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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-10-20 
Anslaget sätts upp: 2020-10-21             Anslaget tas ned: 2020-11-10 
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Elin Fernström 

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-10-20 kl. 13.00-14.50 

Beslutande 
Åke Jonsson (M) ersätter Maria Gard Günster (C) Via Teams 

Bodil Toll (M), ordförande  

Fredrik Sönnergren (M)  

Patrik Appelkvist Larsson (C)  

David Öberg (KD)    

Göran Bergander (S)   

Anki Lindeberg (S) Via Teams 

Johnny Edholm (S)   Via Teams 

Leif Branting (MP) Via Teams 

Hans-Owe Krafft (SN)   Via Teams  

Donald Löfving (SD) Via Teams 

Icke tjänstgörande ersättare 

Tobias Östring (L) Via Teams 

Otto Svedenblad (M) Via Teams 

Britt-Marie Jakobsson (PPiN) Via Teams 

Helen Sellström-Edberg (S) Via Teams 

Linda Walkeby (S) Via Teams 

Per Ranch (SN)  

Carl Marcus (SD)  

 

 

Paragrafer 
§§ 229-251 

Justeringens plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-10-20 kl. 15.00 

Underskrifter 
 

 

Bodil Toll (M) 

Ordförande 

 

Göran Bergander (S) 

Justerare 
 
  
Elin Fernström 
Sekreterare  
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Övriga deltagare  
Alf Olsson, förvaltningschef  

Claes Kilström, fastighetschef Via Teams, §§ 237, 240-251 

Percy Tollebrant, t.f. VA-chef Via Teams, §§ 242-251 

Marie Stålbom Warg, avdelningschef plan, stab och bygglov Via Teams, §§ 229-251 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef Via Teams, §§ 244-251 

Malin Qviberg, projektledare VA Via Teams, §§ 242-243 

Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare   

Rikard Strandberg, t.f. bygglovchef §§ 229-232 

Aline Friman Varre, politisk sekreterare (M) Via Teams, §§ 234-251 

Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare (SN) Via Teams, §§ 234-251 

Lena Helin, trafiktekniker Via Teams, § 244 
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Innehållsförteckning              

 Upprop och anmälningar om förhinder 

 Val av justerare 

§ 229/20 Fastställande av dagordning 

§ 230/20 
Gränja 2:19, Hammerstavägen 11, Ösmo – Strandskyddsdispens för 

fritidshus 

§ 231/20 
Kängsta 1:42, Söder Kängsta 28, Nynäshamn - Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

§ 232/20 
Norsbol 1:22, Norsbol 213, Nynäshamn – Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av stall 

§ 233/20 Planuppdrag Gång- och cykelbro Källberga 

§ 234/20 
Revidering av delegationsordning för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

§ 235/20 Yttrande över remiss - Motion om trygghet 

§ 236/20 Svar på väckt ärende - ofullständiga protokoll på hemsidan 

§ 237/20 Internhyresmodell 2021 

§ 238/20 Återremiterat ärende - Yttrande över remiss - Motion om äldreomsorg 

§ 239/20 Rivning och uppsägning av Sunnerby förskola 

§ 240/20 Delegationsrapport 2020-09-1 4 - 2020-10-12 

§ 241/20 Meddelanderapport 2020-09-14 - 2020-10-09 

§ 242/20 Muntlig återrapportering om fastighetsavdelningen 

§ 243/20 Segersäng företagsby projektering 

§ 244/20 Muntlig föredragning - Gatubelysning 

§ 245/20 Rapport från avdelningscheferna 

§ 246/20 Övriga frågor och medskick 

§ 247/20 Rapporter från politiker 

§ 248/20 Rapport från förvaltningschefen 

§ 249/20 Rapport från Samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 

§ 250/20 
Redovisning av beslut i andra nämnder som påverkar nämnden och 
förvaltningen 

§ 251/20 
Yttrande över remiss – Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 2020-
2023 

 

Paragraferna behandlades i ordning: 229-236, 238-239, 237, 240-248, 251, 249-250  
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Upprop och anmälningar om förhinder 

Maria Gard Günster (C) har anmält förhinder och ersätts av Åke Jonsson (M) 

Val av justerare 

Göran Bergander väljs till justerare.  
Justering sker i sammanträdeslokal Landsort, 2020-10-20 kl. 15.00 
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§ 229 

Fastställande av dagordning 

Förvaltningen önskar lägga till ett beslutsärende angående Yttrande över remiss – Styrdokument för 
krisberedskap och civilt försvar 2020-2023. Ärendet läggs till dagordningen som § 251.  

Dagordningen godkänns med ovan tillägg.   
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§ 230/20 MSN/2020/1104/267B 

Gränja 2:19, Hammerstavägen 11, Ösmo – 
Strandskyddsdispens för fritidshus 

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

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

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. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

Förkortningar: Miljöbalken 1998:808 (MB). 

Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för fritidshus.  

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 

Strandskydd gäller 300 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, kustplanen fastställd 2002.  

Bedömning enligt miljöbalken 
Inför förrättningen av den nu aktuella fastigheten inkom Lantmäteriet under 2018 med en begäran 

om samråd. Vid samrådsförfarandet yttrade sig Nynäshamns kommun sammanfattningsvis att 

kommunen inte förfogade över några handlingar som styrker att byggnadsverken kommit i laga 

ordning.  



 

PROTOKOLL Sida 7(45) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-10-20  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Det kan däremot konstateras i frågan att byggnadernas tillkomst i förevarande fall kommit till stånd 

för ett militärt behov. Till stöd för detta har sökande bifogat ett ritningsunderlag från år 1941 som 

erhållits av Fortifikationsverket, samt Lantmäteribilagan till förrättningen. 

Vid en förrättning ska Lantmäterimyndigheten ta ställning till de allmänna lämplighets- och 
planvillkoren när en fastighetsindelning förändras enligt 3 kap. 1 § Fastighetsbildningslagen 
1970:988 (FBL). Vid prövningen ska detta ske, så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir 
med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål.  

Det är även viktigt att nämna med hänsyn till MÖD, mål M 4534-10, att ett fastighetsbildningsbeslut 
inte är bindande ställningstagande att fastigheten från användas som tomt enligt 
strandskyddslagstiftningen. 

