefinansiering

Det har inneburit att tid har behövts läggas på detta och den tiden har fått tas från

inspektören som jobbar med livsmedelskontrollen. Det har medfört en tidsskuld till de

livsmedelsverksamheter som inte hinner kontrolleras, då tiden istället behöver läggas

på arbete med tillsyn utifrån den nya lagen. De livsmedelsverksamheter som inte fick

sin kontroll under 2020 har planerats att få den kontrollen under 2021.

Ekonomiska konsekvenser

De verksamheter med timavgifter som var inplanerade under 2020 kommer inte att

kunna tillsynas i sin helhet. Det ger upphov till en lägre budgetintäkt för

hälsoskyddstillsynen under 2020. Den tid som personalen lägger på tillsyn utifrån den

nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen kan inte

avgiftsbeläggas utan kommer att täckas av skattefinansiering. Det har inkommit färre

avloppsansökningar/anmälningar än beräknat vilket ger en lägre intäkt än budgeterat.

Glappen mellan anställningar och föräldraledighet ger ett överskott i budgeten för

personalkostnader.

Juridiska konsekvenser

Befintliga resurser på miljöenheten är inte tillräckliga för att genomföra tillsyn av

nämndens hela ansvarsområde. Den ordinarie bemanning som finns på miljöenheten

har haft vakanser under året. Det har gett upphov i glapp mellan anställningar. Vissa

verksamheter har därför inte kunnat tillsynas under 2020.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys har inte varit aktuellt i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Miljöenhetens uppföljning - tertial 3 överensstämmer med den övergripande tillsyns-

och kontrollplanen för 2018-2020
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-01-15

2. Bilaga 1- Sammanställning tertial 3

Patrik Nissen Ellinor Lundin

Förvaltningschef Miljöchef

Sändlista

~ Miljöenheten
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Ellinor Lundin
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fastställd: 2021-01-15

Diarienummer: MIL.2020.177

Miljöenhetens uppföljning 2020
Som ett led i arbetet med uppföljning ska miljöenheten varje år lämna tre rapporter

under året till samhällsbyggnadsnämnden. Den tredje rapporten är en

sammanställning av året som har gått för respektive verksamhetsområde

Verksamhetsområde

Livsmedel

Livsmedelskontrollen har för 2020 omfattat 49 ordinarie kontroller och två kontroller

efter inkommet klagomål samt en uppföljande kontroll. Livsmedelskontrollen har

under våren har främst haft fokus på skolor och förskolor med fokus på specialkost.

Syftet är att fånga upp problem i enlighet med operativt mål nummer 8 "information

om allergener" från Livsmedelsverkets nationella kontrollplan. Under tertial 2 och 3

har de kontroller som varit inplanerade utförts utifrån bemanning av personal för

livsmedelskontrollen. Rådgivning utifrån coronapandemin och hur verksamheter kan

göra förändringar i sin verksamhet har varit fokus under tertial 2 och 3. De kontroller

som har utförts har genererat fem föreläggande och en uppföljande kontroll. Det har

inkommit 16 registreringar.

Trängseltillsyn covid-19

Miljöenheten har under maj, juni och juli månad gjort tillsyn och gett rådgivning till

restauranger och caféer. Information om vilka regler som gäller och hur verksamheten

kan jobba med att minska smittspridningen i sin verksamhet, har skickats ut ett flertal

tillfällen till kommunens livsmedelsverksamheter som bedriver restaurang eller café.

Miljöenheten har tillsynat restauranger och caféer vid två olika tillfällen. Det har gjorts

två uppföljningar på två olika restauranger. Det har inkommit två klagomål som har

följts upp.

Hälsoskydd

Hälsoskyddstillsynen har för 2020 omfattat 33 objekt. Hälsoskyddstillsynen påbörjades

under tertial 2. Det har genomförts en tillsynsträff med fokus på smittskydd, allergi och

hygien för skolor och förskolor som omfattade 19 skolor och förskolor . Det inkom och
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beslutades i 19 ärenden gällande hygienlokal, förskola, djurhållning och kompostering.

Det har inkommit 12 bostadsklagomål och beslutats om 3 föreläggande. Det inkom 21

stycken anmälningar om väremuttag. En utredning gällande förhöjda värden av

mikroorganismer i badvattnet vid Frösjö strandbad har startats och kommer att

fortsätta under 2021.

Miljöskydd

Miljöskyddstillsynen har omfattat 27 objekt. Miljöskyddstillsynen har haft fokus på

kontroll av avfall- och kemikaliehantering. Inom lantbruk har tät gödsellagring särskilt

tillsynats. Inom C-verksamheter är egenkontrollen en del av ordinarie tillsyn.

Tillsynen har genererat ett föreläggande och fyra återkopplingar. Det har inkommit tre

anmälningar som omfattar värmeuttag. Det har inkommit sex klagomål som omfattar

skrotbilar och nedskräpning och fyra anmälningar om miljöolycka. Det inkom fyra c-

anmälningar och det beslutades om 18 förelägganden. Arbete med att ta fram vilka

regler som gäller för cisterner har gjorts samt ett informationsblad om

produktvalsprincipen.

Det har under 2020 inkommit 54 ansökningar/anmälningar om att anlägga nytt eller

ändra sitt befintliga enskilda avlopp. Beräknat antal inför 2020 var 100 stycken

ansökningar. Det beslutades om 68 ansökningar/anmälningar. Riktlinjer för enskilda

små avloppsanläggningar har beslutats och styrdokumentet policy för små

avloppsanläggningar har beslutats att upphöra att gälla.

Avloppsinventering

Projektet för avloppsinventering år 2020 omfattade inga nya avlopp. Fokus under året

låg på uppföljning av förelägganden som beslutades under 2012–2019 samt avlopp som

enligt överenskommelse mellan miljöenheten och fastighetsägare skulle ha åtgärdats

under 2014–2019. I ärenden där åtgärdstiden löpt ut och inga åtgärder utförts ersattes

förelägganden med förbud. Antalet inventeringar av kvarvarande avlopp från tidigare

år var 8 stycken.

