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samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-12-01 
Anslaget sätts upp: 2020-12-03             Anslaget tas ned: 2020-12-24 
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Elin Fernström 

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-12-01 kl. 13.00-15.50  
Ajournering 14.03-14.15 

Beslutande 
Maria Gard Günster (C)   

Åke Jonsson (M) ersätter Bodil Toll (M) Via Teams, §§ 277-283  

Bodil Toll (M) Via Teams, §§ 284-303  

Fredrik Sönnergren (M) Vita Teams  

Patrik Appelkvist Larsson (C) Via Teams  

David Öberg (KD) Via Teams  

Göran Bergander (S) Via Teams  

Anki Lindeberg (S) Via Teams  

Johnny Edholm (S) Via Teams  

Anna Evans (MP) Via Teams  

Per Ranch (SN) ersätter Hans-Ove Krafft (SN) Via Teams  

Carl Marcus (SD) ersätter Donald Löfving (SD) Via Teams, §§ 277-293  

Donald Löfving (SD) Via Teams, §§ 294-303  

Icke tjänstgörande ersättare 
 

Tobias Östring (L) Via Teams 

Åke Jonsson (M) Via Teams, §§ 284-303 

Otto Svedenblad (M) Via Teams 

Helen Sellström-Edberg (S) Via Teams 

Linda Walkeby (S) Via Teams  

Yvonne Lundin (S) Via Teams 

Leif Branting (MP) Via Teams 

Carl Marcus (SD) Via Teams, §§ 294-303 

Paragrafer 
§§ 277-303 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus B, plan 2, 2020-12-02 kl. 14.00 

Underskrifter 
 
 

Maria Gard Günster (C) 

Ordförande 

Göran Bergander (S) 

Justerare 

 
 

Elin Fernström 
Sekreterare  
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Övriga deltagare 
Alf Olsson, förvaltningschef  

Marie Stålbom Warg, avdelningschef plan, stab och bygglov Via Teams 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef Via Teams, §§ 283-303 

Claes Kilström, fastighetschef Via Teams, §§ 283-303 

Percy Tollebrant, t.f. VA och renhållningschef Via Teams, §§ 283-303 

Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare   

Anneli Hallberg, utredare/nämndsekreterare Via Teams 

Rikard Strandberg, t.f. bygglovchef Via Teams, §§ 277-282, 293 

Marie Ekenstierna, controller Via Teams, §§ 284-303 

Aline Varre Friman, politisk sekreterare Moderaterna Via Teams, §§ 284-303 
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Innehållsförteckning              

 Upprop och anmälningar av förhinder 

 Val av justerare 

§ 277/20 Fastställande av dagordning 

§ 278/20 Grytnäs 1:5, Ansökan om nybyggnad av fritidshus 

§ 279/20 
Norrskog 2:1, Nynäshamn - Strandskyddsdispens för nybyggnation av brygga 
(småbåtshamn) avslås 

§ 280/20 
Norra Bromsätra 1:3, Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus 

§ 281/20 
Ören 1:112, Herrhamra gård 14, Torö - Ansökan om strandskyddsdispens för 
komplementbyggnad (gästhus) 

§ 282/20 
Trehörningen 3, Grevgatan 6, Nynäshamn – Påföljd (byggsanktionsavgift) för 
att påbörjat åtgärd utan att startbesked meddelats 

§ 283/20 Översyn av Nynäshamns lokala ordningsföreskrifter 

§ 284/20 
Investering utbyggnad och verksamhetsanpassning av personalbyggnad på 
reningsverket 

§ 285/20 Förtida uppsägning av projekteringsavtal för elanläggning i Ösmo 

§ 286/20 
Återremitterat ärende - revidering av samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 

§ 287/20 
Svar på medborgarförslag att kommunen sätter upp parkbänkar vid gamla 
prästgården. 

§ 288/20 Väckt ärende – Skriftlig dokumentation vid nämndsammanträden och utskick 

§ 289/20 Balanslista miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, november 2020 

§ 290/20 
Sammanträdesdagar och temadagar 2021 - samhällsbyggnadsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

§ 291/20 
Uppföljning av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
personuppgiftsbehandling - rapport från kommunstyrelsens dataskyddsombud 
2020 

§ 292/20 Verksamhetsplan och internkontroll - samhällsbyggnadsnämnden 2021 

§ 293/20 Delegationsrapport 

§ 294/20 Meddelanderapport 

§ 295/20 Övriga frågor och medskick 

§ 296/20 Redovisning av beslut i andra nämnder  

§ 297/20 Rapport från avdelningscheferna 

§ 298/20 Rapport från politiker 

§ 299/20 Rapport från förvaltningschefen 

§ 300/20 Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor 

§ 301/20 Rivning av Sunnerby förskola   

§ 302/20 Yttrande över remiss - Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun. 

§ 303/20 
Väckande av ärende - Ärende gällande VA-lösningar för södra skärgården och 
Reningsverken i Marsta och Torp 

 

Paragraferna behandlades i ordning: 277-295, 303, 296-302 
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Upprop och anmälningar av förhinder 

Bodil Toll ansluter till mötet senare och ersätts av Åke Jonsson (M) till § 283 

Hans-Ove Krafft (SN) ersätts av Per Ranch (SN). 

Donald Löfving (SD) ansluter till mötet senare och ersätts av Carl Marcus (SD) till § 293 

Val av justerare 

Göran Bergander (S) utses att justera protokollet.  
Protokollet justeras i kommunhus B, plan 2 2020-12-02 kl. 14.00 
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§ 277/20  

Fastställande av dagordning 

Förvaltningen har upptäckt fel i tidigare protokoll och önskar därför att två punkter läggs till 

angående Tillägg - Rivning av Sunnerby förskola och Rättelsebeslut - Yttrande över remiss - 
Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun. Punkterna läggs till som § 301 och § 302.  

Förvaltningen föreslår att § 287 - Svar på medborgarförslag att kommunen sätter upp parkbänkar 

vid gamla prästgården utgår eftersom detta ärende återemitterades i arbetsutskottet den 17 
november 2020. 

Göran Bergander (S) önskar väcka ett ärende gällande VA-lösningar för södra skärgården och 
Reningsverken i Marsta och Torp. Ärendet behandlas som § 303.  

Dagordningen fastställs med ovan tillägg.   
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§ 278/20 MSN/2020/0994/237 

Grytnäs 1:5, Ansökan om nybyggnad av fritidshus 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut   
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

 
Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Kontrollansvarig 
Som kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godtas . 

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 3, s. 7, fastställd av kommunfullmäktige 

och faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 22 700 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 

började löpa 2020-10-20 och beslut fattades 2020-12-01, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister 

för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 

bygglagen (2010:900). 

 

Summa avgifter  22 700 kronor 

Föreskrifter för bygglov 
Fasader med stående träpanel avfärgas i brun kulör lik NCS 5040-Y80R, tak beläggs med lertegel i 

kulör NCS 3040-Y50R, fönsterbågar i trä målas i kulör lik NCS 0502-Y.  

Sprängning av berg bör undvikas. 

Om marknivåer ändras i förhållande till nybyggnadskartan/ markplaneringsritning så att fastställda 

sockelhöjder/nivå färdigt golv ändras ska uppgifter om nya höjder inlämnas och godkännas av miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Markutfyllnad/ markschakt ska samordnas med angränsande fastigheter. 

Upplysningar 
Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och avslutats inom 

fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 

PBL samt tidigast fyra veckor efter det att beslut om lov har kungjorts enligt 9 kap. 42 a § PBL.  

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta bygglovenheten för att boka tid för samråd på e-

postadress bygglov@nynashamn.se eller på telefon 08-520 680 00. Vid samrådet ska följande 

punkter behandlas enligt 10 kap 19§ PBL: 

1.arbetets planering och organisation, 

2.byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in, se även 

10 kap 6-8 §§ PBL och BBR 2:31. 

mailto:bygglov@nynashamn.se
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3.hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd, 

4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder. 

5.behovet av färdigställandeskydd eller bankgaranti, se även Lagen om färdigställandeskydd 

2014:227  

6.behovet av utstakning 

7.byggnadsnämdens behov av ytterligare handlingar inför beslut av kontrollplan eller startbesked 

-dagvattenhantering, se BBR 6:642 och BBR 6:643. 

-vid begäran, konstruktionsritningar enligt EKS10, se avdelning A.  

-energiberäkning, se BBR 9:2. 

-vid begäran geoteknisk undersökning/rekommenderad grundläggning  

8.behovet av ytterligare sammanträden.  

Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov lämnas in till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. För mer information se: 

https://nynashamn.se/service/boendemiljo/bygganyttandraellerriva/utstakningochlageskontroll.926.

html 

För närmare uppgifter om utstakning och lägeskontroller kan ni kontakta kart- och mätenheten på 

e-post: kartor@nynashamn.se eller telefon 08-520 680 00. 

Enskilt avlopp eller ändring av befintlig avloppsanordning får inte utföras utan tillstånd från 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

Dagvattnet ska i normalfallet omhändertas inom fastigheten. Ändring av det naturliga 

dagvattenflödet får inte göras om det innebär negativa konsekvenser för omgivande mark, 3 kap. 3 

§ jordabalken. 

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL, om inte 

byggnadsnämnden beslutar annat.  

Blankett för slutanmälan finns att hämta på www.nynashamn.se 

Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF), lagen om 

kulturminnen m.m. (KML). 

Fast fornlämning får enligt 2 kap. 1 och 10 §§ Lagen om kulturminnen m.m. inte ändras utan 

tillstånd från länsstyrelsen. Sökanden ansvarar för att tillstånd söks för såväl registrerad fornlämning 

som ny fornlämning om sådan skulle framkomma under åtgärdernas genomförande. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

https://nynashamn.se/service/boendemiljo/bygganyttandraellerriva/utstakningochlageskontroll.926.html
https://nynashamn.se/service/boendemiljo/bygganyttandraellerriva/utstakningochlageskontroll.926.html
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Ärendet 
Ansökan om nybyggnad av fritidshus i 1 våning med en byggnads- och bruttoarea om 75,8m² varav 

4m² utgör öppen area. 

Ytuppgifter 

o Bruttoarea: 75,8m², varav öppenarea 4m² 

o Byggnadsarea: 75,8m², varav öppenarea 4m² 

o Boarea: ca 60m² 

o Antal nya bostäder/lägenheter: 1 

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 

Fastigheten ligger inom samrådsområde för totalförsvaret. 

Strandskydd gäller 100 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § MB.  

Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB: 

– Kustområdena och skärgården, 4 kap. 1,2 och 4 §§ MB. Åtgärder får inte vidtas som påtagligt 

skadar natur- och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska 

särskilt beaktas. 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför områden med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 

Gällande översiktsplan antagen 2012, kustplanen fastställd 2002, gäller för fastigheten. 

Grannhörande 

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats i ansökan. 

Remisser 

Förslaget har remitterats till försvarsmakten. 

Bedömning enligt plan- och bygglagen 

Förslaget bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 

12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. Bygglov kan därmed tillstyrkas med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap. 31 § PBL 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 17 november 2020, § 225 
 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Yrkanden 
David Öberg (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-04 

Handlingar som tillhör beslutet är 

1 situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta 

4 ritningar huvudbyggnad 

Försättsblad 

Energibalansberäkning 

Teknisk beskrivning 

Ansökan 

Uppgift om kontrollansvarig 

Yttrande från Försvarsmakten 

Bilagor 
Kopia på beslut för avloppsanläggning från Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund 

Beslut tomtplatsavgränsning, (MSN/96/1532, 1997-11-20) 

Beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna, (MSN/2019/2104/267B, 2020-04-14) 
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Skickas till 
Akten 
Sökanden 

Beslutet delges 

Fastighetsägaren  

Försvarsmakten 

Kopia för kännedom 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

Underrättelse via brev genom kopia på kungörelse 

Grannar eller kända sakägare utan invändningar 

Kungörelse 

Kungörelse sker i post- och Inrikes tidningar 

 

 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till 

överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i 

Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn. Skrivelsen måste ha inkommit till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet. Kungörelse 

sker i Post- och inrikes Tidningar för grannar och okända sakägare. Överklagandetiden är 4 veckor 

från kungörelsedatum. 

