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Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 

Information om behandling av personuppgifter enligt GDPR vid 
hantering av ärenden rörande Plan och Bygglagen 
 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, 
fastighetsbeteckning, adress, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan 
behandling är för att kunna handlägga din ansökan om bygglov/ marklov/ rivningslov/ 
förhandsbesked, anmälan, ansökan om strandskyddsdispens, teknisk beskrivning och 
grannes yttrande. 

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning samt 
allmänt intresse genom lagar och förordningar, PBL 2010:900. Dina uppgifter kommer 
att bevaras, handlingar gallras enligt arkivlagen. 

Dina personuppgifter delas med Statistiska Centralbyrån, Skattemyndigheten, PoiT(Post 
och Inrikes Tidningar). Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje 
part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att 
överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

E-post och andra handlingar som lämnas in till Trosa kommun är enligt huvudregeln 
allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av 
innehållet, om det inte finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. 

Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden, Trosa kommun, 61980 Trosa.  Du 
har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för 
att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller 
raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på dpo@trosa.se 
eller telefon 0156-52000. Du når även vårt dataskyddsombud Martin Snygg på 
dpo@trosa.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du 
rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Trosa kommun 



Beslut: 2019-000021 

Dnr 
Dossnr 

2019 -01- 29 

ASKÖ 1:1 

Underskrift: 

DELEGATIONSBESLUT 
enligt delegation av samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-01-23 

 

  

trosa 

   

 

LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN 

 

    

Dnr: SBN 2018-000428 

Bygglov Nybyggnad av 2 stycken mindre toalettbyggnader 

Sökande: Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Karl-Joel Sundholnn 
Stora Torget 
611 86 NYKÖPING 

Sarnhähigvggri:A.asnämnden 
Tros.i_-; kommun 

Expedierad en4gi beslut 

2019 -01- 23 

intygas a2K 

Ansökan avser nybyggnad av 2 stycken toalettbyggnader med vardera 5.25 kvm 
byggnadsarea. Total byggnadsarea är ca 11 kvm. Toaletterna förses med vilplan och 
kommer förses med förmultningstank. Dom nya toaletterna ersätter de groptoaletter 
som finns på platsen. 

Kontrollansvarig behövs inte. 
Fastigheten är inte belägen inom detaljplan. 

Beslut 

Bevilja bygglov 

För lovet gäller: 

- Förslag på en kontrollplan skall inlämnas till kommunen så startbesked kan 
beviljas. 

- Beslut om startbesked skall upprättas innan byggnation får påbörjas. 
- Ifylld kontrollplan skall inlämnas till kommunen så slutbesked kan utfärdas. 
- Beslut om slutbesked skall upprättas innan byggnationen får tas i bruk. 

Sökanden erinras om att: 

- Enligt plan- och bygglagen måste du vänta i 4 veckor från det att du fått ditt 
bygglov/marklov/rivningslov innan du får börja även om du fått ett startbesked. 

- Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 
och avslutats inom 5 år efter beslutet vann laga kraft. 

- Lovet omfattar granskning enligt 8, 9 och 10 kap plan- och bygglagen 
- Anmälan om avlopp ska inlämnas till miljökontoret. 

Avgift: 6.860 kronor 

Avgiften för bygglovet är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 

Beslutet delges: 
Sökanden 
Akten 

Pia Lindbäck 
Handläggare/Bygglovsansvarig 

Postadress: 619 80 Trosa • Besöksadress: Västra Långgatan 5, nb • Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 88 • E-post: trosa@trosa.se  

www.trosa.se  



Bygglov M9mtld°2 3 

intygas 
Fastighet och sokande 

Ansökan 
Datum 

, di di di 
.111. 
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rk.ICWitriVn i ngSIÖV 
TROSA KOMMUN 

SAKHÄLLSBYGGNADSNÄNINDEN 

n Riv ingslov 
2018 -10- 2 5 

Aktbilaga:  

Dnr:SBN   211-)/ 455>  I12-g Fastighetsbeteckning 
Askö 1:1 

Fastighetsägare narn-trenrrarrirarr-än-~ 

Fastighetens adress 

Sökande, namn 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Personnummer/Organisationsnummer 
202100-2262 