Alkohol, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel och folköl

Gnesta kommun har sedan 2016 ett avtal med Nyköpings kommun att ombesörja

utredning och tillsyn enligt alkohollagen. Ny tillsynsplan tas fram varje år. Planen är ett

hjälpmedel för att strukturera och förenkla tillsynsarbetet samt bidra till att

tillståndshavarna får kännedom om tillsyn. Gnesta kommun har under 2020 ett stabilt

antal stadigvarande serveringstillstånd (10- 12) st. Det har genomförts sammanlagt åtta

tillsynsbesök under året. Det har inkommit fem ansökningar av olika slag. Riktlinjerna

för serveringstillstånd har reviderats.

Tillsyn har inte varit inplanerad för någon av verksamheter som säljer tobak, e-

cigaretter, receptfria läkemedel och folköl. Det har inkommit en ansökan om

tobaksförsäljning.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Inventering av enskilda avlopp 2020

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna årsrapport för miljöenhetens inventering av enskilda avlopp under 2020.

Sammanfattning
Avloppsinventeringen för 2020 omfattade inga nya avlopp.

Fokus under året låg på inventering av kvarvarande avlopp från tidigare år, uppföljning

av förelägganden som beslutades under 2012–2019 samt avlopp som enligt

överenskommelse mellan miljöenheten och fastighetsägare skulle ha åtgärdats under

2014–2019.

Antalet inventeringar var 8 stycken. Av dessa har 3 avlopp inventerats genom besök på

plats, 1 har uppgett att de gör om självmant och skickat in en ansökan och 1 har inte

indraget vatten/enbart diskho och därmed inget avlopp. Gällande övriga 3 fastigheter

uppges att ägarbyte pågår varför inventering på plats ej utförts.

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 har genomförts under föregående år.

Förvaltningens synpunkter
Projekt

Projektet för avloppsinventering år 2020 omfattade inga nya avlopp. Fokus under året

låg på uppföljning av förelägganden som beslutades under 2012–2019 samt avlopp som

enligt överenskommelse mellan miljöenheten och fastighetsägare skulle ha åtgärdats

under 2014–2019. I ärenden där åtgärdstiden löpt ut och inga åtgärder utförts ersattes

förelägganden med förbud. Antalet inventeringar av kvarvarande avlopp från tidigare

år var 8 stycken.

Förutsättningar

Sedan 2012 har en heltidstjänst varit avsatt för avloppsinventering samt uppföljningar.

Under 2014-2018 har en inspektör projektanställts på 50 % för att täcka hela
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resursbehovet. Sedan 2018 finns det två tjänster som arbetar inom hela området för

enskilda avlopp. Under 2020 har en tjänst varit vakant under större delen av året då

ordinarie inspektör var föräldraledig på heltid och under senare delen av året på deltid.

Då det saknats personal har fokus legat på uppföljning och inventering av nya avlopp

kommer att planeras in för 2021.

Det har under 2020 inkommit 54 ansökningar/anmälningar om att anlägga nytt eller
ändra sitt befintliga enskilda avlopp. Det har beslutats om 68 tillstånd/beslut om
enskilda avloppsanläggningar vilket är 32 st (192 h) färre än beräknat. Beräknat antal
inför 2020 var 100 stycken ansökningar/anmälningar.

Resultat

Fokus har legat på uppföljning av befintliga förelägganden som beslutades under 2012–

2019. I början av år 2020 fanns 233 ärenden med förelägganden och vid denna

rapportering finns det 106 ärenden med förelägganden eller förbud (en minskning med

127 ärenden). 30 stycken av de kvarvarande ärenden har fått nya beslut om förbud,

vilka ersätter tidigare förelägganden. I dagsläget är ytterligare 9 kommuniceringar om

förbud skickade. Ärenden där WC finns påkopplat har prioriterats.

Fokus har också legat på uppföljning av avlopp som enligt överenskommelse mellan

miljöenheten och fastighetsägare skulle ha åtgärdats under 2014–2019. I början av året

fanns det 98 sådana ärenden. I dagsläget finns 30 ärenden kvar (en minskning med 68

ärenden). Ärenden där WC finns påkopplat har prioriterats.

Avloppsinventeringen 2020 omfattade totalt 8 fastigheter. Avlopp som inventerats på

plats är 3 stycken och dessa 3 har fått beslut om utsläppsförbud. Gällande övriga

fastigheter har en uppgett att de gör om självmant samt skickat in en ansökan om

tillstånd och 1 har inte indraget vatten/enbart diskho och därmed inget avlopp.

Gällande 3 fastigheter pågår ägarbyte varför inventering på plats ej utförts.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys har inte varit tillämplig i detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-01-13

Patrik Nissen Ellinor Lundin

Förvaltningschef Miljöchef
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Lina Vikström-Bergqvist

Miljöinspektör
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Samhällsbyggnadsnämnden

Lekplatsutredning i Gnesta tätort - revidering

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Ompröva tidigare beslut om lekplatsutredning Gnesta tätort från 2019-04-24

med revideringen och tillägget att lägga till lekplatserna Långdansvägen och

Sigtuna som två av de lekplatser som ska vara kvar.

Sammanfattning
Tekniska verksamheten fick 2016 uppdraget av samhällsbyggnadsnämnden att se över

alla kommunala lekplatser för att skapa säkra och stimulerande mötesplatser för barn

och föräldrar. Ett beslut om vilka lekplatser som ska behållas och vilka som ska tas bort

fattades i samhällsbyggnadsnämnden i april 2019. Efter omprövning föreslår

förvaltningen att en revidering av beslutet görs med ändringen att även lekplatserna vid

Långdansvägen och Sigtuna ska behållas.