Inom ett område där strandskydd råder är det som utgångspunkt bl.a. förbjudet att nya byggnader 

uppförs eller byggnaders användning ändras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 

beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, se 7 kap. 15 § PBL. Det som därefter 

tas upp för prövning är ändringen av byggnadernas användning med hänsyn till att byggnaderna 

uppfördes före området omfattades av strandskydd.   

Skälen till strandskyddsdispens måste klargöras i varje enskilt fall och bedömas utifrån de värden 
som finns i förhållande till strandskyddets syfte, se Prop. 2008/09:119 s. 105 andra punkten. 

Som särskilda skäl, har sökande angivit att platsen redan är ianspråktagen på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syfte, se 7 kap. 18 c pkt. 1 MB. En viktig utgångspunkt i 

avseendet, är vad den faktiska ändringen har för avhållande effekt, med hänsyn till dess karaktär, 
storlek samt förhållanden i omgivningen. Det kan även beaktas att fastigheten är avskild från det 
direkta området närmast strandlinjen, se 7 kap. 18 c pkt. 2 MB.  

Av Prop. 2008/09:119 s. 105 framgår att mark som tagits i anspråk oftast, utgörs av etablerade 
tomtplatser runt ett bostadshus. En förutsättning för denna ändring är med nuvarande byggnaders 
utformning redan uppfattas som bostadshus. Det essentiella är därefter att väga in att ändringen 
inte utökar den redan upplevda hemfridszonen mer än nämnvärt, se bl.a. MÖD 2009:35.  

Vid denna prövning har det även beaktats att vid det tidigare Lantmäteriärendet lämnade 
Länsstyrelsen ärendet utan åtgärd med motivering att: 

- byggnaderna under en längre tid varit långtidsuthyrda som fritidsbostäder och att dessa 
använts som fritidsbostad innan 2009 då det skedde ändring i strandskyddslagstiftningen,  
se Lst dnr. 407 19359-2018.  
 

Med hänsyn till att Länsstyrelsen är överprövande myndighet för kommunala strandskyddsbeslut och 
att Lantmäteriets beslut inte gick emot strandskyddets intressen, se 7 kap. 13 § MB. Föranleder 
detta till att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inte gör någon annan bedömning än att 
strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften uppfylls och särskilda skäl föreligger.   

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

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

 
Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för fritidshus. Som tomtplats i 

strandskyddshänseende avgränsas en yta och fri passage enligt markering på situationsplan.   
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-10-06, § 189 

 
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-17 

Handlingar som tillhör beslutet är: 
1st situationsplan upprättad på en förenklad nybyggnadskarta 

1st tomtplatsavgränsning 

1st ritningsunderlag 

1st fotografier 

1st ansökningsblankett.  

Bilagor 
Yttrande från Länsstyrelsen  

Lantmäteriakt  

Yttrande från sökande  

Bildbilaga  

 

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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§ 231/20 MSN/2019/1599/267B 

Kängsta 1:42, Söder Kängsta 28, Nynäshamn - Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

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

 

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

Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta 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 

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. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen beslutade den 28 mars 1994 att medge undantag från nybyggnadsförbudet i 16 § 
Naturvårdslagen för nybyggnad av två fritidshus på Kängsta 1:2. I strandskyddsdispensen från 1994 
gör Länsstyrelsen bedömningen att aktuellt område är belägna i den bakre delen av strandskyddet, 
ca 240 meter från Bredviken. De är avskilda från stranden av en ca 30 meter hög brant samt ett 
fritidshus med tillhörande komplementbyggnader. Den enda för tillträde till området bekväma vägen 
är en mindre enskild väg som mynnar inom hemfridszonen för det nämnda fritidshuset. Husen avses 
placeras i en svacka som utgör något av en ”återvändsgränd” i det starkt kuperade landskapet. Den 
avsedda byggnadsplatsen utgör inte någon naturlig passage till bakomliggande områden. 
Länsstyrelsen finner att den aktuella byggplatsen genom sin belägenhet är så väl avskild från 
strandområdet, även vad avser visuell kontakt med vattnet. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att 
det föreligger särskilda skäl att medge undantag från nybyggnadsförbudet i 16 § NVL. I beslutet 
meddelar Länsstyrelsen att byggnadsnämnden ska bestämma i vilken utsträckning mark får tas i 
anspråk som tomt.  

Fastigheten Kängsta 1:2 meddelades därefter positivt förhandsbesked den 11 augusti 1994 för två 
nya fritidshus. Byggnadsnämnden skriver i beslutet att i samband med bygglovsprövningen kommer 
krav ställas på dels byggnadernas placering i terrängen och på deras allmänna utformning och 
färgsättning och dels på tomtplatsens storlek. 

Beslut om att medge undantag från nybyggnadsförbudet i 16 § Naturvårdslagen och 
förhandsbeskedet upphör att gälla om det inte utnyttjas inom två år. 

Avstyckning från Kängsta 1:2 gjordes 1995-02-01 och den ena nya fastigheten blev Kängsta 1:42.  

Förvaltningen kan konstatera att den strandskyddsdispens som gavs 1994 inte har tagits i anspråk 
på det sätt som föreskrivits i lag, vare sig enligt äldre regler (16 a § naturvårdslagen [1964:822]) 
eller nuvarande regler (7 kap. 18 h § miljöbalken). För att så ska anses ha skett krävs att de 
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egentliga byggnadsarbetena har kommit igång (se prop. 1990/91:90 s. 412 och prop. 1985/86:1 s. 
751). Någon bygglovsansökan har inte heller getts in enligt vad som angetts i beslutet. Den tidigare 

strandskyddsdispensen och förhandsbeskedet har alltså upphört att gälla.  

Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för ett fritidshus i 1,5 plan med en byggnadsarea om ca 98 m2. 

Förutsättningar för fastigheten 

Riksintressen, strandskydd 

Strandskydd gäller 300 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. 

Förutsättningar för strandskyddsdispens 
Strandskyddslagstiftningen är ett sådant starkt allmänt intresse att utgångspunkten att 
strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen. Av 
förarbetena till miljöbalken framgår att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för 
tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden (prop. 1997/98:45 del 2 
s. 89).  

Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen framgår även att de omständigheter som räknas upp 
som särskilda skäl i 7 kap. 18 c § MB är uttömmande (prop. 2008/09:119, sid. 104). 