Adress 
Stora Torget 

Postadress 
611 86 Nyköping 

E-post 
karl-joel.sundholrn@lansstyrelsen.se  

Telefon dagtid (även riktnummer) 
010 223 43 15 

Ärende 

A Helt ny byggnad n Tillbyggnad n Utvändig ändring flÄndrad användning 

3 Bygglov för tillfällig åtgärd n Ändring av tidigare lov, n Mur eller plank   Annat: 
Till och med, 

datum: datum: 

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål) 

3  Enbostadshus  Tvåbostadshus 

3 Fritidshus n Industri/Affär 

Grifpbyggda 
 sniahus/radhus ri  Garage/Förräd/Uthus 

n Flerbostadshus 

n Annat: 

Beskrivning av ansökan 

A1 /4 -r\ CKY C.--rf k.; ?? karaVrAe- etki g- \(10,1Akk VCOA) ek.sacle 
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TROSA KOMMUN 
SAMFÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

2018 -10-25 - 
l'Aktbilaga:  
Dnr:SBN  

Personuppgifter hanteras enligt GDPR 

Postadress: 619 80 Trosa • Besöksadress: Vastra Langgatan 4-5 • Tel: 0155,-520 00 Fax: 0156-520 17 + E-post: trosa@trosa.se  
www.trosa.se  



Annan information 
Byggnadsarbetena avser att päbörjas 
Datum: 

Byggstart 

Namnteckning sökande Namnteckning kontrollansvarig 

Nämnförtydligan,de 

C kr• COn v 

BYGGNADSAREA (BYA), Öppenarea (ÖPA) 

I byggnadsarea ingär även öppenarea. 

Byggnadsarea 

Öppenarea 

Datum 

Förhandsbesked beviljat 

Ort och datum rt och. datum 

/8/1)93  
NamZ i Namnteckning 

(IIiU,›U 

Namnförtydligande 

Ytuppgifter (vid ny- och tillbyggnad se förklaring nedan) 
Fastighets area (tomtyta) Befintlig hymnadsarea Tillkommande byggnadsarea Bostadsarea 

ca 10 irt"' 

Planerad sanitär anläggning 

Kommunalt VA n Enskild VA -anläggning 

Bifogade handlingar 

7  Situationsplan n Nybyggnadskarta n Fasadritningar 0 Sektioner 
Ange gärna NCS-nummer 

 Planritningar n Förslag till färgsättning pä fasad 

7  Kontrollplan n Teknisk beskrivning 

Bifoga bilaga 

Uppgifter om kontrollansvarig 
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2019 -01- 23 Material hus 

- 228 cm 
- 205 cm 
cm (+ 50 cm för tank) 
cm 
82 cm 

- 50 cm utgrävning 
- 100 cm utgrävning 

Höjd 
• Front 
• Bak 

Djup - 145 
Bredd - 124 
Dörr bredd - 
Tank 

• M100 
• M150 

M100 

Panel - Granpanel 
Stomme - Tryckimpr 
Tak- Korrugerad plåt 
Sittbänk - Plywood 

Färger 

Standard - Faluröd 
Andra färger efter beställning 

Mått 

Komplett paket 

• Huset Dalsland 
• M100 eller M150 
• CL300 - Toalettsits bänkmodell glasfiber 
• Ventilationsrör (PVC)+ Vindfläkt CK500 
• Startbädd 

CL300 

1;64- 
illtrem  „ 

Sarnr,wsövqgHadsnämnden 
Kommun 

Expederad enlig] heslut 

TROSA KOMMUN , SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

2018 -10- 25 Dalsland 

/ 

Komplett torrtoaletiViafkompostert7  gstanic•-• 
luDnr:SBN  

Clivus Multrum AB 
Box 2090 www.clivusmultrum.se  
19102 Sollentuna 



Vad händer efter att beslutet är fattat? trosa 
Bygglov/marklov/rivningslov 
Ett beviljat lov innebär att vi godkände det du ansökte om att få göra. Men för att få börja 
bygga måste du också ha ett startbesked. Vid enklare ärenden beslutas startbeskedet så 
snart vi fått ett förslag på en kontrollplan som vi kan godkänna, ibland samtidigt som 
bygglovet. Men i de flesta fall får du ditt startbesked efter att ett tekniskt samråd har hållits 
med kommunen. 
Läs noga igenom ditt beslut om vad som gäller för lovet! 