Ärendebeskrivning
Tekniska verksamheten fick 2016 uppdraget av samhällsbyggnadsnämnden att se över

alla kommunala lekplatser för att skapa säkra och stimulerande mötesplatser för barn

och föräldrar. Uppdraget omfattade att undersöka hur medborgarna önskar att våra

lekplatser ska se ut, hur många lekplatser som behöver utvecklas, samt att se hur

lekplatserna används idag. Ett beslut fattades av samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-

24 om bifall till tjänstemännens förslag.

Efter en översyn av det tidigare fattade beslutet föreslår tjänstemännen att ompröva

beslutet och lägga till lekplatserna Långdansen och Sigtuna som två av de lekplatser

som ska vara kvar.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att en revidering av fattat beslut kan vara motiverat efter en

genomgång och undersökning av antalet barn som bor i området och en fördelaktig

geografiskt placering. Föreslagen lekplats vid Långdansvägen är relativt bra skick och

Sigtuna har potential att utvecklas.
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Ekonomiska konsekvenser

Att behålla ytterligare två lekplatser innebär en årlig driftskostnad på ca 14 000 kr. Den

totala underhållskostnaden för Gnesta tätorts lekplatser blir då i genomsnitt ca 90 -

100 000 kr.

Juridiska konsekvenser

Dagens lekplatser är slitna och vissa är av äldre modell. Detta innebär att de inte alltid

följer gällande lagstiftning. Det har inneburit att lekplatsutrustning som inte uppfyllt

gällande lagstiftning på säkerhetskrav har tagits bort.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Lekplatserna har variation vilket innebär att de är anpassade för barns lek oavsett kön.

Förvaltningen bedömer i och med detta att förslaget till beslut i ärendet inte får

konsekvenser som leder till fördelar eller nackdelar för kvinnor/män och

flickor/pojkar.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget till beslut ligger i linje med två mål i samhällsbyggnadsnämndens

framtidsplan 2021-2023, ”En attraktiv kommun” samt ”En hållbar kommun”.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-12-28

2. Protokoll 2019-04-24 SBN §31

4. Bilaga 1: Rapport lekplatsutredningen Gnesta tätort

5. Bilaga 2: Karta kommunala och icke kommunala lekplatser

Patrik Nissen Patrik Andersson

Förvaltningschef Gatuchef

Sändlista
Gatuchef

Ekonomienheten



Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-04-24
Ärendenummer: MOB.2019.48

§ 31

Lekplatsutredning Gnesta tätort

Beslut

1. Behålla och utveckla eller rusta tio lekplatser i Gnesta, som framgår av
bilaga 1.

2. Avveckla sex stycken lekplatser i Gnesta, som framgår av bilaga 1.

3. Lekplatserna vid Solåkravägen och Björnstigen utvecklas till
temalekplatser.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska verksamheten fick 2016 uppdraget av samhällsbyggnadsnämnden att
se över alla kommunala lekplatser för att skapa säkra och stimulerande
mötesplatser för barn och föräldrar. En tydlig linje är att kommunen ska säkra
kvalitet framför kvantitet.

Undersökningar har genomförts genom medborgardialog, okulär besiktning
och inventering samt genomgång av befolkningsstatistik.

Lekplatserna bör stimulera till ökad rörlighet mellan tätorter där lekplatsen blir
en spännande utflykt för familj och vänner. För att främja detta har varje
yttertätort sedan 2018 en speciallekplats, en så kallad temalekplats, som
omfattar mer än eller annat än standardutförande med gunga, sandlåda och
rutschkana. Gnesta tätort bör därför ha minst två stycken temalekplatser, med
tanke på befolkningsstatistiken.

Förvaltningen föreslår till nämnden att behålla och utveckla eller rusta tio
lekplatser i Gnesta tätort. Vidare föreslår förvaltningen att sex stycken
lekplatser avvecklas och att två lekplatser i Gnesta tätort ska utvecklas till så
kallade temalekplatser.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-16

2. Bilaga 1: Rapport lekplatsutredningen Gnesta tätort

3. Bilaga 2: Karta kommunala och icke kommunala lekplatser

Tjänsteförslag

1. Behålla och utveckla eller rusta tio lekplatser i Gnesta, som framgår av
bilaga 1.

2. Avveckla sex stycken lekplatser i Gnesta, som framgår av bilaga 1.

3. Lekplatserna vid Solåkravägen och Björnstigen utvecklas till
temalekplatser.



Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Tekniska verksamheten
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Rapport Lekplatsutredning

Som ett led i satsningarna på upprustning av Gnesta kommuns tätorter så har en
översyn gjorts av kommunens kommunala lekplatser. Det har framförts tydliga
önskemål om att skapa säkra och stimulerande mötesplatser för barn och
föräldrar. Kommunen ska säkra kvalitet framför kvantitet

Tekniska verksamheten fick 2016 uppdraget av samhällsbyggnadsförvaltningen
att se över alla kommunala lekplatser. Uppdraget omfattade att undersöka hur
medborgarna önskar att våra lekplatser ska se ut, hur många lekplatser som
behöver utvecklas, samt att se hur lekplatserna idag används.

Undersökningarna har genomförts genom medborgardialog på kalaset, dialog
med byalag, okulär besiktning och inventering, genomgång av
befolkningsstatistik samt utskick av en frågeenkät på nätet.

Denna rapport visar resultatet av utredningen och ska fungera som ett
beställningsformulär till tekniska verksamheten.

Resultat medborgardialog

Synpunkter avseende Gnesta tätorst lekplatser har inhämtats från Gnestakalaset,
och via lekplatsenkät på nätet. Synpunkterna från Gnestakalaset var mycket få
och kan sammanfattas i att det överensstämmer med resultatet i enkäten. .

Lekplatsenkäten

Vi genomförde under senvintern en lekplatsenkät där vi bad föräldrar och
pedagoger att tillsammans med barn tycka till om de kommunala lekplatserna.

I enkäten frågade vi bland annat hur ofta de besökte en lekplats, hur långt de
kunde tänka sig att gå till en lekplats, och vad barnen helst lekte med på en
lekplats. Det fanns också möjlighet att lämna synpunkter i form av frisvar. I
enkäten framgick även att vi tycker att den framtida standardutrustningen på en
lekplats ska vara gunga, sandlåda och rutschkana.