Upplysning 

All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän 

handling. I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att 

behandla vissa personuppgifter om dig. 

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR 
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§ 279/20 MSN/2020/0742/267B 

Norrskog 2:1, Nynäshamn - Strandskyddsdispens för 

nybyggnation av brygga (småbåtshamn) avslås 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Dispens från strandskyddet avslås, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för nybyggnation av brygga 

(småbåtshamn) om 35 meter. 

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 2, s. 6, fastställd av kommunfullmäktige 

och faktureras separat. 

Negativ strandskyddsdispens 11 300 kronor 

 

Ärendet 

Ansökan avser rivning av befintlig brygga samt uppförande av ny brygga om 35 meter. Bryggan 

kommer att vara utformad som träöverbyggd flytbrygga med betongpontoner. Bryggan kommer ha 

en vinkelrät avslutning (T-form) där den yttersta delen kommer att agera som vågbrytare. 

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 

Fastigheten ligger inom samrådsområde för totalförsvaret. 

Strandskydd gäller 100 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § MB.  

Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB: 

– Kustområdena och skärgården, 4 kap. 1,2 och 4 §§ MB. Åtgärder får inte vidtas som påtagligt 

skadar natur- och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska 

särskilt beaktas. 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. 

Gällande översiktsplan antagen 2012 och Kustplanen fastställd 2002 gäller för fastigheten.  

Remisser 

Förslaget har remitterats till Planenhetens kommunekolog på Nynäshamns kommun vilka framhåller 

följande: 

Den nya bryggan avser att bli betydligt större än den nuvarande bryggan. De existerande femton 

bryggorna/anläggningarna har gjort att vattenmiljön och djur- och växtlivet redan är utsatt för en 

stark påverkan. Till exempel har ytor där blåstång kan växa redan begränsats mycket med 
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nuvarande brygganordningar. Vidare är det troligt att bryggan kommer medföra ökat buller från fler 

och eventuellt större båtar.  

Sammantaget är bedömningen att den nya bryggan kommer leda till en väsentlig negativ förändring 

av livsvillkoren för djur- och växtlivet. Åtgärden är därmed inte är förenlig med strandskyddets syfte 

och dispens från strandskyddet bör nekas. 

Yttrandet bifogas i sin helhet till beslutet. 

Bakgrund 
2020-04-15 inkom ansökan om strandskyddsdispens till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

2020-04-27 skickades förläggande om komplettering till sökanden. 

2020-05-14 inkom begärda kompletteringar. 

Efter granskning av handlingar konstaterades att mer information krävdes för att kunna göra en 

bedömning av ärendet. Ett möte hölls 2020-06-01 där sökanden fick möjlighet att förklara sin 

ansökan. Förvaltningen förklarade att en strandskyddsdispens för den föreslagna åtgärden krävde 

särskilda skäl och gav sökanden alternativa tankesätt, framför allt gällande placeringen av bryggan. 

Sökanden ville gå vidare med ärendet men behövde underrätta övriga medlemmar. Ett skriftligt 

förtydligande begärdes därefter av sökanden gällande val av brygga, antalet båtplatser, val av 

placering, övriga bryggor på plats samt särskilda skäl. 

2020-06-27 samt 2020-09-11 återkom sökanden, efter samråd med övriga medlemmar, med 

förtydligande uppgifter. 

2020-09-15 skickades en remiss till kommunekologen för bedömning mot 7 kap. 15 § 4 pkt 

Miljöbalken. 

2020-10-06 inkom remissvar från kommunekologen. 

2020-10-12 skickades kommunicering av förslag till beslut där förvaltningen meddelade att förslaget 

inte kan tillstyrkas. 

2020-10-20 inkom bemötande av kommunekologens yttrande samt en begäran om att 

handläggningen av ärendet ska fortsätta. 

Bedömning enligt miljöbalken 
Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften bedömer förvaltningen att allmänhetens 

tillgång till strandområden försämras av åtgärden i och med att bryggans utökade storlek ger en 

mer avhållande effekt för allmänheten. På grund av bryggans utformning bedöms även djur- och 

växtlivet avsevärt påverkas negativt. 

Som särskilda skäl har sökanden angivit att: 

Området/åtgärden 

1. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 

utanför området. 
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Förvaltningen bedömer att det angivna skälet inte kan betraktas som särskilt skäl. Att vara medlem i 

en bryggförening medför inte per automatik rättigheter till en båtplats. Att verksamheten utvidgas 

kan i sig ses som ett särskilt skäl, dock ska hänsyn tas till bland annat möjligheten att angöra 

befintliga bryggor i området. Sökanden har påtalat att befintliga bryggor i området är privat 

uppförda men lokaliserade på Norrskogs tomtägareförenings mark och kan således inte inhysa 

ytterligare båtplatser. Någon utredning som visar att det är en omöjlighet att få tillgång till båtplats 

vid någon av de befintliga bryggorna har inte presenterats. Flygfoton visar cirka 14 stycken 

befintliga småbryggor varav en beslutad småbåtshamn. Förvaltningen gör bedömningen att dessa 

befintliga bryggor skulle kunna inhysa bryggföreningens 44 medlemmar. 

 

Vidare anför sökanden bland annat att bryggans lokalisering har sin grund i att området är 

tillgänglighetsanpassat och tillgodoser tillgången till rekreation och bad för områdets boende likväl 

som för allmänheten. 

Att hänsyn är taget till tillgänglighetsapassning ser förvaltningen positivt på. Dock bedömer 

förvaltningen att en tillgänglighetsanpassning kan ske utan att förlänga bryggan till dess önskade 

storlek. Att renovera befintlig brygga kan tillgodose de fastigheter som är i behov av 

tillgänglighetsanpassade lösningar. Tillgängligheten för allmänheten bedöms inte öka i och med 

bryggans byggnation, det kan istället anses ge en mer avhållande effekt om en brygga av 

föreslagen storlek och utformning är det första som möter besökare av viken. Särskilda skäl kan 

föreligga då en anläggning är avsedd för det rörliga friluftslivets behov eller vart fall inte inskränker 

allmänhetens möjlighet att utnyttja stranden. Eftersom bryggan först och främst avser privata 

båtplatser och tillgång för områdets boende kan det inte anses främja det rörliga friluftslivet och i 

detta fall allmänhetens tillgång till området.  

 

Bryggan utförs som en flytbrygga med betongpontoner. Enligt undersökningar är det inte att föredra 

bryggor som är utförda med pontoner som medför pulserande rörelser i vattnet och kan påverka 

djur- och växtliv negativt. Föreningen anför dock i sin skrivelse att pålning i detta fall inte är möjligt 

på grund av det tunna dylagret som finns på plats. Påstötning av berg i ett för tidigt skede medför 

instabilitet av bryggan vilket i sin tur medför större rörelser i vattnet samt i bottenlagret. Behov av 

underhållning och stabilisering av bryggan ökar också markant. Någon adekvat utredning i frågan 

har dock inte lämnats till förvaltningen. 

I kommunekologens remissvar framgår den negativa påverkan bryggan skulle ha på djur- och 

växtlivet på plats. Kommunekologen tillika förvaltningen har föreslagit sökanden att ta bort befintliga 

småbryggor och ersätta dessa med den befintliga småbåtshamnen som ligger i östra delen av 

fastighetens vattenområde samt med den sökta åtgärden. På detta sätt skulle en större del av 

vattenområdet lämnas ifred och främja djur- och växtlivet på plats. 

Sammanfattning 
Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att 

bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Stränderna, vid våra kuster, sjöar 

och vattendrag, har stor betydelse för både människor, djur och växter. Med anledning av detta är 

det ytterst viktigt att vid en dispensprövning titta på helheten i hur en åtgärd kan påverka 

strandskyddets syfte. 

En brygga av denna karaktär medför en avhållande effekt för allmänheten. Till allmänheten räknas 

inte enbart boende i området utan även besökare från övriga delar av kommunen samt långväga 

ifrån, både passerande över land samt vattenvägen. Förvaltningen har även tittat på fastigheten i 

övrigt och sett att det kan finnas möjlighet att lösa sökandens önskemål om båtplatser genom 
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befintliga bryggor alternativt ersätta dessa småbryggor med den sökta åtgärden samt den befintliga 

småbåtshamnen. 

Det är även viktigt att det är en trygg och gynnsam miljö för växt- och djurlivet på plats. Att utföra 

åtgärder som kan verka negativt för livsvillkoren på plats kan inte ses som positivt. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vid en prövning av strandskyddsdispens ska en intresseavvägning göras enligt 7 kap. 25 § MB. Vid 

en intresseavvägning ska även hänsyn till de enskilda intressena vägas in (prop. 2008/09:119 sid. 

104). En dispens ska därutöver enligt 7 kap. 26 § MB vara förenlig med strandskyddets syften. Det 

innebär en restriktiv syn på dispensmöjligheterna (prop. 1997/98:45, Del 2, s. 88–92). 

I en avvägning mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset (strandskyddets syfte) 

bedömer förvaltningen att det enskilda intresset i detta fall har stor påverkan på strandskyddets 

syfte. Sammantaget finner förvaltningen att strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften inte 

uppfylls. Dispens från strandskyddet avstyrks därmed med stöd av 7 kap 18 b § MB. 

Upplysningar 
Förkortningar: Miljöbalken (MB). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Dispens från strandskyddet avslås, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för nybyggnation av brygga 

(småbåtshamn) om 35 meter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 17 november 2020, § 226 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
David Öberg (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-05 

Handlingar som tillhör beslutet är 
1 situationsplan baserad på utdrag ur baskartan 

Följebrev 

Ritningar över bryggan 

Redovisning av vattendjup 

Utredning av området från sökanden  

Ansökan 

Bilagor 
Yttrande från Planenhetens kommunekolog 

Sökandens bemötande av kommunekologens yttrande 

Översiktskarta 

Karta över aktuellt område 

Karta över befintlig småbåtshamn 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Beslutet delges 

Sökanden 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till 

överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i 

Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller digitalt till MoSn@nynashamn.se. 

Skrivelsen måste ha inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast inom tre veckor från 

den dag ni tog emot beslutet.  

Upplysning 

All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän 

handling. I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att 

behandla vissa personuppgifter om dig. 

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR 
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§ 280/20 MSN/2020/1661/267B 

Norra Bromsätra 1:3, Ansökan om strandskyddsdispens för 

tillbyggnad av fritidshus 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 

Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för tillbyggnad av 

komplementbyggnad.  Åtgärden utförs inom tidigare beslutad tomtplats. 

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 2, s. 6, fastställd av kommunfullmäktige 

och faktureras separat. 

Strandskyddsdispens 10 400 kronor  

Summa avgifter 10 400 kronor 

Villkor för strandskyddsdispens 
Som villkor enligt 16 kap. 2 § MB för strandskyddsdispens gäller följande: 

Sprängning/spräckning av berg bör undvikas. 

Upplysningar 
Enskilt avlopp eller ändring av befintlig avloppsanordning får inte utföras utan tillstånd från 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

Strandskyddsdispens enligt miljöbalken upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från dagen beslutet vann laga kraft. 

Innan arbeten sätts igång bör sökanden förvisa sig om att länsstyrelsen inte beslutat överpröva 

beslutet. Beslut om överprövning sker normalt inom tre veckor från det datum beslutet inkommit till 

länsstyrelsen. 

Tillstånd för enskilt avlopp ska inhämtas från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

Förkortningar: Miljöbalken (MB), Lagen om kulturminnen m.m. (KML). 

Ärendet 
Ansökan avser tillbyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) till ett fritidshus i 1 våning. 

