
 

PROTOKOLL Sida 1(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-11-17 
Anslaget sätts upp: 2020-11-20   Anslaget tas ned: 2020-12-11 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 

Underskrift      Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-11-17 kl. 08.30-12:20 

Beslutande 
Maria Gard Günster (C) 
Åke Jonsson (M) ersätter Bodil Toll (M) Via Teams 
Otto Svedenblad (M) ersätter Fredrik Sönnergren (M) Via Teams 
Patrik Appelkvist Larsson (C) Via Teams 
David Öberg (KD)  
Göran Bergander (S) 
Anki Lindeberg (S) Via Teams 
Johnny Edholm (S) Via Teams 
Anna Evans (MP) Via Teams 
Leif Branting (MP) ersätter Hans-Owe Krafft (SN) Via Teams 
Donald Löfving (SD) Via Teams 
Carl Marcus (SD) ersätter Donald Löfving (SD) Via Teams §252 

Icke tjänstgörande ersättare 
Tobias Östring (L) Via Teams, §§ 266-267, 269, 268, 270-276 
Britt-Marie Jakobsson (PPiN) Via Teams 
Helen Sellström-Edberg (S) Via Teams 
Yvonne Lundin (S) Via Teams 
Per Ranch (SN) Via Teams, §§ 267, 269, 268, 270-276 
Carl Marcus (SD) Via Teams §§ 253-267, 269, 268, 270-276 

Paragrafer 
§§ 252-276

Justeringens plats och tid 
Sammanträdeslokal kommunhus plan B, 2020-11-19 kl. 15:00 

Underskrifter 

Maria Gard Günster (C) 
Ordförande 

Göran Bergander (S) 
Justerare 

Anneli Hallberg 
Sekreterare  



 

PROTOKOLL Sida 2(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Övriga deltagare 
Alf Olsson, förvaltningschef 
Claes Kilström, fastighetschef Via Teams, §§ 259-267, 269, 268, 270-276 
Percy Tollebrant, t.f. VA-chef Via Teams, §§ 259-267, 269, 268, 270-276 
Marie Stålbom Warg, avdelningschef plan, stab och bygglov Via Teams, §§ 259-267, 269, 268, 270-276 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef Via Teams, §§ 261-267, 269, 268, 270-276 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare Via Teams 
Anneli Hallberg, utredare/nämndsekreterare 
Malin Qviberg, projektledare VA Via Teams, §§ 270-271 
Pitchayan Buachoom, plan- och landskapsarkitekt Via Teams, §§ 265-266 
Adam Andersson, projektledare mark- och exploatering Via Teams, §§ 265-266 
Rikard Strandberg, t.f. bygglovchef Via Teams, §§252-257, 266 
Daniel Hjertton, bygglovkonsult Via Teams, §§ 266-267 
Marie Ekenstierna, controller Via Teams, §§ 260-267, 269, 268, 270-276 
Aline Varre Friman, politisk sekreterare Moderaterna Via Teams, §§ 260-267, 269, 268, 270-276 
Anneli Hagman Larsson, politisk sekreterare Sorundanet Via Teams, §§ 266-267, 269, 268, 270-276 
Yvonne Persson, kommunjurist Via Teams, §§ 269, 268 



 

PROTOKOLL Sida 3(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning  
Upprop och anmälningar om förhinder 
Val av justerare 

§ 252/20 Fastställande av dagordning
§ 253/20 Grimsta 1:42, Källviksvägen 2b, Sorunda – Nybyggnad av garage och förråd

§ 254/20 Anneberg 1:44, Odens väg 4, 148 96 Sorunda - Nybyggnation av fritidshus samt
rivning av befintligt fritidshus 

§ 255/20 Träviksgården 1:3, Torsvi 6, Torö – Strandskyddsdispens för tillbyggnad av
fritidshus 

§ 256/20 Berga 11:7, Lyktstigen 1, Torö – Strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad 

§ 257/20 Ören 1:112, Herrhamra gård 14, Torö - Ansökan om strandskyddsdispens för
komplementbyggnad (gästhus) 

§ 258/20 Återuppbyggnad av Lilla Gröndal - förslag på byggnader
§ 259/20 Svar på medborgarförslag - ombyggnation av ishallen
§ 260/20 Svar på medborgarförslag - Rusta upp skolgården i Stora vika
§ 261/20 Förhyrning av skollokaler
§ 262/20 Svar på remiss - Motion om att bygga om delar av sjukhuset till skola
§ 263/20 Yttrande över remiss - Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun
§ 264/20 Delegationsrapport 2020-10-12 - 2020-11-09
§ 265/20 Meddelanderapport 2020-10-10 - 2020-11-06
§ 266/20 Information om inkomna yttranden för detaljplan Sydvästra Segersängsmotet
§ 267/20 Information om uppdrag Ören
§ 268/20 Information om revidering av reglemente
§ 269/20 Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden 2021
§ 270/20 Övriga frågor och medskick
§ 271/20 Svar på medskick VA
§ 272/20 Redovisning av beslut i andra nämnder
§ 273/20 Rapport från avdelningscheferna
§ 274/20 Rapport från politiker
§ 275/20 Rapport från förvaltningschefen
§ 276/20 Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor

Paragraferna behandlades i ordning: 252-267, 269, 268, 270-276 



 