Tekniskt samråd (Behövs inte i enklare ärenden, se bygglovsbeslutet) 
Efter att 5i4ått bygglov ska du och din kontrollansvarige komma till ett tekniskt samråd som 
hålls p°  kommunen. Senast då ska du lämna in de tekniska handlingar som 
fär ställandeskydd och förslag till kontrollplan. Det är handlingar som krävs för att 

munen ska kunna ta ställning till om det går att ge startbesked för bygget. Ta kontakt 
med oss för bokning av tid. 

Startbesked — innan du få börja bygga 
Om allt är i sin ordning efter det tekniska samrådet får du ett startbesked och först då får du 
starta byggarbetet. Om det inte krävs något tekniskt samråd behöver kommunen få ett 
förslag till kontrollplan från sökande för att kunna besluta om ett startbesked. Enligt den nya 
plan- och bygglagen är det förenat med en straffavgift om man startar innan ett startbesked 
har lämnats. 

Arbetsplatsbesök 
Vi kommer t göra minst ett arbetsplatsbesök om ett tekniskt samråd har hållits. Den 
kontroUansvarige måste vara med men vi vill gärna att du som sökande också närvarar. 
Und r besöket går man bland annat igenom hur kontrollplanen och bygglovet följts och 
kontrollerar att inget uppenbart strider mot de byggregler som gäller. Protokoll från besöket 
skickas därefter till dig som sökande. 

Slutsamråd (Behövs inte i alla typer av ärenden, står i startbeskedet) 
Du ska )4d tid meddela kommunen när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Kommunen kallar 
då d' och din kontrollansvarige till ett slutsamråd. 
V" slutsamrådet går man igenom kontrollplanen och andra villkor som står i startbeskedet 
som visar hur arbetet har utförts. Utifrån det diskuteras förutsättningarna för att få ett 
slutbesked. 

Slutbesked — innan du får ta det i bruk 
När du har visat att alla krav är uppfyllda och kontrollplanen är ifylld godkänner kommunen 
byggprojektet och utfärdar ett slutbesked och först då får byggnadsverket tas i bruk. Enligt 
den nya plan- och bygglagen är det förenat med en straffavgift om man tar anläggningen i 
bruk innan slutbeskedet är utfärdat. 

Överklaga ndetid  
Enligt plan och bygglagen ska beslutet även skickas till Post och Inrikestidningar, PoiT. 
Detta för att alla ska kunna se vilka beslut som fattats och kunna överklaga dessa. 
Från införandet har man 1 vecka på sig att överklaga beslutet. 

Tänk på att:  Enligt plan- och bygglagen måste du vänta i 4 veckor från det att du fått ditt 
bygglov/marklov/rivningslov innan du får börja även om du fått ett startbesked. 
Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan du börjar bygga/riva eller göra dina 
markåtgärder och ett slutbesked när du är färdig innan det tas i bruk så du slipper 
straffavgift av något slag. 

Hör gärna av dig om du undrar något. 
Lycka till! 
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LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN 

 

    

Dnr: SBN 2018-000428 

Bygglov Nybyggnad av 2 stycken mindre toalettbyggnader 

Sökande: Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Karl-Joel Sundholnn 
Stora Torget 
611 86 NYKÖPING 

Sarnhähigvggri:A.asnämnden 
Tros.i_-; kommun 

Expedierad en4gi beslut 

2019 -01- 23 

intygas a2K 

Ansökan avser nybyggnad av 2 stycken toalettbyggnader med vardera 5.25 kvm 
byggnadsarea. Total byggnadsarea är ca 11 kvm. Toaletterna förses med vilplan och 
kommer förses med förmultningstank. Dom nya toaletterna ersätter de groptoaletter 
som finns på platsen. 

Kontrollansvarig behövs inte. 
Fastigheten är inte belägen inom detaljplan. 

Beslut 

Bevilja bygglov 

För lovet gäller: 

- Förslag på en kontrollplan skall inlämnas till kommunen så startbesked kan 
beviljas. 

- Beslut om startbesked skall upprättas innan byggnation får påbörjas. 
- Ifylld kontrollplan skall inlämnas till kommunen så slutbesked kan utfärdas. 
- Beslut om slutbesked skall upprättas innan byggnationen får tas i bruk. 

