
PROTOKOLL Sida 1(66) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-08-25 

  Anslag 

  Anslaget tas ned: 2020-09-22 

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-08-25 
Anslaget sätts upp: 2020-09-01
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift  Utdragsbestyrkande 
   Elin Fernström 

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-08-25 kl. 13.00-17.40 
Ajournering 15.40-15.45 

Beslutande 

Maria Gard Günster (C)  

Bodil Toll (M) 

Fredrik Sönnergren (M) 

Åke Jonsson (M) 

David Öberg (KD) 

Göran Bergander (S) 

Anki Lindeberg (S) 

Johnny Edholm (S) 

Anna Evans (MP) 

Per Ranch (SN)  

Donald Löfving (SD) 

Otto Svedenblad (M), ersätter Bodil Toll (M) 

§§ 182-188

Via Teams 

Via Teams 

Via Teams 

§§ 189-204

Icke tjänstgörande ersättare 

Tobias Östring (L) 

Otto Svedenblad (M) 

Helene Sellström Edberg (S) 

Linda Walkeby (S) 

Yvonne Lundin (S) 

Leif Branting (MP)  

Carl Marcus (SD) 

§§ 182-188

Via Teams

Via Teams

Via Teams

Via Teams

Via Teams

Paragrafer 
§§ 182-204

Justeringens plats och tid 
Kommunhus B, plan 2, 2020-08-27 kl. 09.00 

Underskrifter 

Maria Gard Günster (C) 

Ordförande 

Göran Bergander (S) 

Justerare 

Elin Fernström 
Sekreterare  
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Övriga deltagare 

Alf Olsson, förvaltningschef 

Claes Kilström, fastighetschef 

Percy Tollebrant, t.f. VA-chef 

Marie Stålbom Warg, avdelningschef plan, stab och bygglov 

Malin Qviberg, projektledare VA 

Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare  

David Ulmér, lokalstrateg 

Maria Landin, planchef 

Pitchayan Buachoom, plan- och landskapsarkitekt 

Adam Andersson, projektledare Mark- och exploatering 

Nora Pettersson, bygglovhandläggare 

§§ 182-189

§§ 182-184

§§ 182-184

Via Teams, §§ 182-189 

§§ 188-193

§§ 188-193

Via Teams, § 188

§§ 194-199
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Innehållsförteckning              

  

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 182/20 Fastställande av dagordning 

§ 183/20 Övriga frågor och medskick 

§ 184/20 Rapport från avdelningscheferna 

§ 185/20 Redovisning av beslut i andra nämnder 

§ 186/20 Val av ordförande och ersättare i arbetsutskottet 

§ 187/20 Yttrande till Förvaltningsrätten, sekretess enligt OSL 19 kap 9 § 

§ 188/20 Återuppbyggnad av Lilla Gröndal 

§ 189/20 Renovering av Kullsta förskola 

§ 190/20 Planuppdrag för Hoxla 11:13 

§ 191/20 Beslut om samråd för detaljplan Sydvästra Segersängsmotet 

§ 192/20 Avslut av detaljplanen Nickstaviken bryggor 

§ 193/20 Angående ansvarsskada; skadeståndsanspråk mot Nynäshamns kommun 

§ 194/20 
Stattnäs 1:14, Stattnäsvägen 28, Svärdsö, Torö, Nynäshamns kommun- 
Strandskyddsdispens för brygga och ändrad användning av sjöbod till bastu. 

§ 195/20 
Lundby 1:319, Lövtorpsvägen 50, Norra Sorunda - Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus 

§ 196/20 
Lundby 1:320, Lövtorpsvägen 48, Norra Sorunda - Ansökan om bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus 

§ 197/20 
Lundby 1:110, Rensättravägen 27, Norra Sorunda - Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av fritidshus 

§ 198/20 
Svärdsund 1:1, Svärdsvik 1, 149 92 Nynäshamn - Beslut om bygglov och 
startbesked för ersättningsbyggnad 

§ 199/20 
Sorunda-Dyvik 1:82, Östra Vägen 2, Lisö – bygglov för nybyggnad av fritidshus 

och komplementbyggnader - Utvecklad talan till Mark- och miljödomstolen 

§ 200/20 Delegationstrapport 

§ 201/20 Meddelanderapport 

§ 202/20 Rapporter från politiker 

§ 203/20 Rapport från förvaltningschefen 

§ 204/20 Rapport från Samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
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Upprop och anmälningar om förhinder 

Patrik Appelkvist Larsson (C) har anmält förhinder och ersätts av Åke Jonsson (M) 

Hans-Ove Krafft (SN) har anmält förhinder och ersätts av Per Ranch (SN)  

Val av justerare 

Göran Bergander (S) utses att justera protokollet.  
Protokollet justeras i kommunhus B, plan 2 2020-08-27 kl. 09.00 
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§ 182/20 

Fastställande av dagordning 

Per Ranch (SN) önskar att väcka ett nytt ärende angående förbättringsförslag med anledning av 

nekad ansvarsfrihet för 2019. Nämnden beslutar att ärendet får väckas och förvaltningen 
återkommer med ett svar. Ärendet biläggs protokollet som Bilaga D.   

Per Ranch (SN) önskar väcka ett nytt ärende angående fullständiga protokoll på hemsidan. 

Nämnden beslutar att ärendet får väckas och förvaltningen återkommer med ett svar. Ärendet 
biläggs protokollet som Bilaga E.   

Dagordningen fastställs.  
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§ 183/20  

Övriga frågor och medskick 

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

Johnny Edholm (S) ställer en fråga angående gångvägen till Norvik och han önskar papperskorgar 
och bänkar där. Alf Olsson, förvaltningschef, svarar lite kort. Förvaltningen tar med frågeställningen.  