PROTOKOLL Sida 4(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Upprop och anmälningar om förhinder 
Bodil Toll (M) har anmält förhinder och ersätts av Åke Jonsson (M) 

Fredrik Sönnergren (M) har anmält förhinder och ersätts av Otto Svedenblad (M) 

Hans-Owe Kraft (SN) har anmält förhinder och ersätts av Leif Branting (MP) 

Val av justerare 
Göran Bergander (S) utses att justera protokollet.  
Protokollet justeras i kommunhus B, plan 2 2020-11-19 kl. 15:00 



 

PROTOKOLL Sida 5(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 252/20 

Fastställande av dagordning 
Ärende § 257 - Ören 1:112, Herrhamra gård 14, Torö - Ansökan om strandskyddsdispens för 
komplementbyggnad (gästhus) utgår och behandlas på kommande nämnd.  

Dagordning fastställs med ovan ändring.   



 

PROTOKOLL Sida 6(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 253/20 MSN/2020/1135/267B 

Grimsta 1:42, Källviksvägen 2b, Sorunda – Nybyggnad av 
garage och förråd 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

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

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

Val av grundläggningsmetod ska anpassas efter markensbeskaffenhet.  

Upplysningar 
För att påbörja nybyggnadsåtgärder krävs bygglov och startbesked.  

Strandskyddsdispens enligt miljöbalken upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen beslutet vann laga kraft. 

Sökanden bör förvisa sig om att länsstyrelsen inte beslutar att överpröva beslutet. Beslut om 
överprövning sker normalt inom tre veckor från det datum beslutet inkommit till länsstyrelsen. 

Förkortningar: Miljöbalken. (MB) 

Ärendet 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens inkommer till Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 juni 2020 avseende nybyggnad av garage och förråd med en 
byggnadsarea om 56 kvm. Sökande väljer den 30 juni 2020 att återta den del av ärendet som avser 
ansökan om bygglov och efterföljande prövning avser därmed enbart en prövning om 
strandskyddsdispens enligt Miljöbalken.  

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 
Strandskydd gäller 300 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § 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. 



 

PROTOKOLL Sida 7(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan men inom en sammanhållen bebyggelse. 

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

Bedömning enligt miljöbalken 
Den söka åtgärden ska uppföras inom ett strandskyddsområde enligt 7 kap. 13 § MB. Det är som 
utgångspunkt förbjudet att uppföra nya byggnader utan att en strandskyddsdispens beviljas, se 7 
kap. 15 § pkt. 1 och 18 b § § MB.    

För den nu aktuella åtgärden gällande nybyggnad av garage och förråd om ca 56 kvm. Kan det 
jämförelsevis, gentemot befintliga byggnader på fastigheten, framförallt med hänsyn till att 
huvudbyggnadens areal är ca 50 kvm, inte vara en fråga om en kompletteringsåtgärd eller 
komplementbyggnad. En kompletteringsåtgärd till ett befintligt bestånd får bl.a. inte vara 
dominerande gentemot huvudbyggnaden.  

Med hänsyn till att ansökan om bygglov är återtagen och med det ovannämnda informerat till 
sökande, att de olika prövningarna gällande bygglov och strandskyddsdispens innebär risker att i 
denna fråga kan ge olika utfall. Förtydligas att denna prövning enbart avser en prövning gentemot 
bestämmelserna i Miljöbalken om strandskyddsdispens.  

Det som därefter tas upp för prövning är en byggnad i en våning som avser garage och förråd med 
en byggnadsyta om 56 kvm. Av tidigare beslut anses den föreslagna åtgärden inrymmas inom den 
tidigare beslutade tomtplatsen den 10 augusti 2010, Au § 73. Det får därmed anses att särskilda 
skäl föreligger, se 7 kap. 18 c § pkt 1 MB och att strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften 
uppfylls. Vidare i en avvägning mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset bedömer 
förvaltningen att det enskilda intresset i detta fall har liten påverkan på strandskyddets syfte. 

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 garage och förråd. 
Åtgärden utförs inom tidigare beslutad tomtplats. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 3 november 2020, § 206 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

 
 

 

 
 



 

PROTOKOLL Sida 8(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, 2020-10-21  
 
Handlingar som tillhör beslutet är:  
1st ansökningsblankett 
1st situationsplan  
2st fasadritningar  
1st planritning  
1st sektionsritning  
Beslut från Au § 73 1st översiktsbild 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
Sökanden 

Beslutet delges 
Länsstyrelsen, enheten för planfrågor   

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 
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 254/20 MSN/2020/1552/237 

Anneberg 1:44, Odens väg 4, 148 96 Sorunda - Nybyggnation 
av fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
Bygglov beviljas för nybyggnation av fritidshus med stöd av 9 kap. 31  § PBL. I samband med 
byggnationen rivs befintligt fritidshus. 

Kontrollansvarig 
Som kontrollansvarig, certifierad med behörighet N 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 29 500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-09-21 och beslut fattades 2020-11-17, 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). 

Ärendet 
Ansökan om nybyggnad av fritidshus i 1 våning med en bruttoarea om 103 m² varav 121 m² utgör 
byggnadsarea. I samband med nybyggnationen kommer befintligt fritidshus att rivas.  