Utöver att särskilda skäl ska föreligga, krävs enligt 7 kap. 26 § MB att en dispens är förenlig med 
strandskyddets syften. Detta gör att möjligheten att bevilja strandskyddsdispens tillämpas mycket 
restriktivt (jfr prop. 1997/98:45, del 2, s. 88-92 och prop 2008/09:119 s.104). 

Inledningsvis ska noteras att den omständigheten att en fastighet bildas genom avstyckning och att 
dispens tidigare har meddelats inte ska tillmätas någon egentlig betydelse vid prövningen av en ny 
dispensansökan. 

En ny dispensansökan måste ske utifrån de förutsättningar och den praxis som gäller vid prövningen 
av den nya ansökan. En annan ordning skulle innebära att den lagreglerade tidsbegränsningen av 
ett dispensbesluts giltighetstid i praktiken förlorat sin betydelse (MÖD 2020:2). Detta innebär att en 
ny bedömning av aktuell ansökan måste göras. Bedömningen i aktuellt ärende kan alltså inte 
automatiskt falla tillbaka på en tidigare bedömning i ett utgånget beslut. 

 

Bedömning 

Länsstyrelsen beslutade den 28 mars 1994 att medge undantag från nybyggnadsförbudet i 16 § 
Naturvårdslagen för nybyggnad av två fritidshus på Kängsta 1:2. I strandskyddsdispensen från 1994 
gör Länsstyrelsen bedömningen att aktuellt område är belägna i den bakre delen av strandskyddet, 
ca 240 meter från Bredviken. De är avskilda från stranden av en ca 30 meter hög brant samt ett 
fritidshus med tillhörande komplementbyggnader. Den enda för tillträde till området bekväma vägen 
är en mindre enskild väg som mynnar inom hemfridszonen för det nämnda fritidshuset. Husen avses 
placeras i en svacka som utgör något av en ”återvändsgränd” i det starkt kuperade landskapet. Den 
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avsedda byggnadsplatsen utgör inte någon naturlig passage till bakomliggande områden. 
Länsstyrelsen finner att den aktuella byggplatsen genom sin belägenhet är så väl avskild från 

strandområdet, även vad avser visuell kontakt med vattnet. 

Även ifall det kan konstateras att strandskyddsdispensen från 1994 inte har nyttjas kvarstår 
förutsättningarna gällande topografi, väg och byggnationer som tas upp i Länsstyrelsens tidigare 
bedömning. Nybyggnationen som ansökan avser placeras dessutom bakom ett ytterligare befintligt 
hus, nämligen grannfastighetens hus som avstyckades samtidigt och då byggdes i enlighet med den 
tidigare strandskyddsdispensen från 1994. I och med detta bedöms området för nybyggnationen, 
likt Länsstyrelsens tidigare bedömning, att området är väl avskilt med byggnation och väg i enlighet 
med vad som avses i 7 kap. 18 c § 2 p. MB. 

Gällande strandskyddslagstiftningens två huvudsyften bedöms nybyggnation av ett ytterligare 
fritidshus vara av sådan karaktär att det varken har väsentlig negativ påverkan på djur- och växtliv 
eller motverkar de trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. En 
beviljad dispens bedöms inte motverka strandskyddets huvudsyften, 7 kap. 26 § MB. 

I en avvägning i enlighet med 7 kap. 25 § MB bedöms det enskilda intresset att använda sin mark 
väga tyngre än det allmänna intresset i och med att det allmänna intresset inte bedöms påverkas 
negativt vid en beviljad dispens.  

Ordförande bedömer att strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften uppfylls och särskilda skäl 
föreligger. Dispens från strandskyddet kan därmed tillstyrkas med stöd av 7 kap. 18 b § MB. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
 
Dispens från strandskyddet avslås, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för nybyggnad av fritidshus.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-10-06, § 190 
 
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.   
 

Yrkande 
Bodil Toll (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag och att strandskyddsdispens meddelas.  

Göran Bergander (S), Anki Lindeberg (S) och Johnny Edholm (S) yrkar avslag till förvaltningens 
förslag och att strandskyddsdispens meddelas.  

Donald Löfving (SD) yrkar avslag till förvaltningen förslag och att strandskyddsdispens meddelas.  

Propositionsordning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 

förslag mot Bodil Tolls (M) yrkande.  

Proposition 

Ordförande (M) ställer förvaltningens förslag mot Tolls (M) yrkande och finner bifall för Tolls (M) 

yrkande. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, 2020-09-11  
 

Handlingar som tillhör beslutet är:  
1 st. Ansökan.  
1 st. Situationsplan. 
1 st. Fasadritning.  

1 st. Planritning.  
1 st. Sektionsritning.  
1 st. Redovisning av trädfällning.  
Situationsplan med inritad tomtplatsavgränsning. 
 

Bilagor  
Tidigare beslut om strandskyddsdispens.  
Tidigare beslut om förhandsbesked.  
Fotodokumentation från platsbesök.  
Yttrande från kommunekolog.  
Rapport från naturvårdskonsult gällande Raggarv.  
Brev från sökande efter mottagen kommunicering av förslag till beslut.  
Extra yttrande från sökanden, inkommit 1 oktober 2020 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
Sökande  

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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§ 232/20 MSN/2020/0795/229 

Norsbol 1:22, Norsbol 213, Nynäshamn – Ansökan om bygglov 
för nybyggnad av stall 

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

 

Bygglov beviljas för nybyggnad av stall 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 4, s. 8, fastställd av kommunfullmäktige 

och faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 14 800 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen började löpa 2020-07-22, beslut om förlängd handläggningstid fattades 2020-09-03 och 

beslut om bygglov fattades 2020-10-20, 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 stall i två våningar med en bruttoarea om ca 120,5 m2 varav ca 60 m2 

utgör byggnadsarea. 

Ytuppgifter 

o Bruttoarea: 120,5 m2 

o Byggnadsarea: 60 m2 

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.  

För prövning av startbesked behövs följande handlingar inlämnas: 

1. byggherrens förslag till kontrollplan  

2. Konstruktionsritningar  

 

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

samhällsbyggnadsnämnden. 

I detta ärende krävs lägeskontroll. För mer information se: http://www.nynashamn.se/Bygga-bo-

och-miljo/Kartor-och-matning/Bestall-mattjanster.html  
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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. 

Förutsättningar 

Riksintressen 

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.  

Grannhörande 

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 § PBL. 