Tillbyggnaden sker med en byggnads- och bruttoarea om 53,4m². Byggnaden får totalt  88,4m² 

byggnads- och bruttoarea. 

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 

Strandskydd gäller 300 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § MB.  
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Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB: 

– Kustområdena och skärgården, 4 kap. 1,2 och 4 §§ MB. Åtgärder får inte vidtas som påtagligt 

skadar natur- och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska 

särskilt beaktas. 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. 

Översiktsplan antagen 2012 och kustplanen fastställd 2002, gäller för fastigheten. 

Bedömning enligt miljöbalken 
Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften bedömer förvaltningen att allmänhetens 

tillgång till strandområden inte försämras av åtgärden eftersom åtgärden genomförs inom tidigare 

besluten tomtplats. Som särskilda skäl har sökanden angivit att: 

Området 

1. Redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften. 

2. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

 

Förvaltningen bedömer att det angivna skälet (1) kan betraktas som särskilt skäl eftersom 

komplementbyggnaden som avses att byggas till ligger ca 100 meter från strandlinjen. Byggnaden 

är en av tre bostadshus som ligger i en grupp med byggnader långt från strandlinjen. Åtgärden 

bedöms inte försämra villkoren för djur- och växtliv.  

Det andra angivna skälet (2) tas inte med i denna bedömning. 

I en avvägning mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset (strandskyddets syfte) 

bedömer förvaltningen att det enskilda intresset i detta fall har liten påverkan på strandskyddets 

syfte. 

Tillstyrkan 
Förvaltningen bedömer att strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften uppfylls och särskilda skäl 

föreligger. Dispens från strandskyddet kan därmed tillstyrkas med stöd av 7 kap. 18 b § MB. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 

Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för tillbyggnad av 
komplementbyggnad.  Åtgärden utförs inom tidigare beslutad tomtplats. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 17 november 2020, § 227 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
David Öberg (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: 2020-11-04 

Handlingar som tillhör beslutet är 
1 situationsplan 

1 ritning komplementbyggnad 

Fotografier 

Följebrev 

Ansökan 

 

Skickas till 
Akten 

Sökanden 

 

Kopia för kännedom 

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till 

överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i 

Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller digitalt till MoSn@nynashamn.se. 

Skrivelsen måste ha inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast inom tre veckor från 

den dag ni tog emot beslutet.  

Upplysning 

All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän 

handling. I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att 

behandla vissa personuppgifter om dig. 

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR 

 

 

 

http://www.nynashamn.se/GDPR
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§ 281/20 MSN/2020/1376/267B 

Ören 1:112, Herrhamra gård 14, Torö - Ansökan om 

strandskyddsdispens för komplementbyggnad (gästhus) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta ärendet med hänvisning till att sökanden 
önskar återkomma med en ny ansökan.  

Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad (gästhus) om 69 m² byggnads- och bruttoarea. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 

Dispens från strandskyddet avslås, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för nybyggnad av 

komplementbyggnad (gästhus). 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet behandlade ärendet 17 november 2020, § 228 
 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta ärendet 

med hänvisning till att sökanden önskar återkomma med en ny ansökan. 

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 

förslag mot Maria Gard Günsters (C) yrkande.  

Proposition 
Ordförande (C) ställer förvaltningens förslag mot Gard Günsters (C) yrkande och finner bifall för 

Gard Günsters (C) yrkande. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-04 

Handlingar som tillhör beslutet är 
1 st. ansökan  
1 st. situationsplan baserad på utdrag ur baskarta 

1 st. plan-, fasad- och sektionsritning.  

Bilagor 
Avstyckningsakt från Lantmäteriet av fastigheten 1991 innehållande beslutad tomtplatsavgränsning. 

Fotografier från sökande 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Sökande 

 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till 

överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i 

Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller digitalt till MoSn@nynashamn.se. 

Skrivelsen måste ha inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast inom tre veckor från 

den dag ni tog emot beslutet.  

Upplysning 

All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän 

handling. I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att 

behandla vissa personuppgifter om dig. 

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR 

http://www.nynashamn.se/GDPR
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§ 282/20 MSN/2020/1838/221 

Trehörningen 3, Grevgatan 6, Nynäshamn – Påföljd 

(byggsanktionsavgift) för att påbörjat åtgärd utan att 
startbesked meddelats 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  

byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap. 51 § PBL av A.N.L. Kolbotten, orgnr: 556813-6955 

med 26 251 kronor för att påbörjat rivningsarbeten utan att startbesked meddelats.  
 

Upplysningar  
Förkortningar m.m. Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) och Plan- och byggförordningen 2011:338 
(PBF),  

 
Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från det att den avgiftsskyldige tagit emot 

beslutet. Avgiften faktureras separat.  

 
Ärendet  

Ärendet behandlar påföljd, för att påbörjat rivning av enbostadshus utan att startbesked meddelats.  

 
Bakgrund  
Sökande, A.N.L. Kolbottten Fastighet AB erhöll den 4 oktober 2019 rivningslov för det nu aktuella 
byggnadsverket.  

 

 till Trehörningen 2 inkommer den 9 juni 2020 med 
uppgifter om att byggnaden är riven.  

 
Sökande har beretts möjlighet den 4 november 2020 att bemöta påföljden.  

 
Förutsättningar  
 
Planförutsättningar  
För fastigheten gäller detaljplan Dp743, lagakraftvunnen den 5 oktober 1995.  
Detaljplanen innehåller varsamhetsbestämmelser,  

 
- Hela planområdet utgör en värdefull miljö, se planartan.  
 

Gällande bestämmelser enligt 11 kap PBL  
51 § Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap eller föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap 2-10§§ eller mot en bestämmelse i en 

EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en 
särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12 §.  

 
53 § En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av 

oaktsamhet.  
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Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 
 

1. Att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte förmått sig själv eller genom någon annan 

fullgöra sin skyldighet,  
2. Att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte kunnat eller bort 

förutse eller kunnat påverka  
3. Vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.  

 
54 § En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller 

ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överlämning vid ett sammanträde med 

tillsynsmyndigheten.  
 

57 § en byggnadsavgift ska tas ut av  
 

1. Den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som 

överträdelsen avser.  
2. Den som begick överträdelsen, eller  

3. Den som fått en fördel av överträdelsen.  
 

Byggnadsavgifter beräknas enligt 9 kap PBF och utgår från prisbasbeloppet som för år 2020 är 47 
300 kronor. Byggsanktionsavgift får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 11 kap 52 § PBL.  

 
Bedömning  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (nämnden) har i ett separat ärende 

(MSN/2020/1106/221) på fastigheten kunnat konstatera vid syn, att de uppgifter som inkommit om 

olovlig rivning är korrekta.  
 

Nämnden meddelade rivningslov den 4 oktober 2019 för rivning av enbostadshus med en 
byggnadsarea om 70 kvm, och trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL har åtgärden påbörjats utan att 

startbesked meddelats.  
 

Byggsanktionsavgiften ska därmed tas upp för prövning.  

 
Att påbörja en sådan rivning av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 10 § PBL är ett 

prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens 
sanktionsarea. I detta fall beräknas den grundande sanktionsarean till 55 kvm.  

 

Summan blir därmed 26 251 kronor enligt 9 kap. 15 § pkt 1 PBF.  
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att byggsanktionsavgiften ska tas ut av Sökande 
av rivningslovet, vilken även är byggherre för den lovpliktiga åtgärden, se 11 kap. 57 § okt 2 PBL.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap. 

51 § PBL av A.N.L. Kolbotten, orgnr: 556813-6955 med 26 251 kronor för att påbörjat 
rivningsarbeten utan att startbesked meddelats. 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 23(53) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet behandlade ärendet 17 november 2020, § 229 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Beslut om rivningslov  

Inkomna uppgifter om att byggnaden är riven  

Tjänsteutlåtande, 2020-11-03 

 

 

 

 

Skickas till  
Akten 
 
Beslutet delges  
Byggherren enligt sändlista  
 
Hur man överklagar  
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till 
överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i 

Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn. Skrivelsen måste ha inkommit till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet.  

 
Upplysning  
All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän 
handling. I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att 

behandla vissa personuppgifter om dig.  

 

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR 



 

PROTOKOLL Sida 24(53) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 283/20 MSN/2020/0342/003 

Översyn av Nynäshamns lokala ordningsföreskrifter 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

 
1. anta förslaget till nya ordningsföreskrifter med tillägget 11 b §: 

”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte ske inom 75 meter från butiks- och restaurangentréer 
inom offentlig plats. Förbudet gäller även parkeringsytor, badplatser, bryggor, buss- och 

tågstationer samt återvinningsstationer.” 
 

Vad som är att betrakta som offentlig plats redovisas i ordningsföreskrifternas kartbilagor 1A-1H. 

Inom offentliga plats gäller ovan meterangivelse samt de utpekade platserna. 
 

2. överlämna de antagna föreskrifterna till Länsstyrelsen i Stockholms län för prövning 

Reservationer och särskilda yttranden 
Göran Bergander (S), Anki Lindeberg (S) och Johnny Edholm (S) deltar inte i beslutet.  

Anna Evans (MP) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 13 november 2019, § 199, att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inkomma med ett förslag på reviderade 

ordningsföreskrifter där ett förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri) förs in för vissa särskilt 

angivna platser samt att ta fram förslag till kartbilagor som markerar vart förbudet ska gälla. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 
 

1. anta förslaget till nya ordningsföreskrifter med tillägget 11 b §: 

”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte ske inom 75 meter från butiks- och restaurangentréer 
inom offentlig plats. Förbudet gäller även parkeringsytor, badplatser, bryggor, buss- och 

tågstationer samt återvinningsstationer.” 
 

Vad som är att betrakta som offentlig plats redovisas i ordningsföreskrifternas kartbilagor 1A-1H. 

Inom offentliga plats gäller ovan meterangivelse samt de utpekade platserna. 
 

2. överlämna de antagna föreskrifterna till Länsstyrelsen i Stockholms län för prövning 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet behandlade ärendet 17 november 2020, § 230 
 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Carl Marcus (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  



 

PROTOKOLL Sida 25(53) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till kartbilagor 

Förslag Lokala ordningsföreskrifter för Nynäshamns kommun 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-26 

 

Skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige  



 

PROTOKOLL Sida 26(53) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 284/20 MSN/2020/0730/351 

Investering utbyggnad och verksamhetsanpassning av 

personalbyggnad på reningsverket 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ianspråkta 6 miljoner kronor ur den ram som är 
avsatt för VA-avdelningens investeringsplan 2020-2023 för upprustning av verk & pumpstationer 

inklusive utbyggnad av ARV, för investering av utbyggnad och verksamhetsanpassning av 

personalbyggnad på reningsverket i Nynäshamn. 

Sammanfattning 
Utbyggnad och verksamhetsanpassning av VA-drifts personalbyggnad för att anpassa byggnaden till 
dagens behov samt det utökade ansvaret över laboratorium. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar att ianspråkta 6 miljoner kronor ur den ram som 
är avsatt för VA-avdelningens investeringsplan 2020-2023 för upprustning av verk & pumpstationer 

inklusive utbyggnad av ARV, för investering av utbyggnad och verksamhetsanpassning av 
personalbyggnad på reningsverket i Nynäshamn. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 17 november 2020, § 231 
 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
David Öberg (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl 

Tjänsteutlåtande, 2020-11-10 
 

Skickas till 
Akten 
Handläggare 

 



 

PROTOKOLL Sida 27(53) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 285/20 MSN/2019/1623/000 

Förtida uppsägning av projekteringsavtal för elanläggning i 

Ösmo 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 

1. Avsluta avtal om projektering av elanläggning med Vattenfall eldistribution AB undertecknat 

2011-12-20 och antaget i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2012-02-21, § 43.   
2. Bemyndiga miljö- och samhällsbyggnadschefen att för nämndens räkning teckna en 

överenskommelse med Vattenfall eldistribution AB om förtida uppsägning av projekteringsavtal för 
elanläggning avseende Vattenfalls 70 kV luftledning genom centrala Ösmo. 