Ytuppgifter 
o Bruttoarea: 103 m² 
o Byggnadsarea: 121 m² 
o Boarea: 90,5 m² 

Föreskrifter för bygglov 
Fasader med träpanel färgas i svart kulör, tak beläggs med svarta tegelpannor. 

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. 

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.  
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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. 

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. 

6. Behovet av utstakning. 

7. Byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut av startbesked 

- kontrollplan 

- rivningsplan 

- dagvattenhantering. 

- konstruktionsritningar enligt EKS11. 

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: 

http://www.nynashamn.se/Bygga-bo-och-miljo/Kartor-och-matning/Bestall-mattjanster.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). 

mailto:bygglov@nynashamn.se
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Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 
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 samt Kustplanen fastställd 2002 gäller för fastigheten.  

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

Bedömning enligt plan- och bygglagen 
Fastigheten är idag bebyggd med ett fritidshus som enligt tidigare beslut har en byggnadsarea om 
cirka 76 m2. Ansökan avser uppförande av ett nytt fritidshus om cirka 121 m2 byggnadsarea 
(ersättningsbyggnad). 

Förslaget bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7 samt 9-11 
§§. Bygglov kan därmed tillstyrkas med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för nybyggnation av fritidshus med stöd av 9 kap. 31 § PBL. I samband med 
byggnationen rivs befintligt fritidshus.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 3 november 2020, § 207 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, 2020-10-20  
 
Handlingar som tillhör beslutet är:  
1 situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta  
3 ritningar på huvudbyggnaden  
Teknisk beskrivning  
Vattenprov  
Ansökan  
 
Bilagor  
Översiktskarta  
Karta över fastigheten 

 

 

Skickas till 
Akten 
Sökande 

Kopia för kännedom 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
 

Underrättelse via brev genom kopia på kungörelse 
Grannar eller kända sakägare. 

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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§ 255/20 MSN/2020/1350/267B 

Träviksgården 1:3, Torsvi 6, Torö – 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 fritidshus.  

Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta och fri passage enligt markering på 
situationsplan. Byggnader och andra anläggningar utanför tomtplatsen/ i direkt anslutning vid 
vattnet får tas i anspråk för det avsedda ändamålet.  

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

Strandskyddsdispens 11 300 kronor 

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

Val av grundläggningsmetod ska anpassas efter markens beskaffenhet.  

Upplysningar 
Strandskyddsdispens enligt miljöbalken upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen beslutet vann laga kraft. 

Det krävs bygglov och startbesked enligt PBL för att få påbörja tillbyggnadsåtgärden.  

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. 

Förkortningar: Miljöbalken (MB) och Plan- och bygglagen (PBL).  

Ärendet 
Ansökan avser att inom en del av fastigheten Träviksgården 1:3 bygga till ett befintligt fritidshus. 
Byggnaderna utgör en samlad bebyggelsegrupp med en huvudbyggnad och fem stycken 
komplementbyggnader.  

Tillbyggnadsåtgärderna placeras längsmed huvudbyggnadens södra och västra fasad med en 
sammanlagd yta om ca 30 kvm.  



 

PROTOKOLL Sida 14(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 
Fastigheten ligger inom ett sjöövningsområde för Försvarsmakten enligt 3 kap. 9 § MB. 

Strandskydd gäller 300 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § 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, kustplanen fastställd 2002 gäller för fastigheten.  

Bedömning enligt miljöbalken 
Åtgärden ska utföras inom ett område där strandskydd gäller enligt 7 kap. 13 § MB. Av följande 
bestämmelser enligt 7 kap. 15 § MB är den sökta åtgärden förbjuden att utföras utan att en 
strandskyddsdispens meddelas.  

Strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 b § MB tas därmed upp för prövning.  

Initialt kan det konstateras att omfånget av åtgärden bedöms som en kompletteringsåtgärd till en 
tidigare bebyggd del av fastigheten Träviksgården 1:3. Det kan beaktas som särskilda skäl att 
platsen med sin tidigare bebyggelse redan är ianspråktagen, se 7 kap. 18 c § pkt. 1 MB, och 
föreslagen tomtplatsavgränsning avspeglar ianspråktagandet. 

Med hänsyn till att befintliga huvudbyggnaden på den aktuella delen av fastigheten är avskärmad, 
se 7 kap. 18 c § pkt. 2 MB, från den norra delen av vattenområdet med bebyggelse och avståndet 
till vattnet på fritidshusets östra fasad är ca fyra meter bedöms föreslagna åtgärder inte utvidga den 
upplevda hemfrizonen mot vattenområdet mer än nämnvärt.  

Beaktat av det ovannämnda och att åtgärden inte anses utgöra en väsentlig påverkar för djur och 
växtliv, samt i en avvägning mellan det enskilda och allmänna intresset bedöms åtgärden uppfylla 
strandskyddets båda huvudsyften och särskilda skäl föreligger.  

Kan dispens från strandskyddet därefter 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 fritidshus.  

Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta och fri passage enligt markering på 
situationsplan. Byggnader och andra anläggningar utanför tomtplatsen/ i direkt anslutning vid 
vattnet får tas i anspråk för det avsedda ändamålet.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 3 november 2020, § 208 



 

PROTOKOLL Sida 15(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, 2020-10-21  
 
Handlingar som tillhör beslutet är:  
1st ansökningsblankett  
1st planritning  
1st fasadritning  
1st situationsplan  
1st tomtplatsavgränsning  
 
Bilagor  
Fotobilaga 

 

 

Skickas till 
Akten 
Sökanden 

Beslutet delges 
Länsstyrelsen, enheten för planfrågor   
 

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 



 

PROTOKOLL Sida 16(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 256/20 MSN/2020/1417/267B 

Berga 11:7, Lyktstigen 1, Torö – Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av komplementbyggnad 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för nybyggnad av 
komplementbyggnad. Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta och fri passage 
enligt markering på situationsplan.   

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

Strandskyddsdispens 11 300 kronor 

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

Val av grundläggningsmetod ska anpassas efter markens beskaffenhet.  

Upplysningar 
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. 

Förkortningar: Miljöbalken. (MB) 

Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea 
om 80 kvm.  

Åtgärden har föregåtts av en bygglovsprövning enligt Plan- och bygglagen. Positivt bygglov för 
komplementbyggnaden är meddelat den 25 juni 2020.  

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 
Strandskydd gäller 100 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § 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. 



 

PROTOKOLL Sida 17(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 

Gällande översiktsplan antagen 2012 och kustplanen fastställd 2002 omfattar fastigheten.   

Bedömning enligt miljöbalken 
Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften, se 7 kap. 13 och 15 § § MB. Bedömer 
förvaltningen att allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras av åtgärden eftersom 
åtgärden utförs inom ett område som redan är ianspråktaget och väl avskilt från området närmast 
strandlinjen.   

Fri passage för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv enligt 7 kap 18 f 
§ MB kan säkerställas genom föreslagen tomtplatsavgränsning. 

I en avvägning mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset bedömer förvaltningen att 
det enskilda intresset i detta fall har liten påverkan på strandskyddets syfte. 

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 nybyggnad av 
komplementbyggnad. Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta och fri passage 
enligt markering på situationsplan.   

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 3 november 2020, § 210 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 18(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, 2020-10-14  
 
Handlingar som tillhör beslutet är:  
1st ansökningsblankett  
1st situationsplan  
1st plan- och fasadritning  
1st sektionsritning  
1st tomtplatsavgränsning 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
Sökanden 

Beslutet delges 
Länsstyrelsen, enheten för planfrågor   

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 



 

PROTOKOLL Sida 19(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 

§ 257/20 MSN/2020/1376/267B 

Ören 1:112, Herrhamra gård 14, Torö - Ansökan om 
strandskyddsdispens för komplementbyggnad (gästhus) 
Ärendet behandlades i arbetsutskottet 3 november 2020, § 209.  

Arbetsutskottet återremitterade ärendet, ärendet utgår därför från nämndens sammanträde.  

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 20(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 258/20 MSN/2020/1232/291 

Återuppbyggnad av Lilla Gröndal - förslag på byggnader 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggnation av ny skolbyggnad sker genom SKLs 
ramavtal för Förskolebyggnad 2018. 

Sammanfattning 
För att ersätta Lilla Gröndal har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram flera 
förslag på byggnader och dess kostnader varav minst ett alternativ ska vara en modulbyggd skola. 
Som alternativ finns att anlita konsulter för att projektera en byggnad i egen regi eller att avropa en 
byggnad via SKLs ramavtal för förskolebyggnader 2018. Det kommer ta 9 månader längre att bygga 
något som projekterats av kommunen med hjälp av konsulter i jämförelse med att avropa från SKLs 
ramavtal för Förskolebyggnader. Det uppskattas även bli cirka 14 000 kronor dyrare per 
kvadratmeter att projektera i egen regi. Alternativet med egen projektering tros inte hålla befintlig 
budget vilket avrop från SKLs ramavtal för förskolebyggnader borde kunna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggnation av ny skolbyggnad sker genom SKLs 
ramavtal för Förskolebyggnad 2018. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 3 november 2020, § 213 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 
 
 

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

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Avropsvägledning Förskolebyggnader 2018, sida 11 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-22 
 

Skickas till  
Akten  
Projektledaren  
Barn- och utbildningsnämnden 



 

PROTOKOLL Sida 21(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 259/20 MSN/2019/0383/008 

Svar på medborgarförslag - ombyggnation av ishallen 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
1. att avslå medborgarförslag gällande ombyggnation av ishallen. 
2. att förvaltningens får i uppdrag att utreda verksamheternas behov av utökade faciliteter. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att bygga ut ishallen har inkommit. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslag gällande ombyggnation 
av ishallen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 3 november 2020, § 211 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
1. att avslå medborgarförslag gällande ombyggnation av ishallen. 
2. att förvaltningens får i uppdrag att utreda verksamheternas behov av utökade faciliteter. 
 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Donald Löfving (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Förbättringsförslag gällande ishallen. 
Kontaktuppgifter medborgarförslag - Förbättringsförslag Ishallen 
Fasad ny ingång - Ritning - Medborgarförslag – Förbättringsförslag gällande Ishallen  
Ritning Plan 1 - Medborgarförslag - Förbättringsförslag gällande Ishallen 
Ritning Plan 0 - Medborgarförslag - Förbättringsförslag gällande Ishallen 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-22 
 

Skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige  
Förvaltare  
Förslagsställaren 

 



 

PROTOKOLL Sida 22(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 260/20 MSN/2019/1954/008 

Svar på medborgarförslag - Rusta upp skolgården i Stora vika 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
1. att avslå medborgarförslag att kommunen rustar upp skolgården i Stora vika 
2. att förvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av en lekpark i Stora Vika tillsammans med 
verksamheten.   