4 st. delägare till samfälligheten Norsbol S:3 har uttryckt att det är viktigt att tillse att 

gödselhantering samt avloppsvatten omhändertages så att det inte kan förorena grundvattnet eller 

påverka den redan ansträngda situationen i området. 

2 st. delägare till fastigheten Norsbol 1:23 skriver i sitt yttrande att de inte har någon erinran mot 

byggnationen av stall men hanteringen av gödsel. 

Remisser 

Förslaget har remitterats till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF). Förbundet tog till 

en början del av ansökningsblanketten, situationsplan, samt plan-, fasad- och sektionsritning. 

Utifrån detta underlag gjorde förbundet bedömningen att det behöver utredas och presenteras 

underlag för hur vattenförsörjning för hästarna ska kunna ske utan att det påverkar 

grundvattentillgången eller kvaliteten för fastighetens vattenförsörjning samt omkringliggande 
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fastigheters vattenförsörjning. Förbundet gjorde även bedömning utifrån underlaget att det måste 

utredas hur bebyggelsen ska utformas för att inte riskera att orsaka störningar såsom allergener, 

flugor och lukt. Gödselhanteringen ska lokaliseras så ingen störning sker och hagar bör placeras 

minst 50 meter från bostadsbebyggelse. 

Efter inkommet remissvar från SMOHF har sökande kompletterat med beskrivning av gällande hage, 

gödselhantering, avskärmning och påverkan på vattentillgång/vattenkvalitet. SMOHF har tagit del av 

den kompletterande handlingen och svarat att förbundet har inga invändningar mot byggnationen 

så länge de utför åtgärder som de har presenterat för att minska risk för olägenhet och trygga 

vattentillgången. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att de synpunkter som inkommit från berörda sakägare kan 
konstateras besvarade i och med sökandens kompletterande handling samt bedömningen från 
SMOHFs senaste yttrande.  
 
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 stall med stöd av 9 kap. 31  § PBL. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-10-06, § 191 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande 

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

 

Donald Löfving (SD), Anki Lindeberg (S) och Johnny Edholm (S) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag. 

 

Hans-Owe Krafft (SN) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

Bodil Toll (M), Fredrik Sönnergren (M), Åke Jonsson (M), Patrik Appelkvist Larsson (C) och David 

Öberg (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, 2020-09-14 
Yttrande från sökanden, 2020-10-16 

Handlingar som tillhör beslutet  
1 st. Ansökan.  
1 st. Situationsplan.  
1 st. Plan-, fasad- och sektionsritning.  
1 st. Beskrivning från sökande gällande hage, gödselhantering, avskärmning och påverkan på 
vattentillgång/vattenkvalitet.  

Underlag för beslut  
Yttrande från berörda sakägare med erinran/synpunkter 
Yttrande från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

Skickas till 
Akten 
Sökande 

Beslutet delges 

Grannar som inkommit med erinran/synpunkter, enligt sändlista. 

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 

ELFE0001
Överstruket
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§ 233/20 MSN/2019/1073/214 

Planuppdrag Gång- och cykelbro Källberga 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja detaljplanläggning av Gång- och cykelbro Källberga enligt 4 kap. 2 § plan och 
bygglagen 2010:900 (i dess lydelse efter 1 januari 2015). 

Sammanfattning 
Det behövs en säker gång- och cykelvägförbindelse mellan Källberga och Ösmo. Detaljplanen för del 
av Vidbynäs 1:3 m.fl. bostäder i Källberga, Dp 864, antogs den 11 september 2018. Detaljplanen 
möjliggör för cirka 600-700 nya bostäder i området Källberga. I plan 864 har reservat för en gång- 
och cykelbro gjorts, vilket innebär att en ny detaljplan måste tas fram för gång- och cykelbron. 
Kommunstyrelsen beställde den 23 maj 2019 (§ 141) en detaljplan av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för en gång och cykelbro över Muskövägen. På begäran av 
fastighetsägaren Källberga mark AB för detaljplanen 864 ska även ändring av detaljplanen 864 
göras inom ramen för detaljplan Gång- och cykelbro Källberga. Ändringen gäller ändamålen för 
parkering, återvinningstation, transformatorstation och en viss del av centrum. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja detaljplanläggning av Gång- och cykelbro Källberga enligt 4 kap. 2 § plan och 
bygglagen 2010:900 (i dess lydelse efter 1 januari 2015). 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-10-06, § 193 
 
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.   

Yrkanden 
Göran Bergander (S), Anki Lindeberg (S) och Johnny Edholm (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag.  

Donald Löfving (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Leif Branting (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Start PM 
Kostnadsskrivelse  
Tjänsteutlåtande, 2020-09-21 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen  
Handläggaren 
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§ 234/20 MSN/2020/0782/002 

Revidering av delegationsordning för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras för vidare handläggning på förvaltningen och justering av förslaget.  

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 ändringar i miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-10-06, § 194 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar att ärendet återremitteras. 

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 

förslag mot Berganders (S) återremissyrkande.  

Proposition 
Ordförande (M) ställer förvaltningens förslag mot Berganders (S) återremissyrkande och finner bifall 

för Berganders (S) återremissyrkande. 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Förslag – ny delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, beslutad 2019-05-21, § 141 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-23 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 235/20 MSN/2020/1039/008 

Yttrande över remiss - Motion om trygghet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översända det till kommunstyrelseförvaltningen.  

Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över en inkommen motion 
angående trygghet i Nynäshamns kommun. Motionen är inlämnad av Socialdemokraterna. Motionen 
handlar i korthet om att det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg och inte behöva kalkylera 
för risk och rädsla. Medborgare upplever ökad otrygghet i samhället eftersom fler blir utsatta för 
brott. Det är kommunens gemensamma ansvar att motverka denna känsla. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översända det till kommunstyrelseförvaltningen.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-10-06, § 195 

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Motion - Trygghet - Varje medborgare ska kunna leva tryggt, 2020-03-10 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-23 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 236/20 MSN/2020/1458/008 

Svar på väckt ärende - ofullständiga protokoll på hemsidan 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
 
1. anse det väckta ärendet besvarat. 
2. för publicering av skriftliga yttranden på kommunens hemsida ska ledamoten inkomma med ett 
dokument i Word alternativt PDF senast två dagar efter sammanträdet. Dokumentet ska inte vara 
inskannat.  