Sammanfattning 
Vattenfall Eldistribution AB och Nynäshamns kommun har ingått ett avtal om projektering av 
elanläggning. Avtalet reglerar projektering av erforderliga åtgärder i Vattenfalls elnät inför en 

eventuell flytt av Vattenfalls luftledning ÄL4S4 (70 kV) genom tätorten Ösmo i Nynäshamns 
kommun.  

Projekteringsavtalet tecknades för att ömsesidigt klarlägga respektive parts åtagande och 
skyldigheter vid Vattenfalls projektering av de åtgärder i Vattenfalls elnät som skulle krävas för att 
kunna utföra en flyttning av ledningen på kommunens initiativ.  

Vattenfall och kommunen är nu överens om att avtalet kan upphöra att gälla. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 
1. Avsluta avtal om projektering av elanläggning med Vattenfall eldistribution AB undertecknat 

2011-12-20 och antaget i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2012-02-21, § 43.   

2. Bemyndiga miljö- och samhällsbyggnadschefen att för nämndens räkning teckna en 
överenskommelse med Vattenfall eldistribution AB om förtida uppsägning av projekteringsavtal för 

elanläggning avseende Vattenfalls 70 kV luftledning genom centrala Ösmo. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 17 november 2020, § 231 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
David Öberg (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 28(53) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
MSN § 43, Avtal om projektering av elanläggning i Ösmo, 2012-02-21 

Avtal om projektering av elanläggning, tecknat 2011-12-20. 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-10 
 

Skickas till 
Akten  

Planeringschef Nynäshamns kommun  
Förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

PROTOKOLL Sida 29(53) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 286/20 MSN/2020/0782/002 

Återremitterat ärende - revidering av 

samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till delegationsordning 
för samhällsbyggnadsnämnden. Delegationsordningen gäller från 1 januari 2021 förutsatt att 

revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente godkänns i kommunfullmäktige.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Per Ranch (SN) reserverar sig beslutet med hänvisning till sitt avslagsyrkande. Avslagsyrkandet 
biläggs protokollet som Bilaga A. 

Anna Evans (MP) reserverar sig beslutet.  

Sammanfattning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning behöver fortlöpande uppdateras för att 

vara ett välfungerande dokument. Förvaltningen har föreslagit ett antal ändringar och rättelser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till delegationsordning 
för samhällsbyggnadsnämnden. Delegationsordningen gäller från 1 januari 2021 förutsatt att 

revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente godkänns i kommunfullmäktige.  

 
Yrkanden 
Per Ranch (SN) yrkar avslag till förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 

förslag mot Per Ranch (SN) avslagsyrkande.  

Proposition 

Ordförande (C) ställer förvaltningens förslag mot Ranchs (SN) avslagsyrkande och finner bifall för 

förvaltningens förslag. 

 
 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Delegationsordning, antagen 2019-05-21, § 141  

Förslag till ny delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden  
Tjänsteutlåtande, 2020-11-24 

 
Skickas till  
Akten  

Kommunstyrelsen  
Förvaltningschefen  
Avdelningschefer 



 

PROTOKOLL Sida 30(53) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 287/20 MSN/2019/1629/008 

Svar på medborgarförslag att kommunen sätter upp 

parkbänkar vid gamla prästgården. 

Ärendet återremitterades i arbetsutskottet 17 november 2020 och utgår därför.  

  



 

PROTOKOLL Sida 31(53) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 288/20 MSN/2020/0638/008 

Väckt ärende – Skriftlig dokumentation vid 

nämndsammanträden och utskick 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
 

1. anse det väckta ärendet besvarat. 

 

Sammanfattning  
Sorundanet väckte ett ärende vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte 2020-03-31, § 78, 
om att muntliga rapporter som förvaltningen håller för nämnden också ska göras skriftliga och 
skickas ut till nämnden, samt att de skriftliga rapporterna ska förses med administrativa uppgifter.  

Förvaltningen förslår därför en rutin för vad som ska finnas med i rapportering till nämnden. Med 
framtagandet av rutinen anser förvaltningen det väckta ärendet besvarat. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

 

1. anse det väckta ärendet besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 17 november 2020, § 235 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare, gör en muntlig presentation. Presentationen skickas ut 
till de förtroendevalda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Rutin för rapportering vid miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Väckt ärende, skriftlig dokumentation vid nämndsammanträde 2020-03-31, § 78 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-11 

 
Skickas till  
Akten  
Sorundanet 



 

PROTOKOLL Sida 32(53) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 289/20 MSN/2020/0976/008 

Balanslista miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, november 

2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga rapporterad balanslista för november 2020 
till handlingarna. 

 
Sammanfattning  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en balanslista över uppdrag och medskick 

som ännu inte är slutförda. Balanslistan omfattar uppdrag från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden till förvaltningen, medborgarförslag som ankommer på nämnden att 

besvara, vissa uppdrag från andra nämnder, remisser som ska besvaras av nämnden samt frågor 

som har uppkommit under § Övriga frågor och medskick på nämndsammanträden och 
arbetsutskott. Balanslistan omfattar inte investeringsärenden och planärenden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga rapporterad balanslista för november 2020 

till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 17 november 2020, § 236 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
David Öberg (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Balanslista, maj-november 2020 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-10 

 
 

Skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 



 

PROTOKOLL Sida 33(53) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 290/20 MSN/2020/1932/008 

Sammanträdesdagar och temadagar 2021 - 

samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner 
förvaltningens förslag till sammanträdesdagar och temadagar för år 2021.  

Sammanfattning  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar och 

temadagar för samhällsbyggnadsnämnden och dess arbetsutskott för  
kalenderåret 2021.  

 

Inför 2021 föreslås att sammanträdesdagarna för samhällsbyggnadsnämnden och arbetsutskottet 
samt dess temadagar hållas på tisdagar. Mötestiderna är generellt 13.00-16.00. 

 
Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner 

förvaltningens förslag till sammanträdesdagar och temadagar för år 2021.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 17 november 2020, § 237 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag  
Sammanträdesdagar 2021  
Tjänsteutlåtande, 2020-11-10 

Skickas till  
Akten  
Kommunstyrelsen  

Barn- och utbildningsnämnden  

Kultur- och fritidsnämnden  
Socialnämnden 



 

PROTOKOLL Sida 34(53) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 291/20 MSN/2020/0086/003 

Uppföljning av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

personuppgiftsbehandling - rapport från kommunstyrelsens 
dataskyddsombud 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö -och samhällsbyggnadsnämnden godkänner dataskyddsombudets rapport och ger 
förvaltningen i uppdrag att åtgärda dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer i enlighet 
med förvaltningens förslag, Bilaga B.  

Miljö – och samhällsbyggnadsförvaltningen ska, senast den 30 juni 2021, återkomma med 
information till Miljö -och samhällsbyggnadsnämnden om hur arbetet fortlöper.  

Sammanfattning  
Den 1 september 2020 inkom kommunstyrelsens dataskyddsombud med en rapport till miljö – och 
samhällsbyggnadsnämnden – granskning av personuppgiftsbehandling inom miljö – och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.  

Dataskyddsombudet har i granskningen gjort en bedömning kring miljö – och 

samhällsbyggnadsnämndens efterlevnad av vissa utvalda artiklar i dataskyddsförordningen. Av 
rapporten kan man utläsa att miljö - samhällsbyggnadsnämnden, enligt dataskyddsombudets 
bedömning, brister i ett antal hänseenden.  

Dataskyddsombudet har överlämnat en lista till miljö - och samhällsbyggnadsnämnden där 

dataskyddsombudet rekommenderar miljö-och samhällsbyggnadsnämnden att vidta 40 stycken 
åtgärder för att förbättra sin personuppgiftsbehandling. Med anledning av dataskyddsombudets 

rapport och rekommendationer har miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag 
till åtgärder som miljö - och samhällsbyggnadsnämnden bör vidta. Förslag till åtgärder med 

anledning av dataskyddsombudets GDPR rapport – granskning av personuppgiftsbehandling inom 
miljö - och samhällsbyggnadsnämnden verksamheter 2020-08-31. 

I ett led i arbetet med att förbättra miljö - och samhällsbyggnadsnämndens 
personuppgiftsbehandling föreslår miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen att miljö - och 

samhällsbyggnadsnämnden godkänner dataskyddsombudets rapport och ger förvaltningen i uppdrag 

att åtgärda dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö -och samhällsbyggnadsnämnden godkänner dataskyddsombudets rapport och ger 

förvaltningen i uppdrag att åtgärda dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer i enlighet 
med förvaltningens förslag, bilaga 1.  

Miljö – och samhällsbyggnadsförvaltningen ska, senast den 30 juni 2021, återkomma med 
information till Miljö -och samhällsbyggnadsnämnden om hur arbetet fortlöper. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 17 november 2020, § 238 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 35(53) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Rapport – granskning av personuppgiftsbehandling inom miljö och samhällsbyggnadsnämndens 
verksamheter  

Bilaga 1 Förslag till åtgärder  

Tjänsteutlåtande, 2020-11-10 
 
Skickas till  
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 36(53) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 292/20 MSN/2020/0255/040 

Verksamhetsplan och internkontroll - 
samhällsbyggnadsnämnden 2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2021 och strategisk plan 2022-2025 med revidering 
enligt Bilaga F.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Göran Bergander (S), Anki Lindeberg (S) och Johnny Edholm (S) deltar inte i beslutet och inkommer 
med ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs protokollet som Bilaga C.  

Anna Evans (MP) deltar inte i beslutet och inkommer med ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs 
protokollet som Bilaga D. 

Per Ranch (SN) reserverar sig beslutet med hänvisning till sitt avslagsyrkande. Yrkandet biläggs 

protokollet som Bilaga E.  
 

Maria Gard Günster (C) inkommer med ett tilläggsyrkande. Yrkandet biläggs protokollet som Bilaga 

F. 
 

Carl Marcus (SD) deltar inte i beslutet.   

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhetsplan och fördelning av nämndbidrag för 2021. I verksamhetsplanen framgår nämndens 
mål och inriktning under 2021. Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden totalt 54,9 miljoner kronor 

i kommunbidrag. I verksamhetsplanen ingår även internkontrollplanen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2021 och strategisk plan 2022-2025.  

 
Yrkanden 
Per Ranch (SN) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

 

Maria Gard Günster (C) yrkar att förvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsplan 2021 och strategisk plan 2022-2025 godkänns med kompletteringar enligt 

tilläggsyrkande.  
 

Fredrik Sönnergren (M) yrkar bifall till Gard Günsters (C) yrkande om att förvaltningens förslag till 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2021 och strategisk plan 2022-2025 godkänns med 

kompletteringar enligt tilläggsyrkande.  

 
David Öberg (KD) yrkar bifall till Gard Günsters (C) yrkande om att förvaltningens förslag till 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2021 och strategisk plan 2022-2025 godkänns med 
kompletteringar enligt tilläggsyrkande.  
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Propositionsordning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Att godkänna 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2021 och strategisk plan 2022-2025 mot Per Ranchs 

(SN) avslagsyrkande.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 

förslag mot Maria Gard Günster (C) yrkande om att bifalla förvaltningens förslag med ändringar.  

Proposition 
Ordförande (C) ställer att godkänna samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2021 och 

strategisk plan 2022-2025 mot Ranchs (SN) avslagsyrkande och finner bifall för att godkänna 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2021 och strategisk plan 2022-2025.  