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att rusta upp skolgården på Stora vika skola har inkommit. Förvaltningen 
föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslag att kommunen rustar upp 
skolgården i Stora vika 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 3 november 2020, § 212 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
1. att avslå medborgarförslag att kommunen rustar upp skolgården i Stora vika 
2. att förvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av en lekpark i Stora Vika tillsammans med 
verksamheten.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Att kommunen rustar upp skolgården i Stora Vika 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-22 
 
Skickas till  
Akten  
Förslagsställaren  
Kommunfullmäktige  
Förvaltaren 



 

PROTOKOLL Sida 23(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 261/20 MSN/2020/0513/291 

Förhyrning av skollokaler 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att ingå i hyresavtal för skollokaler 
om ca 200 kvadratmeter i Vaktberget 4. 
 
Sammanfattning  
Ett utkast till hyresavtal för skollokaler i fastigheten Vaktberget 4 har upprättats. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Behovsanalys, 2020-03-12 
Förstudie, 2020-06-17 
Protokollsutdrag, BUN-AU § 48/2020 
Utkast till hyresavtal, inkl. bilagor 
PM Undersökning av alternativa skollokaler 
Yttrande i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts ärende, BUN 2020/0015/291-§ 48/20 
Utlåtande avseende hyra av lägenheter, 2020-11-09 
 

Skickas till 
Akten 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Fastighetschefen 



 

PROTOKOLL Sida 24(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 262/20 MSN/2020/1224/060 

Svar på remiss - Motion om att bygga om delar av sjukhuset 
till skola 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelseförvaltningen.  

Sammanfattning 
Den 28 maj 2020 inkom Jean-Claude Menot (SD) och Klas Rydström (SD) med en motion till 
kommunfullmäktige om att bygga om delar av sjukhuset till skola. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. En utredning om 
möjligheten att göra delar av sjukhuset till skola utreds inom lokalförsörjningsprocessen och är inget 
som ansvaras för av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
En ändring av sjukhuset till skola medges i detaljplanen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelseförvaltningen.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 3 november 2020, § 214 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 

Beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.  
Donald Löfving (SD)yrkar bifall till motionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Motion om att bygga om delar av sjukhuset till skola, 2020-05-18 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-27 
 
Skickas till  
Akten  
Kommunstyrelseförvaltningen 



 

PROTOKOLL Sida 25(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 263/20 MSN/2020/1561/008 

Yttrande över remiss - Riktlinjer för hållbart byggande i 
Nynäshamns kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelseförvaltningen.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Anna Evans (MP) inkommer med ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs protokollet som Bilaga A. 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till Riktlinjer för 
hållbart byggande i Nynäshamns kommun. Förvaltningen, genom avdelningen för plan, stab och 
bygglov, har förutom att ha yttrat sig över remisser även agerat stöd i framtagandet av riktlinjerna. 
Synpunkterna som framkom i de interna yttrandena anser förvaltningen har beaktas i det nya 
förslaget. Dokumentet är snyggt och lätt att använda och förvaltningen har inga ytterligare 
synpunkter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelseförvaltningen.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 3 november 2020, § 215 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 

Yrkanden 
Anna Evans (MP) yrkar att deras förslag läggs till förvaltningens yttrande. 

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 
förslag mot förvaltningens förslag med Anna Evans (MP) tilläggsyrkande.  

Proposition 
Ordförande (C) ställer förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Evans (MP) 
tilläggsyrkande och finner bifall för förvaltningens förslag med Evans (MP) tilläggsyrkande 

Beslutsunderlag 
Remissversion – Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun, 2020-09-11 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-27 

Skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen  
Planeringschefen  
Miljö-/klimatstrategen 
Samhällsplanerare 
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§ 264/20 MSN/2020/0014/008 

Delegationsrapport 2020-10-12 - 2020-11-09 
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 2020-10-12 - 2020-11-09 

Skickas till 
Akten 
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DELEGATIONSRAPPORT 
2020-10-12 – 2020-11-09 

Ansvarig 
enhet 

Ärende Delegations
punkt 

Beslut 

Arbetsutskot
tet 

MSN/2020/1173/235 
Söder Enby 5:1, Söder 
Enby, Sorunda– 
Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 
. 