Sammanfattning 
Den 25 augusti 2020, § 182, väckte Sorundanet ett ärende angående ofullständiga protokoll. De 
yrkar att protokollen för 2019 och 2020 kompletteras med de saknade bilagorna och att protokollen i 
fortsättningen är fullständiga, det vill säga att även bilagorna publiceras på vår kommuns hemsida. 
Från och med 23 september 2018 måste alla dokument som publiceras på en hemsida vara 
tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
 
1. anse det väckta ärendet besvarat. 
2. för publicering av skriftliga yttranden på kommunens hemsida ska ledamoten inkomma med ett 
dokument i Word alternativt PDF senast två dagar efter sammanträdet. Dokumentet ska inte vara 
inskannat.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-10-06, § 196 

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag. 

  

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Väckt ärende – om ofullständiga protokoll, MSN 2020-08-25 § 182 - Bilaga E 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-23 

 

Skickas till 
Akten  
Nämndsekreterare kommunstyrelseförvaltningen 
Nämndsekreterare barn- och utbildningsförvaltningen  
Nämndsekreterare kultur- och fritidsavdelningen  
Nämndsekreterare socialförvaltningen 
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§ 237/20 MSN/2020/0424/289 

Internhyresmodell 2021 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna den nya 
internhyresmodellen att gälla från 1 januari 2021.  

Ärendet 
Fastighetsavdelningen och ekonomiavdelningen har tillsammans arbetat fram en ny modell för 
internhyra. Hyresmodellen har samma upplägg som ekonomistyrningsmodellen. Den nya 
internhyresmodellen möjliggör långsiktig planering då en fyraårig planeringsperiod införs. För 
fastigheter i ”basnivå” får hyran endast höjas med max 2% per år under planeringsperioden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna den nya 
internhyresmodellen att gälla från 1 januari 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-10-06, § 197 

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag. 

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

 
Fredrik Sönnergren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för internhyra 2021 
Vem ansvarar för vad 2021 
Powerpoint presentation, Ny internhyresmodell Juni 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-23 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 238/20 MSN/2020/1038/008 

Återremitterat ärende - Yttrande över remiss - Motion om 
äldreomsorg 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
överlämna det till kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning 
Den 9 april 2020 inkom Roland Junerud (s) Liselotte Vahermägi (s) och Ola Hägg (s) med en motion 
gällande framtidens äldreomsorg i Nynäshamns kommun. Den 26 maj 2020 inkom en remiss från 
kommunstyrelseförvaltningen med begäran om yttrande från socialnämnden respektive miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
överlämna det till kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
KS 2020-0199-060 
Beslut kommunstyrelsen 24 september 2020, § 231 

Skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 
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§ 239/20 MSN/2020/1204/290 

Rivning och uppsägning av Sunnerby förskola 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Barn och utbildningsnämndens 
uppsägning av Sunnerby förskolas lokal på fastigheten Sunnerby 1:303 med sista utflyttningsdatum 
2020-11-01. 

Sammanfattning 
Kostnader för rivningar har blivit lägre än budgeterat för år 2020. Detta innebär att det finns 
möjlighet att riva även Sunnerby förskola. Kostnaden uppskattas till 800 000 kronor för rivningen. 
Barn- och utbildningsnämnden har sagt upp lokalerna i Sunnerby förskola. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Barn och utbildningsnämndens 
uppsägning av Sunnerby förskolas lokal på fastigheten Sunnerby 1:303 med sista utflyttningsdatum 
2020-11-01. 

Yrkande 
Donald Löfving (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Bodil Toll (M), Fredrik Sönnergren (M), Åke Jonsson (M), Patrik Appelkvist Larsson (C) och David 
Öberg (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Uppsägning Sunnerby förskola BUN §47/20 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-13 
 

Skickas till 
Akten 
Förvaltaren 
Controller 
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§ 240/20 MSN/2020/0014/008 

Delegationsrapport  2020-09-14 - 2020-10-12 

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  2020-09-14 - 2020-10-12 
 

Skickas till 
Akten 
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DELEGATIONSRAPPORT 

2020-09-14 – 2020-10-12 

Ansvarig enhet Ärende Delegationspun
kt 

Beslut 

Arbetsutskottet 

MSN/2020/1172/235 
Ottersta 1:10, Grönviks 
sjöväg 50, 148 97 Sorunda 
- Förhandsbesked gällande 
nybyggnation av 
enbostadshus 

8.2.12 

MSN AU 2020-10-06, § 
187/20 - Positivt 
förhandsbesked 
meddelas för Ottersta 
1:10 gällande 
nybyggnation av 
enbostadshus 
(ersättningsbyggnad), 
med stöd av 9 kap. 17 
§ PBL 

Arbetsutskottet 

MSN/2020/1201/235 Oxnö 
6:17, Bredlötsvägen 34, 
Torö – Förhandsbesked för 
fritidshus och 
komplementbyggnad 

8.2.12 

MSN AU 2020-10-06, § 
188/20 - Positivt 
förhandsbesked 
meddelas för 
nybyggnad av 
fritidshus och 
komplementbyggnad 
med stöd av 9 kap. 17 
§ PBL 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1688/237A 
Bygglov tillbyggnad 
enbostadshus 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 

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

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1689/234A 
Bygglov nybyggnad 
altaner- Landsort 1:1, 
Byggnad 701, 703 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 

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

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1639/227A 
Anmälan tillbyggnad 
enbostadshus 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1652/232 
Tidsbegränsat bygglov 
nybyggnad lagerbyggnad 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 

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

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1630/226 
Anmälan installation av ny 
braskasett i befintlig 
eldstad 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 
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Bygglovsenheten 

MSN/2020/1534/237 
Bygglov och rivningslov 

rivning och nybyggnad 
enbostadshus 

21.9 

Beslut om 

föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1027/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad- 
växthus 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1591/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad- bod, 
Landsort 1:1, byggnad 801 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1579/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad, 
Landsort 1:1, byggnad 807 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1580/234A 
Bygglov nybyggnad altan, 
Landsort 1:1, byggnad 807 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 

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

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1605/227A 
Anmälan 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1518/237A 
Bygglov  tillbyggnad 
enbostadshus 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1592/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad- 
gäststuga 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1441/237A 
Bygglov  tillbyggnad 
enbostadshus 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1511/231A 
Anmälan - Norr Enby 1:9 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 

komplettering 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1519/227A 
Bygglov fasadändring 
enbostadshus 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1376/267B 
Strandskyddsdispens 
nybyggnad 

komplementbostadshus 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 

komplettering 

Bygglovsenheten 

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

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 
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Bygglovsenheten 