Ordförande (C) ställer förvaltningens förslag mot Gard Günsters (C) yrkande och finner bifall för 

förvaltningens förslag med Gard Günsters (C) tilläggsyttrande.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2021, med strategisk plan 2022–2025, daterad 2020-
11-24 

Internkontrollplan, daterat 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-24 

 

Skickas till 
Akten 

Förvaltningschefen 
Avdelningschefer 

Kommunstyrelsen 
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§ 293/20 MSN/2020/0014/008 

Delegationsrapport 2020-11-09 - 2020-11-24 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen redovisar fattade beslut med stöd av 7 kap 5 § kommunallagen.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag  
Delegationsrapport 2020-11-09 - 2020-11-24 

Skickas till 
Akten 
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DELEGATIONSRAPPORT  
2020-11-09 – 2020-11-24 

Ansvarig enhet Ärende 
Delegations

-punkt 
Beslut 

Bygglovsenheten MSN/2020/1846/237A 

Bygglov fasadändring/ 

utvändig ändring 
enbostadshus 

8.2.17 

Beslut om ansökan återtas 

Bygglovsenheten MSN/2020/1955/237 
Rivningslov rivning av 

fritidshus samt bygglov 

nybyggnad av 
enbostadshus 

8.2.17 

Beslut om ansökan återtas 

Bygglovsenheten MSN/2020/1817/227 

Rivningslov och bygglov 
komplementbyggnad- 

garage 

8.2.17 

Beslut om att ansökan 

återtas 

Bygglovsenheten MSN/2020/1865/227 
Anmälan nybyggnad av 

komplementbyggnad- 
gäststuga 

8.2.17 

Beslut om att avsluta 
anmälan 

Bygglovsenheten MSN/2020/1688/237A 

Bygglov tillbyggnad 
enbostadshus 

8 

Beslut om bygglov 

Bygglovsenheten MSN/2020/1477/223 

Besiktning motordriven 
anordning- hiss, 

Backluravägen 3 C 

9.4 

Beslut om förbud att 

använda hiss 

Bygglovsenheten MSN/2020/1478/223 

Besiktning motordriven 

anordning- hiss, 
Backluravägen 5 C 

9.4 

Beslut om förbud att 

använda hiss 

Bygglovsenheten MSN/2020/1601/223 

Besiktning motordriven 
anordning - Hiss 

Backluravägen 27 B 

9.4 

Beslut om förbud att 

använda hiss 

Bygglovsenheten MSN/2020/1600/223 

Besiktning motordriven 

anordning - Hiss 
Backluravägen 27 C 

9.4 

Beslut om förbud att 

använda hiss 

Bygglovsenheten MSN/2020/1598/223 

Besiktning motordriven 
anordning - Hiss 

Backluravägen 31 B 

9.4 

Beslut om förbud att 

använda hiss 

Bygglovsenheten MSN/2020/1597/223 

Besiktning motordriven 

anordning - Hiss 
Backluravägen 31 c 

9.4 

Beslut om förbud att 

använda hiss 
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Bygglovsenheten MSN/2020/1599/223 

Besiktning motordriven 
anordning - Hiss 

Backluravägen 29 A 

9.4 

Beslut om förbud att 

använda hiss 

Bygglovsenheten MSN/2020/1602/223 

Besiktning motordriven 

anordning - Hiss 
Lövlundsvägen 22 

9.4 

Beslut om förbud att 

använda hiss 

Bygglovsenheten MSN/2020/1560/223 

Besiktning motordriven 
anordning- hiss- Nynas AB 

- Kalvö 1:22 

9.4 

Beslut om förbud att 

använda hiss 

Bygglovsenheten MSN/2020/1502/223 

Besíktning motordriven 

anläggning - port, Nynas 
AB, huvudgrind 

9.4 

Beslut om förbud att 

använda port 

Bygglovsenheten MSN/2020/1503/223 

Besiktning motordriven 
anordning - port, Nynas 

AB, kaj mellan 5/6 

9.4 

Beslut om förbund att 

använda port 

Bygglovsenheten MSN/2020/1879/267B 

Strandskyddsdispens 

nybyggnad av fritidshus 

21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/1864/232A 

Bygglov fasadändring- 

inglasning av befintlig 
uteservering 

21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/1903/220A 
Anmälan nybyggnad av 

komplementbyggnad- 

garage 

21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/1905/235 

Förhandsbesked för 

påbyggnad av befintligt 
garage för inredande av 

bostad 

21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/1872/234A 
Bygglov tillbyggnad av 

fritidshus 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/1958/227 

Bygglov nybyggnad 

enbostadshus och 
komplementbyggnad- 

garage 

21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/1961/220A 
Anmälan nybyggnad 

komplementbyggnad- 
garage 

21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/1966/227 

Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad- 

carport med förråd 

21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 
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Bygglovsenheten MSN/2020/1969/235 

Förhandsbesked 
nybyggnad enbostadshus 

och komplementbyggnad- 
garage 

21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/1971/237 

Bygglov nybyggnad 
enbostadshus och 

komplementbyggnad- 
garage 

21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2019/1792/237 

Nybyggnad av 
enbostadshus, mur och 

garage. 

8.3.12 

Beslut om interimistiskt 

slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1366/232A 
Ansökan bygglov 

tillbyggnad butiksbyggnad 

8.3.12 
Beslut om interimistiskt 
slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2018/1978/237 
Nybyggnad radhusområde 

- sammanbyggda småhus, 
radhus, parhus 

8.3.12 

Beslut om interimistiskt 
slutbesked för hus 1 och 2 

Bygglovsenheten 
 

8.2.8 Beslut om rivningslov 

Bygglovsenheten MSN/2020/0303/227A 

Bygglov tillbyggnad - 
Komplementbyggnad 

8.3 

Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/1270/231A 

Bygglov 
fasadändring/väsentlig 

utvändig ändring - 
inglasning av balkong 

8.3 

Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/0215/229 

Uppsättning av växthus 
8.3 

Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2017/1558/220A 
Anmälan om ej 

bygglovpliktig åtgärd 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1376/237A Ej 
bygglovspliktig åtgärd - 

Byte av entrédörr. 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2018/0737/239 

Bygglov för etablering av 

basstation Vidbynäs  1:3 

8.3 

Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/1254/231A 

Bygglov inglasning av 

balkong 

8.3 

Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2018/1468/237 

Nybyggnation av 
enbostadshus, carport, 

ansökan om 

strandskyddsdispens 

8.3 

Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/1639/227A 

Anmälan tillbyggnad 

enbostadshus 

8.3 

Beslut om slutbesked 
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Bygglovsenheten MSN/2019/0535/237A 

Tillbyggnad av 
enbostadshus 

8.3 

Beslut om slutbesked, se 

kommentar 

Bygglovsenheten MSN/2020/1884/220A 
Anmälan tillbyggnad 

enbostadshus - attefall 

8.3 
Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/1883/220A 
Anmälan nybyggnad 

komplementbyggnad 

8.3 
Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/1903/220A 
Anmälan nybyggnad av 

komplementbyggnad- 
garage 

8.3 

Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/1900/267B 

Strandskyddsdispens 
nybyggnad av vedeldat 

bastu 

8.2.15 

Beslut om 

strandskyddsdispens 

Bygglovsenheten MSN/2020/1652/232 
Tidsbegränsat bygglov 

nybyggnad lagerbyggnad 

8/21.8 
Beslut om tidsbegränsat 
bygglov 

Bygglovsenheten MSN/2020/1936/227A 
Bygglov tillbyggnad av 

komplementbyggnad med 
carport 

21.9 

Kommunicering av förslag till 
beslut med föreläggande om 

komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/1942/267B 

Strandskyddsdispens 
nybyggnad av 

komplementbyggnader 

21.9 

Kommunicering av förslag till 

beslut med föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/1915/220A 
Anmälan tillbyggnad 

enbostadshus- uterum 

8 
Startbesked för tillbyggnad 
av enbostadshus 

Stadsmiljö MSN/2020/1940/267 
Begagnande av offentlig 

plats - Bryggargatan 9, 
Nynäshamn 

7.14 

Delegationsbeslut - 
Begagnande av offentlig 

plats - Bryggargatan 9, 
Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/1998/517 

Torgplats - Fredsgatan 4 
C, Nynäshamn 

7.14 

Delegationsbeslut - Godkänd 

ansökan om torgplats 
framför butik Fredsgatan 4C 

Stadsmiljö MSN/2020/1954/517 TA-

plan - Busshållplatser 
Marie Barkmansv & Ösmo 

C 

7.10 

Delegationsbeslut - Godkänd 

TA-plan Maria Barkmans väg 

Stadsmiljö MSN/2020/1126/517 TA-
Plan - Oljehamnsvägen 6 7.10 

Delegationsbeslut - Godkänd 
TA-plan samt förlängning. 

Stadsmiljö MSN/2020/1973/517 TA-
plan - Centralgatan, 

Flödesmätning av 
spillvatten inför 

ledningsrenovering 

7.10 

Delegationsbeslut - Godkänd 
Ta-plans ansökan 

Centralgatan 

Stadsmiljö MSN/2020/1909/267 
Begagnande av offentlig 7.14 

Yttrande gällande upplåtelse 
av allmän platsmark för  
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plats - Uppställning av 

klädinsamlingsbehållare 

insamlingsbehållare för käder 

i Nynäshamns kommun 

Stadsmiljö MSN/2020/1940/267 

Begagnande av offentlig 
plats - Bryggargatan 9, 

Nynäshamn 

7.14 

Yttrande över upplåtelse av 

allmän platsmark för 
byggetablering vid 

Bryggargatan i Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/1974/267 
Begagnande av offentlig 

plats - Uteservering Eight 
Friends Inn, Järnvägsgatan 

, Nynäshamn 

7.14 

Yttrande över upplåtelse av 
allmän platsmark för 

uteservering, Eight Friends 
Inn i Nynäshamn 

Vatten och 
avlopp 

MSN/2020/1835/344 
Renovering avloppsledning 

Grevgatan och Tallgränd, 
Nynäshamn 

2.8 

Delegationsbeslut - 
Renovering avloppsledning 

Grevgatan och Tallgränd, 
Nynäshamn 

Förvaltningsstab  

 

MSN/2020/2024/000 – 

Utlämnande av allmän 
handling 

 

5.2.1 
 

Beslut om att begäran om att 

få 
ta del av handlingar avslås 

delvis 
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§ 294/20 MSN/2020/0007/008 

Meddelanderapport 2020-11-09 - 2020-11-23 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning  
Meddelanden, inklusive lantmäterimeddelanden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag  
Meddelanderapport 2020-11-09 - 2020-11-23 

Skickas till 
Akten 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 45(53) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 295/20  

Övriga frågor och medskick 

Möjlighet ges att lyfta övriga frågor och ge medskick till förvaltningen. 

Carl Marcus (SD) har inkommit med en skriftlig fråga angående vem som ansvarar för träbron vid 
Telegrafen som vid kallt och fuktigt väder riskerar att bli osäker för gående. Carl Marcus (SD) har 
fått svar från Magnolia om att de har ansvaret genom en entreprenör.   
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§ 296/20  

Redovisning av beslut i andra nämnder 

Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare, föredrar muntligt. 

Presentationen har skickats ut till de förtroendevalda.   
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§ 297/20  

Rapport från avdelningscheferna 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, informerar muntligt bland annat om Nynäsvägen etapp 3 och 

Gatubeläggning Nynäshamn 2019 och Gatubeläggning 2020. Han rapporterar även om parkbänkar i 
prästgården.  

Percy Tollebrant, t.f. VA- och renhållningschef, informerar muntligt bland annat om Pumpstation i 
hamnen, SBR och renovering ledningsnät Nynäshamns centrum. 

Claes Kilström, fastighetschef, informerar muntligt om bland annat panel- och fönsterbyte 
Vanstaskolans gymnastikhall.  