Runt 200 personer tog chansen att tycka till i enkäten.

Det var flest föräldrar som svarade på enkäten, och de allra flesta har i
genomsnitt 2 barn med sig till lekplatsen. Barnen är oftast yngre än 6 år.

Nästan hälften av alla som svarade går 1-3 gånger per vecka till en kommunal
lekplats och nästan lika många kan tänka sig att gå mer än 600 m för att komma
till en lekplats.

10-35 % av de svarande har sagt att om de ska gå mer än 600 m, så ska lekplatsen
innehålla:

 Klätterställning

 Gunga/gungor

 Rutschkana

 Sandlåda (gärna täckt)

 Picknickbord

mailto:gnesta.kommun@gnesta.se
http://www.gnesta.se
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 Saker/utformning för både små och stora barn

 Fantasifulla/ovanliga/varierande lekutrustningar

 Klätternät/klättervägg/klätterlek

Utöver standardutrustningen(gunga, sandlåda, rutschkana) är de fem mest
önskvärda sakerna på en lekplats:

 Klätterlek

 Linbana

 Balanslek

 Vattenlek

 Karusell

Lekplatserna ska också vara fräscha, trygga och säkra samt utmanande och
spännande.

Många har uttryckt önskan om temaparker. Det har också kommit in flertalet
exempel på bra lekplatser och temaparker runtom i Sverige.

Hela lekplatsenkäten går att läsa som en bilaga till denna rapport.

Gnestakalaset

Endast 3 besökare inlämnade synpunkter varför underlaget ej kan fungera som
statistiskt underlag. Dock såg man att samma synpunkter inkom som i
lekplatsenkäten. Förvaltningen gör därför bedömningen att lekplatsenkäten
ersätter materialet på Gnestakalaset

Befolkningsstatistik

Man kan tydligt se att det bor ett större antal barn i Dansutområdet, på Frönäs
och längs Skillingagatan i Gnesta. Dock bör man i detta tänka på att demografin
varierar med åren. Av detta är det viktigt att satsa på lekplatser som ligger jämt
fördelade i Gnesta tätort så att oavsett demografin så ska det finnas en lekplats
inom ett visst avstånd.

Besiktning och inventering

Kommunens lekplatser ska besiktigas regelbundet. Senaste årens besiktning har
visat att mycket av utrustningen börjar bli gammal och det finns nu ett tydligt
behov av åtgärder för att säkerställa att lekplatserna är säkra och trygga.

Sammanfattning lekplatser

Genom resultatet av lekplatsenkäten har vi tittat närmare på våra kommunala
lekplatser, vilka som ska vara kvar och vilka som kan tas bort. Vi har försökt få
till en jämn geografisk spridning på lekplatserna. Samtidigt har vi också tittat på
hur pass välbesökta lekplatserna är samt antal barn i området enligt 2011 års
statistik.

Gnesta

I Gnesta planerar vi att behålla 10 st lekplatser och ta bort 6 st lekplatser.

Kommunala lekplatser

Namn Vara kvar Tas bort Anmärkning

mailto:gnesta.kommun@gnesta.se
http://www.gnesta.se
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Thuleparken X Alldeles ny.

Badet Frönäs X Ny, ligger vid badet, många
barn i närheten.

Solåkravägen X Bra ytor, expansivt område,
kan utvecklas.

Björnstigen X Bra ytor, stort
upptagningsområde,
möjlighet till vinteraktiviteter,
skogsnära. Kan utvecklas.

De 4 lekplatserna ovan är utvalda efter geografiskt läge med ca 5-600 m
mellanrum, 2 på var sida järnvägen.

Sämjevägen X Flyttas till Sällskapsvägen =
ger ett centralare läge (ligger
undangömt idag). Stora ytor
för bollspel, drakflygning etc.

Vesslevägen X Flyttas till gärdet mot
Kärvsvägen/nya BoKlok
(ligger undangömt idag).
Eventuellt behålla
fotbollsplanen på plats.
Behöver rustas.

Nyblinsparken X Används mycket till- och från
skolan, ett ”hangaround”-
ställe.

Ringleken X Välbesökt, bra ytor för
spontanlek, närhet till ”nya
Mossen”.

Hambovägen X Ganska ny

Solrosvägen X Övervägt flytt till Lillsjön,
dock risk för kvicksand –
fallsand + sankt. Mycket dyrt
med dränering.

Namn Vara kvar Tas bort Anmärkning

Långdansvägen X Bra, men Hambovägen
räcker. Går inte att utveckla,
något trång.

Gavottvägen X Vi planerar att satsa på
Björnstigen. Hambovägen
ligger nära. Bra och välbesökt,
men för nära Björnstigen.
Går inte att utveckla
nämnvärt.

mailto:gnesta.kommun@gnesta.se
http://www.gnesta.se
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Sigtunavägen X Ligger avsides. Ringleken
ligger nära och är mer
välbesökt.

Ringdansvägen X Riktigt dåligt skick.

Gnesta-Kalles
väg

X Trångt, ligger nära
Hambovägen

Mårdstigen X Ligger för avsides

4 lekplatser är redan nedlagda i Gnesta

Icke kommunala lekplatser

Det finns totalt 30 stycken lekplatser tillhörande olika bostadsrättsföreningar och
fastighetsbolag.