MSN/2020/1448/226 

Anmälan installation av 
eldstad i befintlig murstock 

21.9 

Beslut om 

föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1517/238 
Marklov - trädfällning 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1552/237 
Bygglov  nybyggand 
fritidshus 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1391/237A 
Anmälan tillbyggnad 
fritidshus två takkupor - 
Attefall - Byggnad 1212 

21.9 
Beslut om 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 

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

gäststuga 

21.9 

Beslut om 
föreläggande om 
ytterligare 

kompletteringar 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1490/227 
Bygglov och rivningslov- 
tillbyggnad av 
enbostadshus samt rivning 
och nybyggnad av 
komplementbyggnad- 

gäststuga 

21.9 

Kommunicering av 
förslag till beslut med 
föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1423/233B 
Tidsbegränsat bygglov 
nybyggnad bullerskärm 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1592/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad- 
gäststuga 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1443/287 
Bygglov tillbyggnad 
enbostadshus- altantak 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1223/237A 
Bygglov tillbyggnad 
enbostadshus 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1354/227A 
Bygglov utvändig ändring 
av komplementbyggnad 
carport till garage 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1296/237A 
Bygglov tillbyggnad 
enbostadshus 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1345/237A 
Bygglov 
fasadändring/utvändig 
ändring enbostadshus 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten  8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 
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Bygglovsenheten 
MSN/2020/1453/227 
Bygglov nybyggnad 

komplementbyggnad 

8 
Beslut om bygglov och 

startbesked 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1196/236 
Rivningslov rivning 
enbostadshus och 
komplementbyggnader 

8 
Beslut om rivningslov 
och startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1461/236 
Rivningslov rivning 
komplementbyggnad 

8 
Beslut om rivningslov 
och startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1612/236 
Rivningslov rivning 
komplementbyggnad 

8 
Rivningslov och 
startbesked 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1011/234 
Bygglov nybyggnad 
fritidshus - rivning av 
befintligt fritidshus 

8.2 Beslut om bygglov 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1231/233 
Bygglov - ändrad 
användning bostad till 
skola 

8.2 Beslut om bygglov 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1510/227 
Bygglov  nybyggnad 
komplementbyggnad 

garage/carport 

8.2 Beslut om bygglov 

Bygglovsenheten  8.2 Beslut om bygglov 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1010/237A 
Bygglov tillbyggnad 
enbostadshus 

8.2 
Beslut om bygglov i 
efterhand 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1466/220A 
Anmälan nybyggnad 
komplementbostadshus 

8.2.17 Beslut anmälan återtas 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1618/237A 
Bygglov tillbyggnad 
enbostadshus 

8.2.17 
Beslut om ansökan 
återtas 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1383/267B 
Strandskyddsdispens 
nybyggnad av 
komplementbyggnad - 
attefallshus 

8.2.17 
Beslut om ansökan 
återtas 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1472/233 
Bygglov tillbyggnad 
fritidshus 

8.2.17 
Beslut om ansökan 
återtas 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1512/235 
Förhandsbesked tilltänkt 

avstyckning 

8.2.17 
Beslut om ansökan 
återtas 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1394/227A 
Bygglov tillbyggnad 
komplementbyggnad 

8.2.17 
Beslut om att ansökan 
återtas 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1362/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad 

8.2.17 
Beslut om att ansökan 
återtas 



 

PROTOKOLL Sida 29(45) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-10-20  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1162/234A 
Bygglov tillbyggnad 

fritidshus 

8.2.17 
Beslut om att ansökan 

återtas 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1258/233B 
Bygglov nybyggnad plank 

8.2.17 
Beslut om att avsluta 
ärendet 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1487/234A 
Bygglov tillbyggnad 
fritidshus 

8.2.17 
Beslut om att ärendet 
avslutas 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1568/235 
Förhandsbesked tilltänkta 
avstyckningar nybyggnad 
av tre parhus 

8.2.17 
Beslut om att ärendet 
avslutas 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1515/226 
Anmälan 

8.2.17 
Beslut om att ärendet 
avslutas 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1339/227A 
Bygglov tillbyggnad 
komplementbyggnad - 
gäststuga 

8.2.17 
Beslut om att ärendet 
avslutas 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1474/235 
Förhandsbesked tilltänkt 
avstyckning av fem tomter 

8.2.17 
Beslut om att ärendet 
avslutas 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/1573/227 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad- 

carport 

8.2.17 Ärendet avslutas 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1172/235 
Förhandsbesked 
nybyggnad enbostadshus 

8.2.19 
Beslut om förlängd 
handläggningstid 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/0643/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus - Hoxla 7:24 

8.3 Beslut om starbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2019/0671/231A 
Utvändig ändring 
flerbostadshus 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/0579/220A 
Anmälan nybyggnad - 
Komplementbyggnad - 
Attefallshus 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/0959/237A 
Bygglov tillbyggnad 
fritidshus 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1066/237 
Bygglov nybyggnad 
enbostadshus 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1633/226 
Anmälan installation av 
eldstad 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2018/1119/227A 
Tillbyggnad enbostadshus 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/0649/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus - Hoxla 7:30 

8.3 Beslut om startbesked 
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Bygglovsenheten 

MSN/2020/0642/237 

Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus - Hoxla 7:23 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/0644/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus - Hoxla 7:25 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/0645/237 
Bygglov nybyggnad - 

Enbostadshus - Hoxla 7:26 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/0646/237 
Bygglov nybyggnad -  
Enbostadshus - Hoxla 7:27 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/0648/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus - Hoxla 7:29 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/0647/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus - Hoxla 7:28 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/0900/233 
Bygglov ändrad 

användning - 
komplementbyggnad till 
stall 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/1450/234A 
Anmälan tillbyggnad 
fritidshus 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2019/0508/237A 
Tillbyggnad av 
enbostadshus 

8.3.12 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2019/0779/227 
Uppförande av 
förrådsbyggnad 

8.3.12 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/0597/237 
Bygglov nybyggnad 
enbostadshus och 
komplementbyggnad- 
garage - Svalsta 1:70 

8.3.12 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2019/1799/237A 
Tillbyggnad enbostadshus 