8.2.12 

MSN AU 3 november 2020, § 
205/20 
 
Positivt förhandsbesked 
meddelas för nybyggnad av 
enbostadshus, med stöd av 9 
kap. 17 § PBL för fastigheten 
Söder Enby 5:1 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1384/220A 
Anmälan nybyggnad 
komplementbostadshus 

8.2.17 
Anmälan avvisas 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1699/220A 
Anmälan tillbyggnad 
fritidshus 

8.2.17 
Beslut om anmälan återtas 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1603/234 
Bygglov nybyggnad 
fritidshus 

8.2.17 
Beslut om ansökan återtas 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1605/227A 
Bygglov nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
garage 

8.2.17 

Beslut om ansökan återtas 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1548/237A 
Anmälan tillbyggnad 
fritidshus 

8.2.17 
Beslut om att anmälan återtas 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1727/220A 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad 

8.2.17 
Beslut om att anmälan återtas 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1408/234A 
Bygglov fasadändring, 
utvändig ändring fritidshus 

8.2.17 
Beslut om att ansökan återtas 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1073/221 
Klagomål eventuellt ovårdat 
och förfallet byggnadsverk 

8.4.8 
Beslut om att lämna klagomålet 
utan påföljd och ingripande 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1346/237 
Bygglov nybyggnad 
enbostadshus och 
komplementbyggnad garage 

8 

Beslut om bygglov 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1625/237A 
Bygglov tillbyggnad 
enbostadshus 

8 
Beslut om bygglov 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1606/237A 
Bygglov fasadändring- 
nybyggnation av 
entrétrappa 

8 

Beslut om bygglov 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1283/239 
Bygglov nybyggnad 
verksamhetsbyggnad 

8 
Beslut om bygglov 
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Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1518/237A 
Bygglov  tillbyggnad 
enbostadshus 

8 
Beslut om bygglov 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1325/237 
Bygglov nybyggnad 
enbostadshus och 
komplementbyggnad - 
garage 

8 

Beslut om bygglov 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1342/237A 
Bygglov 
fasadändring/utvändig 
ändring enbostadshus 

8 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1611/227 
Bygglov uppställning 
sopskåp 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1588/237A 
Bygglov utvändig 
ändring/fasadändring 
enbostadshus 

8 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1663/233 
Bygglov ändrad användning 
från sjöbod till bastu 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1190/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad - 
garage 

8 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1837/234A 
Bygglov fasadändring/ 
utvändig ändring fritidshus 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1845/231A 
Bygglov inglasning av 
balkong 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1729/233A 
Bygglov uppsättande skylt 21.9 Beslut om föreläggande om 

komplettering 
Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1707/226 
Anmälan installation av 
eldstad och rökkanal 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1676/234A 
Bygglov tillbyggnad 
komplementbyggnad 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1751/237A 
Anmälan tillbyggnad 
fritidshus 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1768/223 
Anmälan installation av 
trapphiss 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1780/234 
Bygglov  nybyggnad 
fritidshus 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1441/237A 
Bygglov  tillbyggnad 
enbostadshus 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 
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Bygglovsenh
eten 

MSN/2017/1415/237 
Nybyggnad enbostadshus 8.3.4 Beslut om ny kontrollansvarig 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/0006/243 Årsakt 
2020 - Adressättning och 
lägenhetsregister 

19.2 
Beslut om nytt 
lägenhetsnummer, 
Backluravägen 29C, Ribban 9 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2017/0764/237A 
Tillbyggnad av 
enbostadshus  uterum och 
altan 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/0746/220A 
Anmälan tillbyggnad 
enbostadshus - Attefall 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2018/0483/227 
Bygglov - nybyggnad- 
komplementbyggnad 
Kolbotten 1:86 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2019/1775/227 
Anmälan om nybyggnad av 
komplementbyggnad - 
carport 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1711/226 
Anmälan installation av 
eldstad 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/0098/226 
Anmälan installation av 
eldstad 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2015/0841/227 
Rivningslov samt nybyggnad 
av komplementbyggnad - 
garage 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2018/1673/229 
Bullerskyddsskärmar 8.3.12 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2017/1318/237A 
Bygglov tillbyggnad- 
enbostadshus 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2015/0837/237A 
Utvändig ändring - 
enbostadshus 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/0735/226 
Anmälan installation - 
Eldstad 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/0990/237A 
Bygglov tillbyggnad 
enbostadshus 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/0796/229 
Tidsbegränsat bygglov - 
Byggetablering - Bodar 

8.3.12 
Beslut om slutbesked för 
tidsbegränsat bygglov 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1549/227 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad- 
garage, Attefall 

8.3 

Beslut om startbesked 
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Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1511/231A 
Anmälan väsentlig ändrad 
planlösning- flerbostadshus 
till tvåbostadshus 

8.3 

Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1613/220A 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad- 
gäststuga 

8.3 

Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1277/234 
Bygglov nybyggnad 
fritidshus och 
komplementbyggnad- 
garage 

8.3 

Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1711/226 
Anmälan installation av 
eldstad 

8.3 
Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1298/227 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad - 
Carport 

8.3 

Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1681/227 
Anmälan nybyggnad av 
komplementbyggnad- 
växthus 

8.3 

Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1768/223 
Anmälan installation av 
trapphiss 

8.3 
Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1448/226 
Anmälan installation av 
eldstad i befintlig murstock 

8.3 
Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1606/237A 
Bygglov fasadändring- 
nybyggnation av 
entrétrappa 

8.3 

Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1510/227 
Bygglov  nybyggnad 
komplementbyggnad 
garage/carport 

8.3 

Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1707/226 
Anmälan installation av 
eldstad och rökkanal 

8.3 
Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1816/227 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad- 
carport 

8.3 

Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1847/220A 
Anmälan tillbyggand 
fritidshus 

8.3 
Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

 
8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1751/237A 
Anmälan tillbyggnad 
fritidshus 

8.3 
Beslut om startbesked 
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Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1899/223 
Anmälan installation av 
stoltrapphiss 

