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KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT

2016-12-14
KALLELSE/UNDERRATTELSE

Plats och tid: Namndhuset Nynashamn, lokal: Orrigrund 2016-12-21 kl 08.30

Arenden:

Enligt foredragningslistan

Oversander kallelse, tid och plats for kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammantrade 21 december 2016.
Dagordning/sammantradeshandlingarna finns nu i eMeeting och politikerportalen.
FrAgor om innehallet i dagordning besvaras av Eva Ryman, e-post
evasymananynashamn.se
Fragor om eMeeting besvaras av Emelie Roncelli, e-post
emelie.roncellirc-kvnashamn.se
Fragor om Atkomst till politikerportalen, Atkomst till dokument via
politikerportalen, synkroniseringstjansten mellan portalen och lasplattan besvaras
av webbsamordnare via e-post kommunenanvnashamn.se
Fragor om funktioner i lasplattan — kontakta Telefonisupport 08-520 683 33
telefonisupportanvnashamn.se
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TJANSTEUTLATANDE
Datum
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Var beteckning
KS/2016/0309/222-3

Tjanstestalle/handlaggare

Planering och samhdllsutveckling
Anna Eklund
E-post: Anna.Eklund@nynashamn.se
Tel: 8148

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Svar pa remiss av promemorian Tidsberansade bygglov for
flyttbara bostader (N2016/00282/PBB)
Forslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkanner forslaget till yttrande.
Arendet

Ndringsdepartementet har remitterat forslag till forenklade regler for tidsbegrdnsade bygglov.
Nyndshamns kommun dr berord av de foreslagna lagandringarna di det firms en stor efterfragan
av bostader av tillfdllig karaktdr fir akuta behov.
1 promemorian Tidsbegrdnsade bygglov for flyttbara bostdder foreslas dndringar i plan- och
bygglagen (2010:900) och plan- och byggforordningen (2011:338). Andringarna syftar enligt
promemorian till att hantera en del av det bostadsbehov som inte morn rimlig tid kan tillgodoses
genom ordinarie plan- och byggprocesser. De foreslagna forfattningsandringarna foreslas gdlla
en begrdnsad tid, fran den 1 juli 2017 till den 1 juli 2023.
Forslaget innebdr att en sdrskild reglering om tidsbegrdnsat bygglov fir flyttbara byggnader for
bostadsdndamal inffirs i plan- och bygglagen. Enligt forslaget ska bedomning goras utifran om
byggnaden är flyttbar eller inte, istallet fir om behovet av atgarden är tillfdlligt som nu är fallet.
Promemorian innehaller ocksa ett mer generellt ffirslag om att tidsbegrdnsat bygglov ska kunna
ges dven om samtliga forutsatningar for permanent bygglov är uppfyllda, vilket nuvarande
bestdmmelser inte tillater. Syftet är att minska risken att stikanden sinker sina ambitioner
exempelvis i fraga om kvalitet eller tillganglighet, endast i syfte att ft ett tidsbegrdnsat bygglov.
Remisstiden pagar mellan den 3 november och den 31 december. Kommunstyrelsen har
delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om Nyndshamns kommuns yttrande
over remissen.
Synpunkter pa forslaget
Kommunstyrelsefdrvaltingen kan konstatera att ansvaret for mottagandet av nyanlanda innebar
en stor utmaning for kommunen och hela regionen pa grund av bristen pa bostdder. Darr&
vaikomnas regelforandringar som underlatar kommunens bostadsforsorjningsansvar.
Kommunstyrelseforvaltningen instdmmer i Naringsdepartementets bedOmning all bostadsbristen
pa lang sikt ska losas genom peimanent byggnation, men i den situation som i dag racier kravs
aven okade mojligheter till altemativa losningar. Det är positivt att tidsbegransat bygglov ska
kunna ges dven om alla krav for permanent bygglov ar uppfyllda. Byggherren ska inte behova
sdnka standarden i tillfálliga bostdder for att kunna fa ett tidsbegransat by.
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KS/2016/0309/222-3

Det är aven positivt aft ffirslaget specifikt avser flyttbara bostader, aven om det firms vissa risker
med de lattnader som foreslas. Kriteriet aft bostaderna ska bedomas utifran manniskors halsa och
sakerhet blir darfor av stor vilct. Vad som kravs for aft en Atgard inte ska anses medfora sadana
risker maste dad& klargoras. Tillampningen av hyreslagens regler for godtagbar standard blir
ocksa central.