8.3.12 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten 

MSN/2019/1575/237A 
Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av 

enbostadshus 

8.3.12 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten 

MSN/2018/1288/237 
Ansökan om bygglov - 
Lidatorp 1:16 Nybyggnad 
enbostadshus 

8.3.12 Beslut om slutbesked 
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Bygglovsenheten 
MSN/2020/0610/220A 
Anmälan tillbyggnad 

attefall - uterum 

8.3.12 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/0314/227 
Bygglov nybyggnad - 
Komplementbyggnad 
gårdsförråd 

8.3.12 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/0286/234A 
Bygglov tillbyggnad - 
Fritidshus 

8.3.12 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/0123/237A 
Tillbyggnad fritidshus - hall 
och tvättstuga 

8.3.12 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten 

MSN/2017/0884/232 
Nybyggnad av handel-
/kontorsbyggnad - 
Tullvisitation 

8.3.12 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten  8.3.12 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/0300/237A 
Bygglov tillbyggnad - 
Enbostadshus 

8.3.12 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten 

MSN/2018/0620/227 
Bygglov - nybyggnad - 

komplementbyggnad 
Lidatorp 1:91, Rivningslov 

8.3.12 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten 

MSN/2020/0302/229 
Bygglov nybyggnad - 
Automatdrivmedelsstation 
med skärmtak 

8.3.12 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten 

MSN/2019/1037/227 

Komplementbyggnad och 
utvändig ändring 

8.3.12 Slutbesked 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/0309/231 
Bygglov flerbostadshus - 
Nybyggnad 

8.3.14 
Beslut om ny 
kontrollansvarig 

Bygglovsenheten 
MSN/2020/0839/221 
Klagomål - eventuell 
djurhållning i garage 

8.4.8 
Klagomål lämnas utan 

påföljd och ingripande 

Fastighet och 
service 

MSN/2020/1584/291 
Hallängen 1 - 
Vanstaskolan, renovering 
av duschrum 

2.8 

Hallängen 1 - 
Vanstaskolan 
Delegationsbeslut - 
Renovering av 
duschrum 

Fastighet och 
service 

MSN/2020/1617/290 Kulan 
1 - Cykelskogens förskola 
Energieffektivisering - Byte 
samt uppuppkoppling styr 

2.8 

Kulan 1 - Cykelskogens 
förskola 
Delegationsbeslut - 
Energieffektivisering - 
Byte samt uppkoppling 
av styr, tekniska 
enheter till överordnat 
system på Tången. 
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2020-10-20  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Fastighet och 
service 

MSN/2020/1616/299  

Nornan 32 - Sjukhuset  
Renovering reservkraft, ny 
panel, konfigurering styr 

2.8 

Nornan 32 - Sjukhuset  
Delegationsbeslut - 

Renovering av 
reservkraft, ny panel 
samt konfigurering av 
styr. 

Fastighet och 
service 

MSN/2020/1615/295 
Valkyrian 12 - Nämndhus B 
-  Energieffektivisering - 
Byte samt uppkoppling styr 
värme & ventilation 

2.8 

Valkyrian 12 - 
Nämndhus B - 
Delegationsbeslut,  
Energieffektivisering - 
Byte samt uppkoppling 
av styr till värme,kyla 
& ventilation samt 
uppkoppling av styr till 
Tången. 

Planenheten 

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

19.1 
Adressättning - Källsta 
1:4 

Stadsmiljö 
MSN/2020/1587/514 
Förordnande 
parkeringsvakter 2020 

7.1 
Förordnande 
parkeringsvakter 2020 

Stadsmiljö 
MSN/2020/1714/517 
Schaktlov - Frejgatan 39 

7.10 
Delegationsbeslut - 
Frejgatan, schaktlov 

och TA-plan 

Stadsmiljö 
MSN/2020/0689/517 TA-
Plan och Schaktlov - 
Korsning fiskargränd 

7.10 
Delegationsbeslut - 
Förlängt schakttillstånd 
Fiskargränd 

Stadsmiljö 

MSN/2020/1634/517 
Schaktlov - Maria 
barkmans väg utanför 
värmevärden 

7.10 

Delegationsbeslut - 
Godkänd ansökan 
Akutschakt på maria 

barkmansväg, Ta-
Planansökan, Fotografi 

Stadsmiljö 

MSN/2020/1555/517 
Schaktlov - 
Järnvägsparkeringen, 
Svandammsparken 

7.10 
Delegationsbeslut - 
Godkänd ansökan gräv 
+ TA plan 

Stadsmiljö 
MSN/2020/1541/517 
Schaktlov - 
Sturevägen/Centralgatan 

7.10 

Delegationsbeslut - 
Godkänd ansökan 
grävstillstånd, TAplan - 
Sturevägen/Centralgat
an 

Stadsmiljö 

MSN/2020/1535/517 
Grävtillstånd Centralgatan 
utanför Handelsbanken, 
internt Stadsmiljö 

7.10 

Delegationsbeslut - 
Godkänd ansökan om 
grävtillstånd 
Centralgatan utanför 
Handelsbanken, internt 
Stadsmiljö 

Stadsmiljö 

MSN/2020/1622/517 
Schaktlovsansökan - 
Bondängsvägen 26-28, 
internt Stadsmiljö. 

7.10 

Delegationsbeslut - 
Godkänd 
schaktlovsansökan - 
Stora vika park. 
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Stadsmiljö 

MSN/2020/1649/517 
Schaktlovsansökan - 

Grönviksvägen/Telegrafgat
an 

7.10 

Delegationsbeslut - 
Godkänd 

schaktlovsansökan och 
TA ansökan 

Stadsmiljö 
MSN/2020/1557/517 
Schaktlov - 
Oljehamnsvägen 2 

7.10 

Delegationsbeslut - 
Godkänd 
tillståndsansökan 
Oljehamnsvägen2, 
Nynäshamn, TA-Plan 

Stadsmiljö 
MSN/2020/1432/517 
Grävtillstånd och TA-plan - 
Telegrafgatan, Nynäshamn 

7.10 
Delegationsbeslut 
förlängning av 
2020/1432 

Stadsmiljö 
MSN/2020/1662/517 TA-
Plan - asfaltering på del av 
Strandvägen 

7.10 
Godkänd TA-plan 
Strandvägen 

Stadsmiljö 

MSN/2020/1594/517 
Grävtillstånd - 
Sandtorpsvägen 10, 
Nynäshamn 

7.10 

Godkännandebeslut - 
Grävtillstånd - 
Sandtorpsvägen 10, 
Nynäshamn 

Stadsmiljö 

MSN/2020/1583/267 
Begagnande av offentlig 
plats - 
Reklamfilmsinspelning  

Slätkärrsvägen, Sorunda 

7.14 

Yttrande gällande 
begagnande av 
kommunens mark för 
filminspelning vid 
Slätkärrsvägen i 

Sunnerby, 
Nynäshamns kommun 

Stadsmiljö 
MSN/2020/1654/267 
Offentlig tillställning - 
Löplopp 2020-10-03 

7.14 

Yttrande över ansökan 
om begagnande av 
offentlig plats för 
motionslopp i 
Nynäshamn. 