Sökanden erinras om att: 

- Enligt plan- och bygglagen måste du vänta i 4 veckor från det att du fått ditt 
bygglov/marklov/rivningslov innan du får börja även om du fått ett startbesked. 

- Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 
och avslutats inom 5 år efter beslutet vann laga kraft. 

- Lovet omfattar granskning enligt 8, 9 och 10 kap plan- och bygglagen 
- Anmälan om avlopp ska inlämnas till miljökontoret. 

Avgift: 6.860 kronor 

Avgiften för bygglovet är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 

Beslutet delges: 
Sökanden 
Akten 

Pia Lindbäck 
Handläggare/Bygglovsansvarig 

Postadress: 619 80 Trosa • Besöksadress: Västra Långgatan 5, nb • Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 88 • E-post: trosa@trosa.se  

www.trosa.se  



Bygglov M9mtld°2 3 

intygas 
Fastighet och sokande 

Ansökan 
Datum 

, di di di 
.111. 
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Expedierao enig ,-)esiut 

rk.ICWitriVn i ngSIÖV 
TROSA KOMMUN 

SAKHÄLLSBYGGNADSNÄNINDEN 

n Riv ingslov 
2018 -10- 2 5 

Aktbilaga:  

Dnr:SBN   211-)/ 455>  I12-g Fastighetsbeteckning 
Askö 1:1 

Fastighetsägare narn-trenrrarrirarr-än-~ 

Fastighetens adress 

Sökande, namn 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Personnummer/Organisationsnummer 
202100-2262 

Adress 
Stora Torget 

Postadress 
611 86 Nyköping 

E-post 
karl-joel.sundholrn@lansstyrelsen.se  

Telefon dagtid (även riktnummer) 
010 223 43 15 

Ärende 

A Helt ny byggnad n Tillbyggnad n Utvändig ändring flÄndrad användning 

3 Bygglov för tillfällig åtgärd n Ändring av tidigare lov, n Mur eller plank   Annat: 
Till och med, 

datum: datum: 

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål) 

3  Enbostadshus  Tvåbostadshus 

3 Fritidshus n Industri/Affär 

Grifpbyggda 
 sniahus/radhus ri  Garage/Förräd/Uthus 

n Flerbostadshus 

n Annat: 

Beskrivning av ansökan 
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TROSA KOMMUN 
SAMFÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

2018 -10-25 - 
l'Aktbilaga:  
Dnr:SBN  

Personuppgifter hanteras enligt GDPR 
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Annan information 
Byggnadsarbetena avser att päbörjas 
Datum: 

Byggstart 

Namnteckning sökande Namnteckning kontrollansvarig 

Nämnförtydligan,de 

C kr• COn v 

BYGGNADSAREA (BYA), Öppenarea (ÖPA) 

I byggnadsarea ingär även öppenarea. 

Byggnadsarea 

Öppenarea 

Datum 

Förhandsbesked beviljat 

Ort och datum rt och. datum 

/8/1)93  
NamZ i Namnteckning 

(IIiU,›U 

Namnförtydligande 

Ytuppgifter (vid ny- och tillbyggnad se förklaring nedan) 
Fastighets area (tomtyta) Befintlig hymnadsarea Tillkommande byggnadsarea Bostadsarea 

ca 10 irt"' 

Planerad sanitär anläggning 

Kommunalt VA n Enskild VA -anläggning 

Bifogade handlingar 

7  Situationsplan n Nybyggnadskarta n Fasadritningar 0 Sektioner 
Ange gärna NCS-nummer 

 Planritningar n Förslag till färgsättning pä fasad 

7  Kontrollplan n Teknisk beskrivning 

Bifoga bilaga 

Uppgifter om kontrollansvarig 
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2019 -01- 23 Material hus 

- 228 cm 
- 205 cm 
cm (+ 50 cm för tank) 
cm 
82 cm 

- 50 cm utgrävning 
- 100 cm utgrävning 

Höjd 
• Front 
• Bak 

Djup - 145 
Bredd - 124 
Dörr bredd - 
Tank 

• M100 
• M150 

M100 

Panel - Granpanel 
Stomme - Tryckimpr 
Tak- Korrugerad plåt 
Sittbänk - Plywood 

Färger 

Standard - Faluröd 
Andra färger efter beställning 

Mått 

Komplett paket 

• Huset Dalsland 
• M100 eller M150 
• CL300 - Toalettsits bänkmodell glasfiber 
• Ventilationsrör (PVC)+ Vindfläkt CK500 
• Startbädd 