Presentationerna har skickats ut till de förtroendevalda.   
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§ 298/20  

Rapport från politiker 

Anki Lindeberg (S) tackar för tiden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
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§ 299/20  

Rapport från förvaltningschefen 

Alf Olsson, förvaltningschef, informerar om omorganisation inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Göran Bergander (S) ställer en fråga angående status för detaljplan Nynäshamn 2:154 m fl - Kalvö 
Industriområde. Förvaltningen tar med sig frågan.   
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§ 300/20  

Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor 

Alf Olsson, förvaltningschef, rapporterar från samordningsgruppen.  

Presentationen har skickats ut till de förtroendevalda.   
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§ 301/20        MSN/2020/1204/290  

Tilläggsbeslut - Rivning av Sunnerby förskola   

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomföra rivning av Sunnerby förskola. 

Ärendet 
Vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 oktober 2020, § 329, fattades 

beslut enligt förvaltningens tjänsteutlåtande att riva och godkänna barn och utbildningsnämndens 
uppsägning av Sunnerby förskolas lokal på fastigheten Sunnerby 1:303 med sista utflyttningsdatum 
2020-11-01. 

Beslutet fattades av en enig miljö- och samhällsbyggnadsnämnd och i protokollet yrkas bifall till 
förvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet av sex ledamöter.  

När beställning av rivning skulle göras upptäcktes att det i nämndens beslut saknades en mening 
angående rivning av förskolan i Sunnerby.  

Förvaltningen bedömer att beslutet behöver kompletteras med den saknade meningen angående 
rivning enligt förvaltningens förslag till beslut. Eftersom en majoritet av nämnden yrkade bifall till 

förvaltningens förslag som innehöll både rivning och godkännande av uppsägning av Sunnerby 

förskola vid behandling den 20 oktober 2020, § 239, gör förvaltningen bedömningen att det mest 
rör sig om ett formfel som kan kompletteras med detta beslut om rivning.  

Beslut om att godkänna barn och utbildningsnämndens uppsägning av Sunnerby förskolas lokal på 

fastigheten Sunnerby 1:303 med sista utflyttningsdatum 2020-11-01 är redan fattat och behöver 
inte behandlas igen.  

Då det finns utrymme i årets budgetram kan Sunnerby förskola rivas i år. Då hyresgästen redan har 
flyttat ur lokalen rekommenderar förvaltningen att byggnaden rivs skyndsamt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Fastighetschefen 
Projektledaren 
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§ 302/20  

Rättelsebeslut - Yttrande över remiss - Riktlinjer för hållbart 

byggande i Nynäshamns kommun. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande tillsammans med Miljöpartiets 
yttrande, bilaga A, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelseförvaltningen.  

Ärendet 
Vid expediering av beslutet fattat av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 17 november 2020, 
§ 263 – Yttrande över remiss – Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun, upptäcktes 

att beslutet inte var skrivet i enlighet med proposition. Det inlämnade tilläggsyrkandet från 
Miljöpartiet hade missats i beslutet.  

Anna Evans (MP) yrkade den 17 november 2020 att deras förslag läggs till förvaltningens yttrande 

och efter proposition fann miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifall för förvaltningens förslag 
med Evans (MP) tilläggsyrkande 

Yttrandet med yrkandet från Miljöpartiet är skickats till handläggare på 

kommunstyrelseförvaltningen varför detta beslut endast kan ses som formalia för att rätta till sakfel i 
det ursprungliga beslutet.  

Yrkanden 
Fredrik Sönnergren (M) yrkar bifall.  
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 303/20 

Väckande av ärende - Ärende gällande VA-lösningar för södra 

skärgården och Reningsverken i Marsta och Torp 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner att ärendet väcks.  

Ärendet 
Göran Bergander (S) har inkommit med önskan om att väcka ett ärende gällande VA-lösningar för 
södra skärgården och Reningsverken i Marsta och Torp, enligt Bilaga G.   

 



Miljö-   och   Samhällsbyggnadsnämnden  
Nynäshamns   kommun   

Västerby    2020-12-01  

Avslag   beträffande   delegationsordning  

Bakgrund   
I   Alliansens   Mål   och   budget   2021-2024   beskrivs   en   flytt   av   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämndens   
fastighetsavdelning   till   kommunstyrelsen.   Detta   är   dock   inte   ett   beslut   som   kan   tas   i   Mål   och   
budgetdokumentet   enligt   kommunallagen   5   kap.   §   1   och   enligt   SKR:s   jurister.   Denna   flytt   av   
fastighetsavdelningen   saknas   också   i   Mål-   och   budgetdokumentets   beslutssatser   som   har   tagits   av   
kommunfullmäktige.   Redan   i   vår   återremiss   av   Mål   och   budget   i   kommunstyrelsen   2020-05-19,   påtalade   
vi   att   en   sådan   omorganisering   ska   tas   av   kommunfullmäktige.   För   att   flytta   t.ex.   fastighetsavdelningen   
från   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   till   kommunstyrelsen,   krävs   att   en   sådan   
organisationsförändring   beslutas   i   kommunfullmäktige,   vilket   inte   har   skett.   Vi   yrkade   även   avslag   till   
kommunstyrelsens   verksamhetsplan   2021   den   19   november   2020   på   grund   av   att   beslutet   om   den   
förändrade   ansvarsfördelningen   saknas   i   fullmäktige.   Om   fullmäktige   beslutar   om   att   förändra   ansvaret   
för   vår   kommuns   nämnder   behöver   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämndens   delegationsordning   revideras  
så   att   den   stämmer   överens   med   det   aktuella   uppdrag   som   fullmäktige   har   delegerat   till   nämnden.   
Eftersom   fullmäktige   inte   har   beslutat   om   någon   förändring   av   ansvaret   för   kommunens   nämnder,   kan   
inte   miiljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   ta   beslut   om   det   nuvarande   förslaget   till   nämndens   
delegationsordning.     

Yrkande  
Vi   yrkar:  

● på   avslag   för   samhällsbyggnadsnämndens   delegationsordning.

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

Per   Ranch   
Ersättare   i   Miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden  
i   Kommunstyrelsen,   
samt   ledamot   i   kommunfullmäktige   

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

Västerby   byväg   1,   137   94   NORRA   SORUNDA  
Tel   0708-92   17   50,   kontakt@sorundanet.se   

Bilaga A



Förslag till åtgärder med anledning av dataskyddsombudets GDPR rapport – granskning av personuppgiftsbehandling inom MSN verksamheter 2020-08-31

Nr Punkt i DOPs rapport Rekommendation från DPO Förslag till åtgärd MSN Ansvar Nämndens ansvar Tidsplan

1

1.  Upprätta registerförteckningar för de personuppgiftsbehandlingar där 
registerförteckning saknas,

Gå igenom dessa punkter och åtgärda dem i de fall det är möjligt. Systemansvariga 
med stöd av YP

Nämnden måste göra dett 
arbete på egen hand, förutom 
punkt 6 dec-20

2.  Komplettera de registerförteckningar där uppgifter är ofullständigt ifyllda Se till att registerförteckningar upprättas för följande behandlingar :
5 till 10 MSN 3.  Markera eller separera ej aktuella registerförteckningar så att de blir tydligt 1. Behörighetsadministration i it- system

4.  Komplettera de registerförteckningar där uppgifter är ofullständigt ifyllda
gällande laglig grund, rad L i registerförteckningen.

2. Personalfoton/informationstavlor

5.  Se över den lagliga grunden där samtycke angivits som laglig grund 
eftersom samtycke endast kan användas i undantagsfall, rad L i

3. Personaladministration som anställningsuppgifter, 
frånvaro, medarbetarsamtal, semesterlistor, läkarintyg etc.

 6. Tydliggör i registerförteckningar så att rad L ”Ange vilka lagliga grunder som finns för 
behandlingen” stämmer överens med rad P ”Har samtycke för behandlingen inhämtas”. 

4. Personuppgiftsbehandlingar 

5. -
6. Se över laglig grund 

2

Säkerställa att delegationsordningen uppdateras så att det framgår vem som har rätt att besluta om 
åtgärder utifrån de krav som ställs i dataskyddsförordningen, samt att ansvaret är kommunicerat i 
verksamheten. Följande punkter ska ses över:

Gå igenom delegationsordning och revidera den i förekommande fall. Se dock 
över vilka av dataskyddsombudets föreslagna punkter som faktiskt utgör 
kommunalrättsliga beslut (som man kan överklaga genom laglighetsprövning) 
och vilka punkter som utgör ren verkställighet. 

ME 
delegationsordning, 
YP bedömning

KSF kan ta fram förslag till 
revidering av 
delegationsordning till 
nämnderna samt bedömning 
kring verkställighet

nov- 20 Beslut i KS janarui 2021 MSN 
februari 

·  Beslut om rapportering av personuppgiftsincident
1 samt 33 MSN ·  Beslut om upprättande av konsekvensbedömning Bedömningen skrivs ner i rapport.

·  Beslut om upprättande av registerförteckning
·  Beslut om information till registrerade
·  Beslut om att ta fram strategier och rutiner för personuppgiftsbehandling 

3
Upprätta en strategi för hur chefer och andra anställda som arbetar med personuppgifter får 
utbildning och kompetensutveckling inom området dataskydd.

Prata med avdelningschefchef och eventuellt övriga avdelningschefer på ksf 
samt kdir för att ta reda på lämpligt sätt för att genomföra utbildning. YP och arbetsgrupp

KSF tar fram 
utbildningsmeterial 

Påbörja Nov 2020 – Genomför 
utbildning vår 2021

Dataskyddsombudet påminner om: Att följa principerna i artikel 5 vid varje personuppgiftsbehandling Se till att artikel 5 omfattas av utbildningsmaterialet som tas fram vid 
prioriteringspunkt 3. Ingen annan åtgärd föreslås. 

Nämnden måste säkerställa att 
chefer och medarbetare tar del 
av utbildningsmaterialet 

2,4, 32 samt 34 MSN
Säkerställ att chefer och personal har kännedom om vad en personuppgiftsincident är och när den 
ska anmälas till datainspektionen alternativt endast dokumenteras.
Säkerställ att chefer får kunskaper om vad en konsekvensbedömning enligt artikel 35, GDPR är samt 
när och hur en sådan bör genomföras.

Ta fram utbildningsmaterial baserat på kritiken i dataskyddsombudet och sprid 
det på lämpligt sätt.

4 Se över rutiner för hur information ges samt vilket innehåll informationen till de registrerade har. 

Kontrollera med de system som angett att det finns oklarheter kring 
informationsinsatsen om och på vilket sätt information getts till den registrerade. 
Hjälp ansvarig för systemet med att ta fram information och sprida den till de 
registrerade. YP

KSF tar fram Riktlinjer för 
dataskydd Påbörjas nov 2020

12 MSN Ta fram Riktlinjer för dataskydd (se även punkt punkt 11)

Nämnden måste själv gå 
igenom och i förekommande 
fall revidera information till 
registrerade 

5

Se över rutiner för begäran av registerutdrag så att de lämnas ut inom en månad samt rutiner om 
att informera den registrerade om orsaken till en längre hantering i förekommande fall.

Kontrollera med registrator hur rutinen fungerar och se över om rutinen behöver 
revideras. Registratorsgrupp

Varje nämnd bör utse en 
registrator som arbetar med att 
revidera rutinen i syfte att 
möjliggöra en bättre tillämpning 
av den, eventuellt med ledning 
av KSF dec-20

13-14 MSN
Se över rutiner för begäran av registerutdrag så att de innehåller rätt information, alltså information 
om de faktiska personuppgifter som behandlas.

6 Upprätta en intern rutin för hur upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal. 
Kontrollera med upphandling att det finns krav på att leverantören ska acceptera 
vårat biträdesavtal. YP

Nämnden behöver inte göra 
något nov-20

17 -18 MSN Säkerställ att kommunens mall används i de fall det är möjligt.

8 Se över och utreda biträdesförhållande eller personuppgiftsansvar Skriv ner resultatet i en rapport Staben
Nämnden behöver göra detta 
arbete själva jan-21

19 MSN

10

Genomför informationsklassning och riskanalys för den personuppgiftsbehandling som sker i msn 
verksamheter.