Stadsmiljö 

MSN/2020/1556/267 
Begagnande av offentlig 
plats - Filminspelning Torö 
stenstrand samt 
Revudden. 

7.14 

Yttrande över 
begagnande av 
kommunens mark för 
filminspelning på Torö 
i Nynäshamns 
kommun 

Stadsmiljö 

MSN/2020/1564/267 
Begagnande av offentlig 
plats - Båtmansvägen - 
Kaptensgatan 6-8, 
Nynäshamn 

7.14 

Yttrande över 
upplåtelse av allmän 
platsmark för 
byggställning  på 
Båtmansvägen-
Kaptensgatan 6-8 i 
Nynäshamn 

Vatten och avlopp 
MSN/2020/1439/352 
Ombyggnad P103 
Bensinviken 

2.8 
Delegationsbeslut - 
Reinvestering P103 
Bensinviken 

Vatten och avlopp 

MSN/2020/0215/344 
Anläggande 
dagvattenledning 
Nynäsvägen etapp 3 

2.9 

Delegationsbeslut 
gällande anläggande 
av dagvattenledning 
Nynäsvägen etapp 3 

Vatten och avlopp Eftergift av fordran 2.3 
Gäller 2 obetalda 
fakturor.  
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Vatten och avlopp Eftergift av fordran 2.3 
Gäller 3 obetalda 
fakturor.  

Vatten och avlopp Avskrivning av fordran 2.1 
Gäller 1 obetald 
faktura.  

Vatten och avlopp Avskrivning av fordran 2.1 
Gäller 3 obetalda 
fakturor.  

Vatten och avlopp Avskrivning av fordran 2.2 
Gäller 1 obetald 
faktura.  
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2020-10-20  
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§ 241/20 MSN/2020/0007/008 

Meddelanderapport 2020-09-14 - 2020-10-09 

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 2020-09-14 - 2020-10-09 

Skickas till 
Akten 
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§ 242/20  

Muntlig återrapportering om fastighetsavdelningen 
Claes Kilström, fastighetschef, föredrar muntligt.  

Presentationen skickas till samtliga förtroendevalda.  
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§ 243/20  

Segersäng företagsby projektering 
Malin Qviberg, projektledare VA, föredrar muntligt 

Presentationen skickas till samtliga förtroendevalda.  
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§ 244/20  

Muntlig föredragning – Gatubelysning 
Lena Helin, trafiktekniker, föredrar muntligt.  

Presentationen skickas till samtliga förtroendevalda.  
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§ 245/20 

Rapport från avdelningscheferna 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, föredrar muntligt om gatubeläggning i Nynäshamn , toaletten vid 
Nynäshamns station, underhåll broar/rörbroar och ombyggnationen av kaj i fiskehamnen.  

Claes Kilström, fastighetschef, föredrar muntligt om panel-och fönsterbyte Vanstaskolans 
gymnastikhall och renovering av Vanstaskolan enligt fuktrapport 

Percy Tollebrant, t.f. VA- och renhållningschef, föredrar muntligt om markförberedande åtgärder och 
sprängning, SBR, rötkammare, reservkraft, flytt av pumpstation Fiskargränd och renovering av 
ledningsnät Nynäshamns centrum.  

Presentationerna har delgetts de förtroendevalda.   
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§ 246/20  

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

Donald Löfving (SD) ställer en fråga angående varför ärendet om ordningsföreskrifterna har dragits 
tillbaka. Alf Olsson, förvaltningschef, svarar. Ärendet kommer upp nästa nämnd 17 november 2020.  

Percy Tollebrant, t.f. VA och renhållningschef, informerar om att svar på vissa medskick som inkom 

förra nämnden kommer att göras 17 november 2020.  
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§ 247/20 

Rapporter från politiker 

Göran Bergander (S) rapporterar om ett projekt i Landfjärden angående byggnation av fler bostäder 
och VA.     
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§ 248/20  

Rapport från förvaltningschefen 
Inget noterat.   
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§ 249/20  

Rapport från Samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
Alf Olsson, förvaltningschef, gör en muntlig föredragning.  

Presentationen skickas till samtliga förtroendevalda.  
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§ 250/20  

Redovisning av beslut i andra nämnder som påverkar 
nämnden och förvaltningen 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare, föredrar muntligt.  

Presentationen skickas till samtliga förtroendevalda.  
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§ 251/20 

Yttrande över remiss - Styrdokument för krisberedskap och 
civilt försvar 2020-2023  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
överlämna det till kommunstyrelseförvaltningen för vidare handläggning.  

 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över Nynäshamns kommuns 
Styrdokument för krisberedskap och civilt förvar 2020-2023. Remissen inkom den 14 september 
2020 och behöver hanteras den 20 oktober 2020 för att slutligt behandlas i december i 
kommunfullmäktige. Styrdokumentet beskriver Nynäshamns kommuns övergripande inriktning och 
prioritering för kommunens arbete inom krisberedskap och civilt försvar för perioden 2020–2023.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på det tas fram ett lättöverskådligt dokument 
för hur arbetet med krishantering ska se ut. Förvaltningen har inget att tillägga när det kommer till 
innehåll och utförande av dokumentet.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
överlämna det till kommunstyrelseförvaltningen för vidare handläggning.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Beslutsunderlag  
Styrdokument för Nynäshamns kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar 2020-2023, 
inkommen 2020-09-14  
Tjänsteutlåtandet, 2020-10-19 

 
Skickas till  
Akten  
Kommunstyrelsen 
Säkerhetschefen 
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