CL300 

1;64- 
illtrem  „ 

Sarnr,wsövqgHadsnämnden 
Kommun 

Expederad enlig] heslut 

TROSA KOMMUN , SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

2018 -10- 25 Dalsland 

/ 

Komplett torrtoaletiViafkompostert7  gstanic•-• 
luDnr:SBN  

Clivus Multrum AB 
Box 2090 www.clivusmultrum.se  
19102 Sollentuna 



Vad händer efter att beslutet är fattat? trosa 
Bygglov/marklov/rivningslov 
Ett beviljat lov innebär att vi godkände det du ansökte om att få göra. Men för att få börja 
bygga måste du också ha ett startbesked. Vid enklare ärenden beslutas startbeskedet så 
snart vi fått ett förslag på en kontrollplan som vi kan godkänna, ibland samtidigt som 
bygglovet. Men i de flesta fall får du ditt startbesked efter att ett tekniskt samråd har hållits 
med kommunen. 
Läs noga igenom ditt beslut om vad som gäller för lovet! 

Tekniskt samråd (Behövs inte i enklare ärenden, se bygglovsbeslutet) 
Efter att 5i4ått bygglov ska du och din kontrollansvarige komma till ett tekniskt samråd som 
hålls p°  kommunen. Senast då ska du lämna in de tekniska handlingar som 
fär ställandeskydd och förslag till kontrollplan. Det är handlingar som krävs för att 

munen ska kunna ta ställning till om det går att ge startbesked för bygget. Ta kontakt 
med oss för bokning av tid. 

Startbesked — innan du få börja bygga 
Om allt är i sin ordning efter det tekniska samrådet får du ett startbesked och först då får du 
starta byggarbetet. Om det inte krävs något tekniskt samråd behöver kommunen få ett 
förslag till kontrollplan från sökande för att kunna besluta om ett startbesked. Enligt den nya 
plan- och bygglagen är det förenat med en straffavgift om man startar innan ett startbesked 
har lämnats. 

Arbetsplatsbesök 
Vi kommer t göra minst ett arbetsplatsbesök om ett tekniskt samråd har hållits. Den 
kontroUansvarige måste vara med men vi vill gärna att du som sökande också närvarar. 
Und r besöket går man bland annat igenom hur kontrollplanen och bygglovet följts och 
kontrollerar att inget uppenbart strider mot de byggregler som gäller. Protokoll från besöket 
skickas därefter till dig som sökande. 

Slutsamråd (Behövs inte i alla typer av ärenden, står i startbeskedet) 
Du ska )4d tid meddela kommunen när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Kommunen kallar 
då d' och din kontrollansvarige till ett slutsamråd. 
V" slutsamrådet går man igenom kontrollplanen och andra villkor som står i startbeskedet 
som visar hur arbetet har utförts. Utifrån det diskuteras förutsättningarna för att få ett 
slutbesked. 

Slutbesked — innan du får ta det i bruk 
När du har visat att alla krav är uppfyllda och kontrollplanen är ifylld godkänner kommunen 
byggprojektet och utfärdar ett slutbesked och först då får byggnadsverket tas i bruk. Enligt 
den nya plan- och bygglagen är det förenat med en straffavgift om man tar anläggningen i 
bruk innan slutbeskedet är utfärdat. 

Överklaga ndetid  
Enligt plan och bygglagen ska beslutet även skickas till Post och Inrikestidningar, PoiT. 
Detta för att alla ska kunna se vilka beslut som fattats och kunna överklaga dessa. 
Från införandet har man 1 vecka på sig att överklaga beslutet. 

Tänk på att:  Enligt plan- och bygglagen måste du vänta i 4 veckor från det att du fått ditt 
bygglov/marklov/rivningslov innan du får börja även om du fått ett startbesked. 
Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan du börjar bygga/riva eller göra dina 
markåtgärder och ett slutbesked när du är färdig innan det tas i bruk så du slipper 
straffavgift av något slag. 

Hör gärna av dig om du undrar något. 
Lycka till! 
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