Birgitta Elvas
kommunschef

Anna Eklund
planeringschef
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Ver beteckning
KS/2013/0099/106-16

Tjanstestalle/handlaggare

Mark och exploatering
Sofia Hofstedt
E-post: sofia.hofstedt@nynashamn.se
Tel: 08-520 682 25

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Upphorande av avsiktsforklaring och samarbetsavtal
avseende Agenda Landsort
Forslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Avsluta samarbetsprojektet "Agenda Landsort"
2. Ge kommunchefen och mark- och exploateringschefen i uppdrag att teckna en
overenskommelse am upphorande av avsiktsfOrklaring, tecknat 2012-05-30, och
samarbetsavtal, tecknat 2012-10-26, avseende utveckling av Oja/Landsort.
Sammanfaftning
Statens fastighetsverk och Nynashamns kommun har tecknat en avsiktsfarklaring och ett
samarbetsavtal avseende utvecklingen pa Oja/Landsort. Sammarbetsprojektet heter "Agenda
Landsort". FOrutsattningarna fOr och behovet av samarbetsprojektet har forandrats och
sammarbetsavtalet har darfOr blivit inaktuellt. "Agenda Landsort" behOver darmed avslutas.
Arendet
Bakgrund
Statens Fastighetsverk agar fastigheten Landsort 1:1 pa On Oja i Nynashamns kommun.
Ar 2001 vann detaljplanen for byn Storhamn pa Landsort/Oja, Landsort 1:1, laga kraft. Ar 2000
beslutade Kommunstyrelsen att ge MiljO- och samhallbyggnadsnamnden i uppdrag att utforma ett
planprogram aven for de sadra delarna av On. 2003 godkandes della planprogram, som bland annat
utredde mojligheter for nya byggratter i fastigheterna som militaren hade lamnat inklusive eventuella
fortatningar dar emellan. Planeringsprojektet Landsort utvecklades sedermera till
sammarbetsprojektet "Agenda Landsort".
Syftet "Agenda Landsort" var att kommunen och Statens Fastighetsverk skulle na en samsyn kring
och en gemensam malbild for utvecklingen av Oja/Landsort. Tillsammans skulle kommunen och
Statens Fastighetsverk utveckla On och finna finansieringslOsningar.
Avsiktsforklaring och sammarbetsavtal
Ar 2012 tecknade Statens fastighetsverk och Nynashamns kommun en avsiktsforklaring (bilaga 1)
och ett samarbetsavtal (bilaga 2) avseende utvecklingen av Oja/Landsort.
Syftet med avsiktsforklaringen var att parterna skulle inleda en dialog. Sammarbetsavtalet definierar
innehall och omfattning av parternas mal och medel for samarbetet och formema for kartlaggning av
fOrutsattningarna for en ny detaljplan och genomforande av utvecklingen.
Flera moten har skett med representanter fran kommunen och Statens fastighetsverk after 2012,
men sjalva planeringsarbetet har haft svart att hitta en bra form.
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Planbesked och program
Den 7 december 2015 inkom en ansOkan om planandring fran Statens Fastighetsverk. Ansokan
avser all detaljplaneprOva frikOp av enskilda byggnader. Aven eventuellt nya byggratter p sodra
delen av On kan inkluderas.1E5- och samhallsbyggnadsnamnden beslutade den 27 oktober 2016
att lamna positivt planbesked till all prova anstikan. Det positiva planbeskedet villkorades med all
prOvningen inleds med ell program som Overgripande utreder konsekvenserna av en ny detaljplan.
och samhallsbyggnadsnamnden fOreslar i sift beslut all kommunstyrelsen, i samband med all
kommunen lamnar positivt planbesked for Landsort, upphaver samarbetsavtalet, "Agenda Landsort".
Farvaltningens bedomning
FOrvaltningen bedOrner att sammarbetsprojektet Agenda Landsort ska avslutas. Det har inte funnits
rail forutsattningar for parterna all uppratta ett gemensamt foravtal som Jagger fast ramarna for
parternas ekonomiska samverkan och fortsatta atagande. Sammarbetsavtalets vision och
malsattning att skapa en langsiktigt hallbar utveckling pa Landsort bedoms kunna uppfyllas pa andra
satt an genom Agenda Landsort.
Bilagor
Bilaga 1. Avsiktsforklaring Agenda Landsort (tecknat 2012-03-30)
Bilaga 2. Sammarbetsavtal Agenda Landsort (tecknat 2012-10-26)

Birgitta Elvas

kommunchef

Sofia Hofstedt
mark- och exploateringschef

Beslutsunderiag
Msn § 221/16 Planbesked Landsort 1:1 MSN/2015/1254/214
Uppsagning av sammarbetsavtal Agenda Landsort_utkast 2016-12-08
Skickas till

Akten
For kannedom:

Miljo- och samhallsbyggnadsnamnden
Miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen
Statens Fastighetsverk
For fitgard:

Kommunstyrelseforvaltningen (mark- och exploateringsenheten)