Placering Tillhör Innehåller Anmärkning

Vikingavägen
21,13,5

Vikinga-byn Sandlåda och Gunga (Norr, mellan
och Sörgården)

Juristgatan 2 Gnesta-hem Gunga, sandlåda,
rutschkana och 2 st

gungdjur

Thuleparken,
Torggatan 11

Gnesta-hem 2 st gungor, sandlåda,
rutschkana, gungdjur

Bakom
punkthus
Torggatan

Kullagatan 21 Gnesta-hem Rutschkana/

Klätterställning,
Sandlåda, Gunga,
Gungdjur

Bakom
Kullagatan/

posthuset

Landshammarsg Gnesta-hem Gungor x 2, Rutschkana,
Sandlåda, gungdjur

Mellan
Landshammars
g. 4 och
Torggatan 19

Landshammarsg Gnesta-hem Gunga, sandlåda Mellan
Landshammars
g. 10 och
Torggatan 25

Platåvägen
13,19,23

Fastighets-ab
Billy Gustaf-

sson

13. Gungdjur,

19. Gungdjur och
Sandlåda,

23. Gungdjur och
Sandlåda

Platåvägen 49 Gnesta Bygg 49. Sandlåda

mailto:gnesta.kommun@gnesta.se
http://www.gnesta.se
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Nygatan 4 BRF

Gnesta-
gården

Gunga

Granbackavägen
31

Gnesta-hem 31.
Rutschkana/klätterställni
ng, Sandlåda, Gunga,

Gungdjur,

Granbackavägen
48, 78, 104, 126

BRF

Riks-byggen

48. Rutschkana/

klätterställning, Sandlåda,
Gungdjur,

78. Sandlåda,

104. Gungdjur,

126. Sandlåda

Uppåkravägen 42 BRF

Vackerby

Gunga, rutschkana Gungor
borttagna,
ställning kvar

Plogvägen 11, 28,
31, Harvstigen 9

BRF

Frustuna

11.

Sandlåda, Gungdjur

28.

Gunga, rutschkana,
sandlåda, klätterställning,

gungbräda

31.

Sandlåda, gungdjur

9.

Sandlåda

Odens Gränd 1 Frönäs Samf. Gunga, rutschkana,
sandlåda

Lokes gränd 8 Midgårds

Samf.

Gunga, rutschkana,
sandlåda, gungdjur

Fräkengränd 11 Näck-rosens
Samf.

Gunga, rutschkana,
sandlåda, gungdjur,
klätterställning

Pilgränd 13 Gnesta-hem Gunga, sandlåda

Margretedals-
vägen 15 A-C

Gnesta-hem Rutschkana/klätter,
sandlåda

Mariefredsvägen BRF Gunga, rutschkana,

mailto:gnesta.kommun@gnesta.se
http://www.gnesta.se
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4 Cypressen sandlåda

Ringvägen/

Torggatan

Gnesta-hem Gunga, rutschkana,
sandlåda

Nergårdsgärde

Ekonomiska konsekvenser

Genom att minska ner antalet kommunala lekplatser, kan vi lägga mer pengar på
utveckling och underhåll av de lekplatser som blir kvar. Investeringsbudgeten för
åren 2019-2021 är 3 miljoner kr. Underhållet av de lekplatser som är kvar blir
bättre, då samma tid, som tidigare lades ner på 16 lekplatser, nu kan läggas ner på
10 lekplatser. Underhållsbudget uppgår till totalt 78 000 kr per år.

Placering av Gnesta tätorts kommunala lekplatser

Vi har tittat på hur de kommunala lekplatserna ligger i jämförelse med de icke
kommunala lekplatserna i Gnesta tätort. Vi har också sett över vilka kommunala
grönyteområden som finns att tillgå i planeringen av vilka lekplatser som kan
utvecklas till temalekplatser samt vilka lekplatser som ska rustas. Några lekplatser
avser vi att flytta, då de i dagsläget ligger ganska undangömt. De lekplatser som vi
avser att ta bort, täcks upp av de andra kvarstående lekplatserna.

mailto:gnesta.kommun@gnesta.se
http://www.gnesta.se
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Upprättad: 2021-01-18
Diarienummer: MOB.2021.5

Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av

samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. 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 samhällsbyggnads-förvaltningen.

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 digitala 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 bortSammanfattningen

kommer alltid direkt efter beslutet. Sammanfattning ska alltid skrivas om dokumentet

är längre än en sida. Skriv sammanfattningen sist, när du är klar med tjänsteskrivelsen

i övrigt. Det är först då du kan göra en bra sammanfattning.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2020-11-21 - 2021-01-18



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-12-10
Beslut: Startbesked och fastställan av kontrollplan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av fritidshus

BYGG.2020.275

NORRTUNA 1:60

Beslutsdatum: 2021-01-14
Beslut: Beslut om avgift Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om anläggande av dagvattendamm

MIL.2018.1086

FRUSTUNA 1:13

Beslutsdatum: 2021-01-11
Beslut: Slutbesked eldstad (2020) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2020.295

Bygganmälan

GNESTA 78:6

Beslutsdatum: 2020-12-10
Beslut: Slutbesked eldstad (2020) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2018.21

Bygganmälan

FRÖNÄS 4:26

Beslutsdatum: 2020-12-18
Beslut: Slutbesked eldstad (2020) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2020.243

Bygganmälan

ÖNNERSTA 1:13

2021-01-18 16:13:59 Sida 1 av 24
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-11-23
Beslut: Startbesekd eldstad (2020) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2020.283

Bygganmälan

GNESTA 49:2

Beslutsdatum: 2020-12-10
Beslut: Startbesked eldstad (2020) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2020.263

Bygganmälan

NORRBY 2:14

Beslutsdatum: 2021-01-14
Beslut: Startbesked eldstad (2020) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2020.302

Bygganmälan

GRYTS-BRESÄTTER 1:12

Beslutsdatum: 2021-01-18
Beslut: Slutbesked eldstad (2020) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2017.256

Bygganmälan

SKENDA 3:56

Beslutsdatum: 2021-01-11
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2019.43

Bygganmälan

OPPEBY 3:85

2021-01-18 16:13:59 Sida 2 av 24
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-01-15
Beslut: Startbesked eldstad (2020) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2020.310

Bygganmälan

GÅSINGE 1:4

Beslutsdatum: 2020-12-21
Beslut: Startbesked eldstad (2020) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2020.295