8.3 
Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/0415/237 Norr 
enby 5:30 - Bygglov 
nybyggnad - Enbostadshus 

8.3 
Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1834/226 
Anmälan installation av 
eldstad och rökkanal 

8.3 
Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1842/226 
Anmälan installation av 
eldstad och rökkanal 

8.3 
Beslut om startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1660/267B 
Strandskyddsdispens 
tillbyggnad 
komplementbyggnad 

8 
Beslut om strandskyddsdispens 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1489/227A 
Bygglov tillbyggnad 
komplementbyggnad- 
gäststuga 

8 

Beslut om strandskyddsdispens, 
bygglov och startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1403/227A 
Bygglov tillbyggnad 
komplementbyggnad- 
garage 

8 

Beslut om strandskyddsdispens, 
bygglov och startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2012/0773/229 Bygg 
övrigt,container 
Ändrat fastighetsbeteckning 
och uppgifter på sökanden 
enligt besked från 
handläggaren 2013-07-11. 

8 

Beslut om tidsbegränsat bygglov 
och startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1519/227A 
Bygglov fasadändring 
enbostadshus 

8.2.17 
Beslut om återtagande 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/0740/229 
Bygglov - badstrand, 
badbryggor, parkering och 
utegym 

8.2.17 

Beslut om återtagande 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1868/237A 
Bygglov tillbyggnad av 
enbostadshus 

8.2.17 
Beslut om återtagande av 
ansökan 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1469/233B 
Bygglov nybyggnad mur 8.2.17 Beslut om återtagande om 

ansökan 
Bygglovsenh
eten 

MSN/2018/1613/234A 
Tillbyggnad fritidshus - 
Attefall 

8.2.17 
Beslut om ärendet avslutas 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1205/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad- 
garage 

8 

Bygglov och startbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1681/227 
Anmälan nybyggnad av 
komplementbyggnad- 
växthus 

21.9 

Föreläggande om komplettering 
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Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1330/221 
Klagomål eventuell ovårdad 
tomt 

8.4.8 
Klagomål lämnas utan påföljd 
och ingripande 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1698/234A 
Bygglov tillbyggnad 
fritidshus 

21.9 
Kommunicering av förslag till 
beslut med föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1699/220A 
Anmälan tillbyggnad 
fritidshus 

21.9 
Kommunicering av förslag till 
beslut med föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1817/227 
Rivningslov och bygglov 
komplementbyggnad- 
garage 

21.9 

Kommunicering av förslag till 
beslut med föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2020/1790/267B 
Strandskyddsdispens 
nybyggnad 
komplementbyggnad 

21.9 

Kommunicering av förslag till 
beslut med föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2018/0655/227 
Anmälan om ej 
bygglovpliktig åtgärd - 
Regarn 1:4 
komplementbyggnad 

8.3.12 

Slutbesked 

Bygglovsenh
eten 

MSN/2019/0952/227 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad 

8.3.12 
Slutbesked 

Fastighet 
och service 

MSN/2020/1849/291 Linnea 
46 - Svandammsskolan 
idrottshall 
Ventilationsbyte 

2.8 

Linnea 46 - Svandammsskolan 
idrottshall 
Delegationsbeslut - 
Ventilationsbyte 

Planenheten MSN/2020/0006/243 Årsakt 
2020 - Adressättning och 
lägenhetsregister 

19.1 
Adressättning - Själv 5:278 

Planenheten MSN/2020/0006/243 Årsakt 
2020 - Adressättning och 
lägenhetsregister 

19.1 
Adresättning - Västerby 1:45 

Stadsmiljö MSN/2020/1882/517 
Grävtillstånd - 
Norviksvägen, akut kabelfel 

7.10 
Delegationsbeslut - Godkänd 
ansökan om grävtillstånd - 
Norviksvägen, akut kabelfel 

Stadsmiljö MSN/2020/1797/517 
Grävtillstånd - Schakt intill 
simhallen Ösmo till  
laddstolpar 

7.10 

Delegationsbeslut - Godkänd 
ansökan om grävtillstånd - 
Schakt intill simhallen Ösmo till  
laddstolpar 

Stadsmiljö MSN/2020/1796/517 
Grävtillstånd & TA-plan, 
Idunvägen Nynäshamn 

7.10 
Delegationsbeslut - Godkänd 
ansökan om grävtillstånd & TA-
plan, Idunvägen Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/1690/517 
Grävtillstånd Strandvägen 4 
- 12, Internt stadsmiljö 7.10 

Delegationsbeslut - Godkänd 
ansökan om grävtillstånd samt 
TA-plan Strandvägen 4 - 12, 
Internt stadsmiljö 

Stadsmiljö MSN/2020/1844/517 
Schakttillstånd & TA-plan, 
Bragevägen, Nynäshamn 7.10 

Delegationsbeslut - Godkänd 
ansökan om schakttillstånd & 
TA-plan, Bragevägen, 
Nynäshamn 
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Stadsmiljö MSN/2020/1737/267 
Välgörenhetslopp - 
Ringvägen 

7.14 
Delegationsbeslut - godkänd 
ansökan välgörenhetslopp - 
Ringvägen 

Stadsmiljö MSN/2020/1792/517 TA-
plan - 
Centralgatan/Fredsgatan, 
Nynäshamn 

7.10 

Delegationsbeslut - Godkänd 
TA-plan Centralgatan-
Fredsgatan 

Stadsmiljö MSN/2020/1863/517 
Grävtillstånd & TA-plan, 
Höjdgatan 10, Nynäshamn 

7.10 
Delegationsbeslut - Godkänd 
TA-plan Höjdgatan 

Stadsmiljö MSN/2020/1843/517 TA-
plan, Stadshusplatsen 3, 
Nynäshamn 7.10 

Delegationsbeslut - Godkänd 
TA-plan, Stadshusplatsen 3, 
Nynäshamn. Ansökan och 
godkännande i samma handling. 