Genomför en riskanalys samt konsekvensbedömning över MSN 
personuppgiftsbehandling (övergripande) Staben

Nämnden behöver göra detta 
arbete själva, ev. med stöd 
från Mikaela jan-21

Genomför riskanalys samt konsekvensbedömning för de personuppgiftsbehandlingar som uppfyller 
kriteriet för när konsekvensbedömning ska genomföras enligt artikel 35 GDPR.

23 samt 35 MSN

11
Ta fram rutiner och lämpliga strategier för dataskydd gällande manuell personuppgiftsbehandling och 
den behandling som sker i halvautomatiserade system som fax, kopiator, osv. Ta fram riktlinjer för dataskydd PAL

Nämnderna behöver inte göra 
något förutom att tillämpa den 
framtagna rutinen jan-21

3, 11, 28, 36, 39 - 40 
MSN Ta fram rutiner för radering av personuppgifter på lagringsmedia som usb- minnen vid in aktualitet. 

Ta fram och förmedla tydliga användarinstruktioner för vilken typ av personuppgifter som får 
behandlas och hur bland annat fritextfält får användas. 
Kommunstyrelsen bör säkerställa att särskilda kategorier och andra extra skyddsvärda 
personuppgifter omfattas av tillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
Säkerställ att dataskyddsombudet minst 1 gång per år blir inbjuden till kommunstyrelsens 
ledningsgrupp för att rapportera och följa upp kommunstyrelsens verksamheters 
personuppgiftsbehandling.

Ta fram rutin för hur dataskyddsombudet på ett korrekt sätt i god tid blir inbjuden att delta i alla 
frågor som rör skyddet av personuppgifter, exempelvis vid införskaffande av nytt it-system, när ny 
personuppgiftsbehandling ska påbörjas samt när konsekvensbedömning ska genomföras.
Genomföra lämpliga strategier för dataskydd. 

Säkerställ att dataskyddsombudet mist 1 gång vartannat åt blir inbjuden till kommunstyrelsen för att 
rapportera och följa upp kommunstyrelsens verksamheters personuppgiftsbehandling. 

12
Minimera risken för personuppgiftsincidenter som orsakas av sårbarheten att endast en 
systemförvaltare finns genom att se till att det finns backup för denne. 

Kontrollera med respektive ansvarig chef om detta är möjligt, om skriv ner i 
rapport Staben

Nämnden behöver själva göra 
detta arbete

Tidsplan sätts när punkt 1- 11 är 
åtgärdat

26 MSN

13 Kontrollera att behandlingshistorik, (loggar) finns och sparas under lämplig tid för samtliga system. Kontrollera avtal med tjänsteleverantörerna Systemansvariga 
Nämnden behöver själva göra 
detta arbete

Tidsplan sätts när punkt 1- 11 är 
åtgärdat

29 MSN

14

Kontrollera att användare har fått tydlig information om att behandlingshistorik (systemanvändning) 
kommer kontrolleras regelbundet och syftet med vad uppgifterna kan komma att användas till, för 
samtliga system där kontroll genomförs. Skicka ut en allmän information till alla användare oavsett av system IT

Nämnden behöver själva göra 
detta arbete

Tidsplan sätts när punkt 1- 11 är 
åtgärdat

30 MSN

16
Uppdatera instruktioner till personuppgiftsbiträden med tydliga säkerhetskrav. Säkerställ att 
säkerhetskraven ställs i kommande upphandlingar.

Gå igenom avtalen och gör en bedömning om det föreligger brister. Kontakta 
leverantören i förekommande fall med förslag på åtgärder. I de fall brister inte 
kan avhjälpas, dokumentera och registrera detta. Systemansvariga 

Nämnden behöver själva göra 
detta arbete

Tidsplan sätts när punkt 1- 11 är 
åtgärdat

16 MSN

20
Att MSN tydliggör roll- och ansvarsmatrisen för berörda medarbetare och förmedlar den ut i 
verksamheterna. Se över roll- och ansvarsmatrisen Staben

Nämnden behöver inte göra 
något

Tidsplan sätts när punkt 1- 11 är 
åtgärdat

37 MSN

21

Att MSN utser en eller flera förvaltnings- och verksamhetsnära funktioner som aktivt kan stödja 
verksamheterna i dataskyddsfrågor och personuppgiftsbehandling och som kan vara 
dataskyddsombudets part på förvaltnings- och verksamhetsnivå vid frågor och olika insatser. Utse stödfunktioner alternativt beskriv hur organisationen fungerar i rapport FLG

Nämnden behöver själva göra 
detta arbete

Tidsplan sätts när punkt 1- 11 är 
åtgärdat

38 MSN

22
Kontrollera leverantörer/underleverantörers plats samt vilken typ av personuppgiftsbehandling som 
sker på respektive plats. Detta bör framgå av respektive avtal med leverantören. Systemansvariga

Nämnden behöver själva göra 
detta arbete

Tidsplan sätts när punkt 1- 11 är 
åtgärdat

15 MSN

23
Se till att back-up finns när lagring av personuppgifter sker på C; externa hårddiskar som USB-
minnen samt att USB-minnena hanteras på ett tillräckligt säkert sätt. Ta fram alternativ till  backuper i de fall sådan saknas Systemansvariga

Nämnden behöver själva göra 
detta arbete

Tidsplan sätts när punkt 1- 11 är 
åtgärdat

24, 25, 27 MSN

24
Säkerställ rätt inloggningsmetod för system som innehåller känsliga personuppgifter. 

Kontakta de systemansvariga som inte har tvåfaktorsinsloggning trots 
behandling av känsliga personuppgifter. Kontrollera om det är möjligt att införa 
tvåfaktorsinloggning, om ej möjligt, skriv ner bedömning i rapport Systemansvariga

Nämnden behöver själva göra 
detta arbete

Tidsplan sätts när punkt 1- 11 är 
åtgärdat

31 MSN

25

Kontakta systemleverantörer som behandlar personuppgifter åtMSN i tredje land med stöd av Privacy 
Shield eller andra standardavtalsklausuler där det inte är uppenbart att de följer GDPR. Ställ krav på 
förändringar så att GDPR efterlevs. 

Gör en skriftlig bedömning kring rättsläget. Ställ nya krav på att uppgifterna inte 
ska överföras till tredje land vid kommande upphandling. Systemansvariga tills

Nämnden behöver själva göra 
detta arbete

Tidsplan sätts när punkt 1- 11 är 
åtgärdat

22 MSN
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Nynäshamn, 2020-12-01 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ärendenummer 292/20 

Särskilt yttrande från Socialdemokraterna, 
samhällsbyggnadsnämnden, Verksamhetsplan 2021med 
strategisk plan 2022 - 2025 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om att godkänna verksamhetsplanen 
och internbudgeten för 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan har stor betydelse för Nynäshamns 
kommuns utveckling. Såväl medborgare som företagare gagnas av att den politiska 
viljan formas i ett sådant program. 
Verksamhetsplanen skall ha sin grund i medborgarnas behov av såväl samhällsservice 
som villkoren för företagande och näringsliv. 
Människors intresse för, och vilja att, morgondagens skolor, äldreboende och annan 
samhällsservice skall planeras och byggas på ett hållbart och miljöanpassat sätt skall 
stödjas. Detta skall utgöra fundamentet i det fortsatta samhällsbygget. 
Verksamhetsplanen skall visa på vilket sätt samhällsbyggnadsnämnden skall arbeta 
för att lösa medborgarnas behov och önskemål. Planen skall visa vilka mål och 
aktiviteter som skall vara prioriterade för att behoven skall kunna tillfredsställas. 
Det är även viktigt att nämnden har tillgång till de resurser, såväl tjänstepersoner med 
rätt kompetens, som finansiella resurser, för att kunna genomföra nödvändiga 
aktiviteter.   

För Nynäshamnskommun, och i detta fall samhällsbyggnadsnämnden, så saknas 
många av dessa delar i den verksamhetsplan som ligger för beslut i nämnden.   
De övergripande målen visar på inget sätt hur de skall bidra till att lösa medborgarnas 
uttalade behov, framför allt då dessa behov inte är beskrivna i dokumentet. 
Det är svårt att finna en blå tråd som binder ihop målen med de aktiviteter som 
förvaltningen planerar. 
Där det finns mål för verksamheten så saknas sedan ofta tydliga aktiviteter som skall 
bidra till att målen nås.  

• Som exempel kan nämnas ” Den övergripande planeringen bidrar till en 
hållbar tillväxt” vilka aktiviteter som är riktade mot det målet är svårt att
urskilja.

• Delmålet ” Företag och invånare är nöjda med kommunens 
infrastruktur”. Läser man i verksamhetsplanen så finner man att färre än
20% av de tillfrågade är nöjda med kommunens infrastruktur.

• Läser man under rubriken: Mål tilldelade samhällsbyggnadsförvaltningen
så kan man läsa Mål 3.5: ” Kommunen arbetar löpande för att ingen 
negativ påverkan av näringsämnen och andra föroreningar i sjöar, 
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vattendrag och hav.” Remissvaren för den senast detaljplanen för 
segersängsmotet visar tydligt på att så inte är fallet. 
Snarare tvärt om, Länsstyrelsen menar att det finns risk för att planens 
genomförande kan leda till att miljökvalitetsnormer för vatten inte följs, om 
kommunen antar planen så kan Länsstyrelsen komma att ta upp planen för 
prövning.  

• Ser vi på våra två mindre reningsverk i Marsta och Torp så har inget av dem 
en rening av fosfor som klara dagens krav, trots det så finns inget i 
verksamhetsplanen som visar på hur detta skall åtgärdas. Fållnäsviken som 
idag tar emot vattnet från reningsverket i Marsta är svårt förorenad, främst av 
fosfor, men även av metaller. Fållnäsviken har klassats till otillfredsställande 
ekologisk status, målet är god ekologisk och kemisk status till 2027. 
Någon plan för att avveckla Marsta och Torp reningsverk finns inte, då detta 
troligtvis kommer att vara kostsamt så är det än viktigare att det finns med i 
planeringen. 

 
• Målet 2.1 talar om att ”biltrafiken i Nynäshamn skall minska med minst 

10% till fördel för gång, cykel och kollektivtrafik jämfört med 2015”.  
• Mål 2.3 talar om ”All kommunal planering sker utifrån målbilden om ett 

fossilfritt Nynäshamn till 2030, och ett klimatneutralt Nynäshamn till 
2045”.  

Det är oklart om man för målen ovan menar tätorten eller hela kommunen. 
Någon uppgift om vilka värden som är i dag framgår inte av planen. 
Det finns heller inga aktiviteter som tydligt pekar mot att kommunen skall uppnår 
sina mål.  

 
I verksamhetsplanen kan man läsa att ambitionen är att förslaget till en reviderad Va-
plan skall beslutas under året. Vi socialdemokrater anser att det vore olyckligt att anta 
en ny Va-plan innan den nya Översiktsplanen är antagen. Dock anser vi att vissa 
delar i planen kan beslutas och att arbetet med åtgärder snarast bör startas. Vi tänker 
då främst på Va-frågan för södra skärgården, samt stängningen av reningsverken i 
Marsta och Torp. 
Socialdemokraterna kommer att lämna ett ärende om att dessa arbeten 
snarast skall startas upp. 
Man kan även läsa om att förvaltningen kommer att fokusera på att öka den 
upplevda känslan av trygg- och säkerhet för att stävja den ökade trenden av 
skadegörelse, nedskräpning och klotter. Vi socialdemokrater stödjer det initiativet, vi 
anser att otryggheten i kommunen är mer omfattande än så, vi vill här särskilt nämna 
de att satser som vi yrkade på i vår Trygghetsmotion. 
Att:    

• Kommunen tydligare ska inkludera brotts- och säkerhetsfrågor som en 
integrerad del av planeringsprocessen i nya eller existerande 
stadsmiljöer. 