Bygganmälan

GNESTA 78:6

Beslutsdatum: 2020-12-23
Beslut: Slutbesked eldstad (2020) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2020.263

Bygganmälan

NORRBY 2:14

Beslutsdatum: 2020-12-18
Beslut: Slutbesked eldstad (2020) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan om eldstad och rökkanal

BYGG.2020.274

Bygganmälan

GRYTS-ULLSTA 1:16

Beslutsdatum: 2020-12-16
Beslut: Startbesked eldstad (2020) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2020.294

Bygganmälan

OPPEBY 3:12

2021-01-18 16:13:59 Sida 3 av 24



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-12-10
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2019.110

Bygganmälan

AXALA 2:3

Beslutsdatum: 2020-12-16
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.12

Bygganmälan

FRÖNÄS 3:7

Beslutsdatum: 2021-01-11
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för ombyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2019.81

Bygganmälan

SIGTUNA 2:132

Beslutsdatum: 2020-12-24
Beslut: Startbesked Attefallshus (2020) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för att flytta komplementbyggnad

BYGG.2020.303

Bygganmälan

OPPEBY 3:72

Beslutsdatum: 2021-01-10
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.10

Bygglov

VÄNGSÖ 13:16

2021-01-18 16:13:59 Sida 4 av 24
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-12-08
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.9

Bygglov

VÄNGSÖ 13:18

Beslutsdatum: 2020-12-16
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uterum

BYGG.2019.187

Bygglov

FRÖNÄS 3:7

Beslutsdatum: 2020-12-10
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (garage/förråd)

BYGG.2014.282

Bygglov

KÄXLE 1:12

Beslutsdatum: 2020-12-07
Beslut: Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.255

Bygglov

GNESTA 66:12

Beslutsdatum: 2020-12-10
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2016.182

Bygglov

OPPEBY 3:12
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-12-23
Beslut: Bygglov med krav på samråd  Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och tillbyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2020.267

Bygglov

SKEPPET 1:6

Beslutsdatum: 2020-12-18
Beslut: interimistiskt slutbesked skenda 2:74 Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av 2st tvåbostadshus

BYGG.2018.60

Bygglov

SKENDA 2:30

Beslutsdatum: 2020-12-10
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2019.166

Bygglov

OPPEBY 3:126

Beslutsdatum: 2020-12-17
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2014.60

Bygglov

MARÖ 3:3

Beslutsdatum: 2020-11-26
Beslut: Bygglov med krav på samråd (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad, samt ändrad användning från stall
till tvåbostadshus
BYGG.2020.216

Bygglov

BJÖRNLUNDA-EKEBY 2:7
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-12-11
Beslut: Startbesked och fastställan av kontrollplan  Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.235

Bygglov

GNESTA 11:3 Enhetsområde 1

Beslutsdatum: 2020-12-03
Beslut: Startbesked och fastställan av kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av klubbstuga

BYGG.2020.81

Bygglov

HOVGÅRDEN 2:74

Beslutsdatum: 2020-12-11
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2019.312

Bygglov

VÄNGSÖ 13:14

Beslutsdatum: 2021-01-14
Beslut: Bygglov med startbesked inom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för fasadändring på enbostadshus

BYGG.2020.298

Bygglov

GNESTA 47:8

Beslutsdatum: 2020-12-04
Beslut: Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2020.120

Bygglov

HAMMERSTA 4:5
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-11-24
Beslut: Bygglov med krav på samråd (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.224

Bygglov

KLÖVSTA 2:18

Beslutsdatum: 2020-12-14
Beslut: Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av fritidshus

BYGG.2020.195

Bygglov

HAMMERSTA 4:14

Beslutsdatum: 2020-12-15
Beslut: Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.190

Bygglov

BLACKSTA 8:16

Beslutsdatum: 2020-12-10
Beslut: Startbesked och fastställan av kontrollplan  Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten
Vängsö 13:4
BYGG.2020.209

Bygglov

VÄNGSÖ 13:4 Enhetsområde 1

Beslutsdatum: 2020-12-17
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och uthus

BYGG.2011.72

Bygglov
GRYTS-ULLSTA 1:30
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-12-11
Beslut: Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av teknikbod

BYGG.2020.227

Bygglov

GNESTA 4:2

Beslutsdatum: 2021-01-13
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av våtrum

BYGG.2011.36

Bygglov

AVLA 6:14

Beslutsdatum: 2020-12-23
Beslut: Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

BYGG.2020.273

Bygglov

OPPEBY 3:12

Beslutsdatum: 2021-01-04
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för att ändra enbostadshus (sätta in fönster)

BYGG.2014.221

Bygglov

GNESTA 66:12

Beslutsdatum: 2020-12-17
Beslut: Avskriva bygglov (2019) Bygglovhandläggare, §1: Avskriva

Ärende: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2020.292

Bygglov

OPPEBY 3:72
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-12-18
Beslut: Startbesked och fastställan av kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.160

Bygglov

KOLKE 4:7

Beslutsdatum: 2020-12-24
Beslut: Avskriva bygglov (2019) Bygglovhandläggare, §1: Avskriva

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2019.220

Bygglov

VACKERBY 3:19

Beslutsdatum: 2020-12-10
Beslut: Startbesked och fastställan av kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av värmekur

BYGG.2020.239

Bygglov

VACKERBY 3:37

Beslutsdatum: 2020-12-18
Beslut: Startbesked och fastställan av kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad, samt ändrad användning från stall
till tvåbostadshus
BYGG.2020.216

Bygglov

BJÖRNLUNDA-EKEBY 2:7

Beslutsdatum: 2021-01-14
Beslut: Bygglov med startbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BYGG.2020.247

Bygglov
HÖGTORP 1:6
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-01-11
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.141

Bygglov

SÖRABORG 1:4

Beslutsdatum: 2020-12-23
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2019.195

Bygglov

VACKERBY 3:19

Beslutsdatum: 2020-12-14
Beslut: Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus

BYGG.2020.259

Bygglov

GNESTA 28:2

Beslutsdatum: 2021-01-18
Beslut: Beslut om interimistiskt slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2017.70

Bygglov

STRÖMHULT 1:4

Beslutsdatum: 2020-12-18
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2020.111

Bygglov

HUNDBY 1:9
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-12-10
Beslut: Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

BYGG.2020.285

Bygglov

JÄTTNA 1:9

Beslutsdatum: 2020-12-08
Beslut: Förlängning av tidsbegränsat lov (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för att ändra skola

BYGG.2015.318

Bygglov

GNESTA 35:1

Beslutsdatum: 2020-11-24
Beslut: Avskriva bygglov (2019) Bygglovhandläggare, §1: Avskriva

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.197

Bygglov

OPPEBY 3:9 Enhetsområde 1

Beslutsdatum: 2020-12-15
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2019.17

Bygglov

DAVIDSSTAD 1:6

Beslutsdatum: 2020-11-30
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring

BYGG.2019.128

Bygglov

HOVGÅRDEN 2:12
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-11-30
Beslut: Avskriva bygglov (2019) Bygglovhandläggare, §1: Avskriva

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2020.282

Bygglov

HALLSTA 2:5

Beslutsdatum: 2020-11-24
Beslut: Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för fasadändring på flerbostadshus, inglasning av balkong

BYGG.2020.258

Bygglov

ÖSTERKÄRV 3:6

Beslutsdatum: 2021-01-14
Beslut: Bygglov med startbesked utom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.264

Bygglov

VÄSTERBERGA 1:3

Beslutsdatum: 2020-12-11
Beslut: Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av VA-anläggning

BYGG.2020.279

Bygglov

HAMMERSTA 4:1

Beslutsdatum: 2020-11-26
Beslut: Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av pumpstation

BYGG.2020.240

Bygglov

SKENDA 1:3
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-01-10
Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.100

Bygglov

STJÄRNHOV 4:29

Beslutsdatum: 2020-12-14
Beslut: Föreläggandeom att inkomma med synpunkter på föreslagen underhållsutredning

Ordförande, §1: Fastställd

Ärende: Tillsyn - förvanskning

BYGG.2019.325

Fastighetsärenden

JÄTTNA 1:7

Beslutsdatum: 2021-01-11
Beslut: Förhandsbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.266

Förhandsbesked

KLEVA 1:6

Beslutsdatum: 2021-01-14
Beslut: Förlängning av tidsfrist (2020) Bygglovhandläggare, §1: Fastställd

Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.286

Förhandsbesked

BORG 1:2

Beslutsdatum: 2021-01-12
Beslut: Förlängning av tidsfrist (2020) Bygglovhandläggare, §1: Fastställd

Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

BYGG.2020.288

Förhandsbesked

KLEVA 1:15
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-12-18
Beslut: Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende: Remiss - Begagnande av offentlig plats, uppsamling av insamlingkärl för textilier

MOB.2020.212

Gator och allmänna platser

Beslutsdatum: 2020-12-03
Beslut: Beslut schakttillstånd (2020) Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om schakttillstånd, Kyrkgärdets Pst, Björnlunda

MOB.2020.208

Gator och allmänna platser

Beslutsdatum: 2020-11-23
Beslut: Avslag förare Administratör, : Avslag

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2020.50

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2020-12-17
Beslut: Beviljad förare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2020.41

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2020-12-11
Beslut: Avslag förare Administratör, : Avslag

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2020.29

Konsument- och
medborgarservice
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-11-23
Beslut: Avslag förare Administratör, : Avslag

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2020.42

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslut: Beviljad förare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2020.51

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2020-12-17
Beslut: Beviljad passagerare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2020.34

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslut: Beviljad passagerare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2020.48

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2020-12-17
Beslut: Beviljad passagerare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2020.52

Konsument- och
medborgarservice
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-12-07
Beslut: Klassning och kontrollavgift 2019 Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Klassning och kontrollavgift

LIV.2020.349

Livsmedel

Beslutsdatum: 2021-01-07
Beslut: Beslut om avgift för uppföljande kontroll 2020 Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Fastställande av faroanalys

LIV.2019.449

Livsmedel

STJÄRNHOV 4:1

Beslutsdatum: 2020-11-23
Beslut: Beslut om avgift för uppföljande kontroll 2020 Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Livsmedelskontroll 2020

LIV.2020.296

Livsmedel

GNESTA 61:3

Beslutsdatum: 2020-11-23
Beslut: Klassning och kontrollavgift 2019 Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Klassning och kontrollavgift

LIV.2020.377

Livsmedel

Beslutsdatum: 2021-01-14
Beslut: Beslut om avgift för uppföljande kontroll 2020 Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Dricksvattenkontroll 2019

LIV.2019.392

Livsmedel

STJÄRNHOV 4:1
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-12-16
Beslut: Beslut avskriva ärende (2020) Miljöchef, §1: Fastställd

Ärende: Klagomål - buller från järnvägen

MIL.2020.330

Miljö- och hälsoskydd

VACKERBY 2:26

Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslut: Beslut om avgift för tillsyn Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Klagomål - multiplan

MIL.2019.335

Miljö- och hälsoskydd

GNESTA 2:99

Beslutsdatum: 2020-12-16
Beslut: Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd (2019) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Tillsyn lantbruk 2020 Spärringe

MIL.2020.373

Miljö- och hälsoskydd

SPÄRRINGE 1:2

Beslutsdatum: 2020-11-27
Beslut: Anmälan värmeuttag (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om värmeuttag ur mark

MIL.2020.423

Miljö- och hälsoskydd

OPPEBY 2:49

Beslutsdatum: 2020-12-01
Beslut: Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd (2019) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Tillsyn lantbruk 2020 Önnersta

MIL.2020.56

Miljö- och hälsoskydd

Önnersta 3:6
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-11-25
Beslut: Beslut dispens kompostering latrin (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Ansökan om dispens för eget omhändertagande av latrin