Stadsmiljö MSN/2020/1848/267 
Begagnade av offentlig plats 
- Fästingvaccination mot 
TBE från husbil - Alkärrsplan 
A549.414/2020 

7.14 

Delegationsbeslut -Begagnade 
av offentlig plats - 
Fästingvaccination mot TBE från 
husbil - Alkärrsplan 
A549.414/2020 

Stadsmiljö MSN/2020/1749/267 
Begagnande av offentlig 
plats - Filminspelning Ösmo 

7.14 
Yttrande gällande begagnande 
av offentlig plats, Ösmo centrum 

Stadsmiljö MSN/2020/1732/267 
Begagnande av offentlig 
plats - Fiskargränd 11, 
julförsäljning 

7.14 

Yttrande gällande upplåtelse av 
kommunal mark för 
julgransförsäljning i 
Gästhamnen i Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/1737/267 
Välgörenhetslopp - 
Ringvägen 

7.14 
yttrande över motionslopp på 
Strandvägen i Nynäshamn 

 

Läggs till handlingarna  
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§ 265/20 MSN/2020/0007/008 

Meddelanderapport 2020-10-10 - 2020-11-06 
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 2020-10-10 - 2020-11-06 

Skickas till 
Akten 
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§ 266/20 MSN/2020/0013/008 

Information om inkomna yttranden för detaljplan Sydvästra 
Segersängsmotet 
Pitchayan Buachoom, landskaps- och planarkitekt och Adam Andersson, projektledare mark- och 
exploatering informerar muntligt.  
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§ 267/20  

Information om uppdrag Ören 
Daniel Hjertton, bygglovkonsult, informerar muntligt.  

Informationen ses som svar på medskick och presentationen skickas ut till samtliga förtroendevalda.  

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 37(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 268/20 MSN/2020/0013/008 

Information om revidering av reglemente 
Yvonne Persson, kommunjurist, informerar muntligt om kommande förslag till revidering av 
reglemente för kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

  



 

PROTOKOLL Sida 38(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 269/20 MSN/2020/0255/040 

Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden 2021 
Alf Olsson, förvaltningschef, informerar muntligt.  

 

  



 

PROTOKOLL Sida 39(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 270/20  

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

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 40(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 271/20  

Svar på medskick VA 
Malin Qviberg, projektledare VA, gör en muntlig redovisning   



 

PROTOKOLL Sida 41(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 272/20  

Redovisning av beslut i andra nämnder 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare föredrar muntligt. 

Presentationen skickas ut till samtliga förtroendevalda i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 42(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 273/20

Rapport från avdelningscheferna 
Marie Ekenstierna, controller, presenterar en budgetuppföljning januari-oktober 2020. Hon berättar 
att de har haft problem med sitt anläggningsregister. Problemet är åtgärdat men resulterar i 
felaktiga prognoser, framför allt för fastighetsavdelningen. 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, informerar om pågående projekt. Han redovisar avvikelser i tid och 
ekonomi om bland annat Nynäsvägen etapp 3, gatubeläggning i Nynäshamn och toalett vid 
Nynäshamns station. Leif Branting (MP) ställer en fråga angående linjer på Nynäsvägen. 
Stadsmiljöchefen tar med sig frågan. Carl Marcus (SD) ställer en fråga angående löv på 
Mörbyvägen. Stadsmiljöchefen svarar.  

Claes Kilström, fastighetschef, informerar om pågående projekt. Han redovisar avvikelse i tidplanen 
om panel- och fönsterbyte Vanstaskolan idrottshall. Maria Gard Günster (C) ställer en fråga 
angående dränering runt Kyrkskolan. Fastighetschefen svarar att det ligger på fastighet men är en 
reinvestering som inte nåt upp i belopp för redovisning.  

Percy Tollebrant, t.f VA- och renhållningschef, informerar om pågående projekt. Han informerar om 
avvikelse i tid och ekonomi för bland annat rötkammaren, SBR, markförberedande åtgärder, 
reservkraft, uppgradering till högspänning, pumpstationen P112 och mottagningsstation i 
gästhamnen.  



 

PROTOKOLL Sida 43(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 274/20 

Rapport från politiker 
Maria Gard Günster (C) rapporterar om de minnesanteckningar som fanns med bland handlingarna 
angående utvärdering om sommaren 2020 och problematiken med framkomlighet etc.  

  



 

PROTOKOLL Sida 44(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 275/20  

Rapport från förvaltningschefen 
Alf Olsson, förvaltningschef, rapporterar muntligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 45(45) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 276/20  

Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor 
Rapporten skickas ut. De förtroendevalda uppmanas mejla in frågor.  
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