• Kommunkoncern ägd mark städas och brottsförebyggande åtgärder 
tillgodoses för att skydda privat egendom samt säkra allmänna 
kommunikationsmedel. 
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Läser man internbudgeten för samhällsbyggnadsnämnden så speglar den inte de 
ambitioner som texten anger, bland annat behöver planavdelningen rekrytera en 
senior planarkitekt, samt att man kommer att ha ett stort resursbehov för arbetet 
med digitalisering av detaljplaner. 
Stadsmiljöavdelningen har inte fått någon utökning av budgeten trots att vi under 
2020 tydligt sett att verksamheten inte klarat av att möta medborgarnas förväntningar 
på skötseln av parker och renhållning. De nya 3,0 Mkr till stadsmiljöavdelningen som 
finns i budgeten skall kompensera för kapitalkostnader och drift för de gåvor som 
kommunen fått under 2020, inga ytterligare medel har tillförts verksamheten, utöver 
en uppräkning för personalkostnader och inflation. 
 
Det socialdemokratiska budgetförslaget innehöll 8,4 Mkr mer till nämnden.   
 
Investeringsbudgeten för VA-verksamheten har reviderats ner mot tidigare budget 
2020 - 2023. Där framgick att Va-verksamheten behöver investera 200 Mkr årligen 
de närmsta åren, för att både klara av att reinvestera i ledningsnätet och på verken, 
som har stora behov, samt att kunna investera i nya områden varefter kommunen 
växer. I den nu redovisade budgeten har endast 100 Mkr avsatts från 2023. 
Man kan även läsa att stadsmiljöavdelningen har arbetat upp en underhållsskuld 
under en längre tid, vilken kommer att kräva ökade reinvesteringar.   
 
Vi socialdemokrater känner en stor oro inför framtiden om inte verksamheten får 
tillgång till de investerings- och reinvesteringsmedel som kommer att krävas för att 
utveckla vår hembygd. 
         
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
 
 
Göran Bergander (S) 
Gruppledare MSN 
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Yttrande gällande Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden 2021 

Miljöpartiet deltar inte i beslutet om verksamhetsplanen för 2021 då:  

1. Vi instämmer inte med Alliansens förslag på ändring av namnet på nämnden från

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden.  Ordet miljö

skall finnas kvar och det ska vara klart för alla att miljön, både den fysiska och

sociala, måste vara i mitt när det gäller alla beslut kring samhällsbyggnads ärenden.

Det ska synas att Nynäshamn förvaltar mäniskans, kommunens och jordens resurser

rättvist och ansvarsfult.  Välfärden av nuvarande och framtida generationer hänger

på att vi agerar rätt nu och det är viktigt att vi visar att vi uppskattar och förstår att

miljön är ytterest viktig.

2. Det är oklart hur hållbarhet (ekonomisk, social och miljö) ska beaktas i

beslutsprocessen. Överskitsplanen är en viktig del av detta men beslut krävs och tas

som ligger utanför planen. En del flexibilitet behövs då förhållanden ändras på grund

av ökad kunskap, förändrade förhållande och så vidare.  För att kunna ta bra beslut

behövs förbättrat underlag baserat på kraven angivna i Agenda 30.  De behöver

summeras på så sätt att man enkelt kan värdera om t.ex. de ekonomiska fördelarna

uppväger de negativa för miljön och om de går att mildra.

3. En del begrepp bör förtydligas.  Det är oklart när begreppet ’Nynäshamn’ omfattar

hela kommunen och när det omfattar bara tätorten. Stadsmiljöavdelningen är ett

missvisande namn.  Stadsmiljöavdelningen antyder att avdelningen bara jobbar

urbant och med fokus på orten Nynäshamn. Enligt dokumentet ska

stadsmiljöavdelningen sköta bland annat drift och underhåll av naturreservat, frilufts- 

och rekreationsområden och dessa ligger inte enbart inom orten.

4. Vi instämmer inte med Alliansens förslag på prioriteringar.  Vi står fast vid de vi har

framlagt i vår visions arbete och budget.

Anna Evans

Ledamot i MSN

Miljöpartiet de Gröna, Nynäshamn
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Miljö-   och   Samhällsbyggnadsnämnden  
Nynäshamns   kommun   

Västerby    2020-12-01  

Avslag   beträffande   verksamhetsplan   och   internkontroll   för   2021  

Bakgrund   
I   Alliansens   Mål   och   budget   2021-2024   beskrivs   en   flytt   av   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämndens   
fastighetsavdelning   till   kommunstyrelsen.   Detta   är   dock   inte   ett   beslut   som   kan   tas   i   Mål   och   
budgetdokumentet   enligt   kommunallagen   5   kap.   §   1   och   enligt   SKR:s   jurister.   Denna   flytt   av   
fastighetsavdelningen   saknas   också   i   Mål-   och   budgetdokumentets   beslutssatser   som   har   tagits   av   
kommunfullmäktige.   Redan   i   vår   återremiss   av   Mål   och   budget   i   kommunstyrelsen   2020-05-19,   påtalade  
vi   att   en   sådan   omorganisering   ska   tas   av   kommunfullmäktige.   För   att   flytta   t.ex.   fastighetsavdelningen   
från   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   till   kommunstyrelsen,   krävs   att   en   sådan   
organisationsförändring   beslutas   i   kommunfullmäktige,   vilket   inte   har   skett.   Vi   yrkade   även   avslag   till   
kommunstyrelsens   verksamhetsplan   2021   den   19   november   2020   på   grund   av   att   beslutet   om   den   
förändrade   ansvarsfördelningen   saknas   i   fullmäktige.   Om   fullmäktige   beslutar   om   att   förändra   ansvaret   
för   vår   kommuns   nämnder   behöver   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämndens   verksamhetsplan   revideras   
så   att   den   stämmer   överens   med   det   aktuella   uppdrag   som   fullmäktige   har   delegerat   till   nämnden.   
Eftersom   fullmäktige   inte   har   beslutat   om   någon   förändring   av   ansvaret   för   kommunens   nämnder,   kan   
inte   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   ta   beslut   om   det   nuvarande   förslaget   till   nämndens   
verksamhetsplan.     

Vi   är   också   starkt   kritiska   till   att   nämndens   namn   ska   ändras   från   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   
till   samhällsbyggnadsnämnden.   Enligt   den   föreslagna   verksamhetsplanen   är   det   en   mycket   stor   del   av   
verksamheten   som   just   handlar   om   miljö   i   olika   former   som   t.ex.   utomhusmiljö,   inomhusmiljö,   vattenmiljö,  
boendemiljö,   stadsmiljö,   lekplatsmiljöer,   skolmiljöer,   etc,   etc.   Till   exempel   är   många   av   målen   och   
indikatorerna   inriktade   mot   just   miljö   och   hela   VA-avdelningens   arbete   är   i   högsta   grad   ett   arbete   som   
relaterar   till   begreppet   miljö.     

Dessutom   finns   en   avdelning   inom   förvaltningen   som   heter   Stadsmiljö,   i   vilken   park,   gator   och   vägar   etc.  
ingår.   Även   fordon   och   service   ingår   i   Stadsmiljö.   Vi   ifrågasätter   namnet   på   avdelningen   Stadsmiljö   vilket  
signalerar   att   avdelningen   enbart   arbetar   med   orten   Nynäshamn.   Detta   visar   på   ett   tydligt   urbant   
perspektiv   där   ca   hälften   av   kommunens   område   exkluderas.   I   dokumentet   behöver   också   tydliggöras   
när   kommunen   Nynäshamn   avses   och   när   man   menar   orten   Nynäshamn.      

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

Västerby   byväg   1,   137   94   NORRA   SORUNDA  
Tel   0708-92   17   50,   kontakt@sorundanet.se   
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Vi   anser   att   en   risk-   och   konsekvensanalys   behöver   göras   innan   ett   eventuellt   namnbyte   sker   och   innan   
eventuell   flytt   av   fastighetsavdelningen   till   kommunstyrelsen.     
  

Vi   är   förvånade   över   att   år   2020   saknas   i   samtliga   tabeller   i   verksamhetsplanen   och   att   en   del   av   målen   
är   satta   till   2020,   trots   att   detta   ska   vara   en   verksamhetsplan   för   2021   med   strategisk   plan   2022-2025.   
Även   om   de   nationella   målen   inte   är   fastställda,   är   det   inget   som   hindrar   att   kommunen   sätter   upp   egna   
mål.     

  
Yrkande   
Vi   yrkar:   
  
● på   avslag   för   samhällsbyggnadsnämndens   verksamhetsplan   för   2021,   med   strategisk   plan   

2022-2025     
  

  
  

  
  

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   
  
  
  
  

Per   Ranch   
Ersättare   i   Miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   
i   Kommunstyrelsen,   
samt   ledamot   i   kommunfullmäktige   
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Nynäshamn, 2020-12-01 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ärende gällande VA-lösningar för södra skärgården och 
Reningsverken i Marsta och Torp 

Bakgrund 

Va-planen antagen 2014 innebar att fastigheterna i hela södra skärgården skall 
anslutas till det kommunala VA-kollektivet. 
Nu har förvaltningen tagit fram ett nytt förslag till VA-plan, som varit ute på en 
miniremiss under våren 2020. Förslaget innebär att de fastigheter i södra skärgården 
som idag har enskilt avlopp skall fortsätta att ha det. Detta kommer att kräva att 
kommunen tillsammans med fastighetsägarna och deras samfällighetsföreningar, 
startar ett arbete för att klara ut statusen på nuvarande anläggningar samt tar fram 
förslag på nya moderna lösningar för fastigheternas VA-lösningar. 
När detta arbete startar är det av stor vikt att man arbetar för att hitta lösningar som 
kommer att uppfylla de nya krav, som kan komma att införas i lagstiftningen 
baserade på den statliga utredningen SOU 2020:10.  
Utredningens etappmålsförslag innebär att alla enskilda avlopp i kust- och sjönära 
områden senast 2030, ska vara utrustade med godkänd reningsteknik. 
Detta för att Sverige skall klara att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning eller 
miljömålen i EU:s ramdirektiv för vatten.    

Det var också tänkt att de två Va-systemen, västra och östra, skulle bindas ihop med 
en överföringsledning som var planerad att byggas, just innan de drogs ut på öarna i 
södra skärgården. 
Då detta alternativ inte längre anses möjligt att genomföra, främst av ekonomiska 
skäl, måste en ny lösning för hur våra två Va-system skall bindas samman tas fram. 
Detta är nödvändigt för att kommunen skall kunna avveckla reningsverken i Marsta 
och Torp som inte har förutsättningar att klara nya miljökrav. Inget av de två 
reningsverken klara kraven på fosforrening. Marsta släpper ut sitt vatten i 
Fållnäsviken, den nuvarande ekologiska statusen för Fållnäsviken är 
otillfredsställande. Kraven är att viken, liksom alla övriga vattenområden i 
kommunen, skall uppnå god kemisk och ekologisk status till 2027.    
Att avveckla de två verken kommer att innebära att nya förbindelseledningar anläggs 
mellan de två verken, och sedan dras till anslutningspunkten vid Muskan, för att där 
anslutas till ledningsnätet som går till reningsverket i Nynäshamn. 
Detta arbete kommer att vara omfattande, så därför anser vi socialdemokrater att det 
är nödvändigt att planeringen startas omgående. 
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Socialdemokraterna yrkar därför:  
• Att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 

snarast tillsammans med SMOF, samt fastighetsägarna 
och deras samfällighetsföreningar, starta upp arbetet med 
att inventera och ta fram lösningar för de enskilda 
avloppsanläggningarna, som kommer att klara de nya krav 
som kan komma att införas. 

• Att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 
snarast starta upp planeringen för att kunna lägga ner 
reningsverken i Marsta och Torp. 

 
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
 
 
 
 
 
Göran Bergander (S) 
Gruppledare 
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