
Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

_____________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

den 25 januari 2017, 14:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering –

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Patrik Nissen, förvaltningschef, Tomas Enqvist, planeringschef, Ghita Sjösteen,
teknisk chef, Ellinor Lundin, miljöchef, Michaela Sollberger, miljöinspektör,
Karin Widström, miljöinspektör, Emelie Bergström, miljöinspektör, Bertil
Karlsson, miljöstrateg, Conny Axelsson, bygglovshandläggare

Justerare Bruno Jervfors (ordinarie) och Sarah Kinberg (ersättare)

Tid och plats för
justering

Månddagen den 30 januari 2017, kl. 17.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 1 - 10

Ordförande Michael Gustafsson

Justerare Bruno Jervfors

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2017-01-30
Datum för anslagets nedtagande: 2017-02-21
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 1 - 10
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Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande
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§ 4 Etablering och drift av en vindkraftspark 7 - 8
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§ 6 Olovligt byggande på fastigheten Frustuna-Smedsta 2:1 10 - 11

§ 7 Nya bostäder vid Åkervägen - detaljplan 12
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§ 9 Detaljplan för Frustuna 7:1 och 7:2 15

§ 10 Förvaltningschefen informerar 16
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Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-01-25

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Bruno Jervfors (S) som ordinarie och Sarah Kinberg
(L) som ersättare att justera protokollet måndagen den 30 januari 2017, kl
17.00, på kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nya handlingar har delats i ärende nr. 2 "Tillsynsplan alkohol", nr.3 "Ny
lokal trafikföreskrift på Frejavägen", nr. 6, "Olovligt byggande på
fastigheten Frustuna-Smedsta 2:1" nr.7 Nya bostäder vid Åkervägen -
detaljpkan" och nr. 8 "Detaljplan för Sigutna 2:308 (Hagstumosse IP).

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Presentation av miljöenhetens nya miljöinspektörer; Michaela Sollberger,
Karin Widström och Emelie Bergström.
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Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-01-25
Ärendenummer: KS.2016.143

§ 1

Medborgarförslag - Fler 24-timmars P-platser

Beslut

1. Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att antalet 24-timmars
parkering ska utökas. "Platsen mellan ICA och Auktionisten där det är
begränsat med 24–timmars P-platser och de med kortare tid ofta är
tomma".

Gnesta kommun ska främja behovet för både pendlare, centrumhandeln,
handikapplatser samt övrigt parkeringsbehov. Gnesta kommun har under
de kommande åren flera projekt där möjlighet för parkering kommer att
utökas. Omfördelning kommer då att ses över efter alla intressenters
behov.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2016-09-23

2. Medborgarförslag

Tjänsteförslag

1. Medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-01-25
Ärendenummer: ALK.2017.1

§ 2

Tillsynsplan alkohol

Beslut

1. Godkänna tillsynsplanen för alkohol i Gnesta kommun.

Sammanfattning av ärendet

Tillsynsplanen för alkohol syftar till att strukturera upp och förenkla
tillsynsarbetet samt specificera inriktningen på tillsynen för det kommande
året. Den ska även bidra till att tillståndshavarna i kommunen ska få
kännedom om den planerade tillsynen

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-01-09

2. Tillsynsplan för 2017 Serveringstillstånd

Tjänsteförslag

1. Godkänna tillsynsplanen för alkohol i Gnesta kommun

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Lukasz Kraczek och Marie Johannesson, Division social omsorg,
Nyköpings kommun, 611 81 Nyköping
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Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-01-25
Ärendenummer: MOB.2016.244

§ 3

Ny lokal trafikföreskrift på Frejavägen

Beslut

1. Införa lokal trafikföreskrift angående väjningsplikt på Frejavägen
mot fordon på Skolgatan från och med 1 februari 2017. Föreskrift
nr. 0461 2017:006.

Sammanfattning av ärendet

För att öka framkomligheten för fordon på Skolgatan införs väjningsplikt
för fordon som kommer på Frejavägen och ämnar färdas in på Skolgatan.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2016-12-21

2. Lokal Trafikföreskrift 0461 2017:006

Tjänsteförslag

1. Införa lokal trafikföreskrift angående väjningsplikt på Frejavägen
mot fordon på Skolgatan från och med 1 februari 2017. Föreskrift
nr. 0461 2017:006.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att punkten 2 "Ärendet justeras omedelbart" tas bort.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller
enligt framskrivet förslag med ordförandens ändringsförslag och finner att
nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med ordförandens
ändringsförslag.

Sändlista:

~ Gatuingenjör

~ Gatuenheten
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Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-01-25
Ärendenummer: KS.2012.98

§ 4

Etablering och drift av en vindkraftspark

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden meddelar miljöprövningsdelegationen i
Uppsala län att nämnden anser ansökan vara komplett, förutom att
en kompletterande synpunkt bör inhämtas från länsstyrelsen i
Södermanland angående nya uppgifter om art enligt fågeldirektivet.

2. Tillståndsbeslutet förknippas med villkor enligt ansökan. Ljudnivån
från vindkraftverken bör ingå i ett kontrollprogram i en större
omfattning än vad som föreslås i ansökan. Ljudmätning vid
ordinarie drift bör utföras vid samtliga 11 byggnader i Gnesta
kommun som anges i ansökan och är belägna mellan de beräknade
isolinjerna för 40 respektive 35 dB(A).

Sammanfattning av ärendet

Till Gnesta kommun har inkommit en remiss från
miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen i Uppsala län
angående komplettering av ansökan om totalt 18 stycken 200 meter höga
vindkraftverk i Gnesta- och Flens kommuner. Parallellt med denna remiss
behandlas en remiss om kommunalt tillstyrkande av vindkraftsparken.
Denna remiss besvaras av kommunfullmäktige. Förvaltningen anser att
ansökan är komplett förutom att kompletterande uppgifter angående
artskydd bör inhämtas från länsstyrelsen i Södermanland. Förvaltningen
föreslår att ett kontrollprogram avseende ljudnivå ska inskrivas som villkor i
tillståndsbeslutet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-01-18

2. Karta visande vindkraftverkens placering

3. Samtliga ansökningshandlingar, remissvar handlingar mm finns på
miljöprövningsdelegationens hemsida
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-
med-miljopaverkan/pagaende-
miljoprovningsarenden/vindkraftsprovningar/vindpark-
anhammar/Pages/default.aspx?keyword=%C3%83%C2%85nhammar

Tjänsteförslag

1. Samhällsbyggnadsnämnden meddelar miljöprövningsdelegationen i
Uppsala län att nämnden anser ansökan vara komplett, förutom att
en kompletterande synpunkt bör inhämtas från länsstyrelsen i
Södermanland angående nya uppgifter om art enligt fågeldirektivet.
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Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

2. Tillståndsbeslutet förknippas med villkor enligt ansökan. Ljudnivån
från vindkraftverken bör ingå i ett kontrollprogram i en större
omfattning än vad som föreslås i ansökan. Ljudmätning vid
ordinarie drift bör utföras vid samtliga 11 byggnader i Gnesta
kommun som anges i ansökan och är belägna mellan de beräknade
isolinjerna för 40 respektive 35 dB(A).

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Länsstyrelsen i Uppsala län Miljöprövningsdelegationen 751 86 Uppsala.
Beslutet sändes i 7 exemplar. På beslutet anges länsstyrelsens diarienummer
551-1650-14

8(16)



Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-01-25
Ärendenummer: MOB.2017.1

§ 5

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman
enligt av samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning (gällande
från 2016-10-30). 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 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 2016-12-13 – 2017-01-17
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