MIL.2020.407

Miljö- och hälsoskydd

HUNDBY 1:30

Beslutsdatum: 2020-12-14
Beslut: Anmälan värmeuttag (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om värmeuttag ur mark

MIL.2020.436

Miljö- och hälsoskydd

SKENDA 9:15

Beslutsdatum: 2020-11-27
Beslut: Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd (2019) Miljöchef, §1: Fastställd

Ärende: Klagomål – besprutning

MIL.2020.406

Miljö- och hälsoskydd

VACKERBY 4:3

Beslutsdatum: 2020-12-14
Beslut: Beslut kompostering hushållsavfall (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om kompostering av hushållsavfall

MIL.2020.444

Miljö- och hälsoskydd

AVLA 5:9

Beslutsdatum: 2020-11-24
Beslut: Anmälan värmeuttag (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om värmeuttag ur mark

MIL.2020.425

Miljö- och hälsoskydd

GNESTA 15:1
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-01-07
Beslut: Beslut kompostering hushållsavfall (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om kompostering av hushållsavfall

MIL.2020.458

Miljö- och hälsoskydd

EKLUND 1:3

Beslutsdatum: 2020-12-22
Beslut: Beslut avskriva ärende (2020) Miljöchef, §1: Fastställd

Ärende: Klagomål - rök

MIL.2019.242

Miljö- och hälsoskydd

GNESTA 61:6

Beslutsdatum: 2020-12-15
Beslut: Beslut kompostering hushållsavfall (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om kompostering av hushållsavfall

MIL.2020.439

Miljö- och hälsoskydd

STORA LÖVAN 2:2

Beslutsdatum: 2020-12-07
Beslut: Beslut om avgift för tillsyn (2019) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Klagomål - vatten, värme, ventilation

MIL.2020.308

Miljö- och hälsoskydd

GNESTA 36:4

Beslutsdatum: 2020-11-03
Beslut: Beslut kompostering hushållsavfall (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om kompostering av hushållsavfall

MIL.2020.398

Miljö- och hälsoskydd

STORA HAMMARBOSÄTER 1:41
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-12-21
Beslut: Anmälan värmeuttag (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om värmeuttag ur mark

MIL.2020.391

Miljö- och hälsoskydd

BJÖRNLUNDA-JAKOBSBERG
1:3

Beslutsdatum: 2020-11-23
Beslut: Beslut kompostering hushållsavfall (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om kompostering av hushållsavfall

MIL.2020.395

Miljö- och hälsoskydd

SKENDA 1:73

Beslutsdatum: 2020-12-08
Beslut: Beslut kompostering hushållsavfall (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om kompostering av hushållsavfall

MIL.2020.408

Miljö- och hälsoskydd

GNESTA 2:75

Beslutsdatum: 2020-12-04
Beslut: Beslut om avgift för tillsyn (2019) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Tillsyn 2020 Golf i Stjärnhov

MIL.2020.358

Miljö- och hälsoskydd

JÄTTNA 1:18

Beslutsdatum: 2020-11-23
Beslut: Beslut kompostering hushållsavfall (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om kompostering av hushållsavfall

MIL.2020.402

Miljö- och hälsoskydd

KÖPENHAMN 1:2
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2020-11-23
Beslut: Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd (2019) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Klagomål - vatten, värme, ventilation

MIL.2020.308

Miljö- och hälsoskydd

GNESTA 36:4

Beslutsdatum: 2020-12-08
Beslut: Beslut kompostering hushållsavfall (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om kompostering av hushållsavfall

MIL.2020.444

Miljö- och hälsoskydd

AVLA 5:9

Beslutsdatum: 2020-12-08
Beslut: Rivningslov med krav på samråd (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Rivningslov för förskola

BYGG.2020.272

Rivningslov

GNESTA 32:9

Beslutsdatum: 2021-01-07
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2017.835

Vatten och avlopp

OPPEBY 3:124

Beslutsdatum: 2021-01-07
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2018.299

Vatten och avlopp

SÅGEN 2:58
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-01-07
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2015.517

Vatten och avlopp

ÅTTERSTA 1:31

Beslutsdatum: 2021-01-07
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2017.630

Vatten och avlopp

OPPEBY 3:118

Beslutsdatum: 2020-12-09
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Tillstånd för enskilt avlopp

AVL.2019.168

Vatten och avlopp

ÅRBYTORP 1:1

Beslutsdatum: 2021-01-07
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2018.892

Vatten och avlopp

STORA HAMMARBOSÄTER 1:31

Beslutsdatum: 2020-12-18
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Anmälan om ändring av enskilt avlopp

AVL.2020.396

Vatten och avlopp

VIBY 5:1
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2021-01-07
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2017.918

Vatten och avlopp

SVINSJÖN 1:65

Beslutsdatum: 2021-01-07
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2018.959

Vatten och avlopp

KÖRNSTORP 1:53
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad: 2021-01-20
Diarienummer: MOB.2021.6

Anmälningsärenden

Sammanfattning
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som

samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för nämnden, utgör

anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos

kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

1. Promemoria från Länsstyrelsen gällande bygglov för två enbostadshus,

BYGG.2015.219.

Synpunkter har framförts till Länsstyrelsen på hur kommunen har hanterat

förhandsbesked och bygglov för uppförande av två enbostadshus. Begäran har gjorts

om att Länsstyrelsen ska undersöka om allt gått rätt till.

Länsstyrelsen skriver i sitt PM - Kommunen borde vid prövningen av förhandsbeskedet

övervägt lämpligheten i att ta jordbruksmarken i anspråk för bebyggelse . I beslutet om

förhandsbesked borde tydligt framgått villkor om anpassning till platsen, landskapsbild

och kulturvärdena på platsen. Vid prövningen av byggloven borde utformningskrav

enligt tjänsteskrivelsen i förhandsbesked ha ställts med tanke på anpassning till

platsen.

När det gäller frågan om grannehörande bedömer länsstyrelsen att kommunen har följt

upp gällande regelverk.

Ärendet avslutas med denna promemoria.
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