Carl Marcus (SD) ställer en övrig fråga angående parkeringsproblem och nedskräpning i kalkbrottet i 

Stora Vika. Han önskar att de inblandade träffas för att lösa situationen till nästa sommar och han 

undrar hur förvaltningen tänker i frågan. Maria Gard Günster, ordförande och Alf Olsson,  
förvaltningschef, svarar. Donald Löfving (SD) frågar angående tömning av kalkbrottet. Det finns 

beslut om att detta inte ska ske. Per Ranch (SN) ställer en övrig fråga angående förhandlingar i 
Stora Vika och bildandet av naturreservat. Ett ärende kommer komma upp i kommunstyrelsen. 

Göran Bergander (S) undrar om det finns möjlighet att sätta upp en container vid kalkbrottet. Alf 
Olsson, förvaltningschef, svarar. Tobias Östring (L) ställer en fråga angående fastighetsägarens 
intention.  

Maria Gard Günster (C) ställer en fråga till nämnden angående Revisionsberättelsen 2019 och om  

arbetsutskottet ska boka in revisorerna för möten för att gå igenom punkterna för att sedan kunna 
förbättra arbetet till 2020. Mötena kommer protokollföras och kommer att finnas med i handlingarna 
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden ställer sig positiv.  

Maria Gard Günster (C) gör ett medskick till förvaltningen att undersöka om det går att freda de 

kommunala badstränderna från kanadagäss och en redovisning önskas senast februari 2021. Alf 
Olsson, förvaltningschef, svarar på frågan. Förvaltningen tar med sig frågan.  

Maria Gard Günster (C) ställer en fråga angående målande av en linje på Vikgatan och om 
kommunen gör besiktningar vid nyasfaltering. Alf Olsson, förvaltningschef, svarar och tar med 

frågan angående linjen. Fastighetsägaren ombeds att kontakta kommunen angående vattenintrång 
vid nyasfaltering.  

Anna Evans (MP) ställer en fråga angående klippning av diken och vägkanter, bland annat i Stora 
Vika. Klippning i juni, mitt i blomningstiden, är inte optimal för mångfalden och undrar om klippning 

skulle kunna ske i augusti. Alf Olsson, förvaltningschefen, svarar att kommunen inte har några vägar 
i Stora Vika men frågeställningen tas med till förvaltningen.  

Göran Bergander (S) ställer en fråga angående ett beslut som är fattat den 14 april 2020 av miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden angående gångvägen mellan Vikgatan och Estövägen. Den är nu 

nyasfalterad och han undrar hur detta stämmer med det fattade beslutet om avslag. Alf Olsson, 

förvaltningschef, svarar på frågan. Ärendet som behandlades i nämnden handlade om 
tillgänglighetsåtgärder. En barnvagnsramp kommer att sättas upp i trappan.   
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§ 184/20  

Rapport från avdelningscheferna 

Claes Kilström, fastighetschef, rapporterar om pågående projekt både på stadsmiljöavdelningen och 

på fastighetsavdelningen. Det finns fortfarande en osäkerhet om uppföljningen kopplade till 
ekonomisystemet. Maria Gard Günster (C) ställer en fråga angående en busshållplats på Maria 

Barkmans väg samt framkomligheten, skyltning etc. Frågan tas med till förvaltningen. Maria Gard 

Günster (C) ställer en fråga angående hur lång tid efter ett vinnande anbud som arbeten kan börja. 
Claes Kilström, fastighetschef, svarar att det  kan variera. Fastighetschefen förklarar varför inte 

uppbyggnaden av tillfälliga paviljonger i Sunnerby finns med på listan. Göran Bergander (S) ställer 
en fråga angående gymnasiet och hur resten av de tomställda lokalerna ser ut. Det finns behov av 

att använda fler lokaler och önskar en avrapportering av status för de tomma lokalerna på 

gymnasiet och vad som behöver göras, kostnader och hur lång tid det kommer att ta till 
nämndmötet den 22 september 2020. Per Ranch (SN) efterfrågar även kapaciteten.  

Malin Qviberg, projektledare VA, redovisar för pågående projekt. Malin och Percy Tollebrant, t.f. VA-
chef, förklarar lite mer angående upphandlingen av SBR Reningsverket.  

Presentationerna skickas ut till ledamöter och ersättare.  

  



 

PROTOKOLL Sida 8(66) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-08-25  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 185/20  

Redovisning av beslut i andra nämnder 

Presentationen skickas ut till samtliga ledamöter och ersättare.  
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§ 186/20  

Val av ordförande och ersättare i arbetsutskottet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Till ordinarie ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 25 augusti 
2020-31 december 2020 utses Maria Gard Günster (C).  

Till personliga ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden25 
augusti 2020-31 december 2020 utses Tobias Östring (L) som personlig ersättare för Maria Gard 
Günster (C) 

Till ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 25 augusti 2020-
31 december 2020 utses Maria Gard Günster (C) 

Ärendebeskrivning 
Enligt gemensamt reglemente för nämnden och styrelser i Nynäshamns kommun skall ledamöter 

och ersättare i arbetsutskottet väljas av nämnden bland dess ledamöter och ersättare. I juni 2020 
entledigades ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. En ny ordförande till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden valdes vid samma sammanträde, Kommunfullmäktige 10 juni 2020, § 
57/20.  

Den personliga ersättaren i arbetsutskottet avsade sig även sin plats som ersättare i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. En ersättare har valts in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 
Kommunfullmäktige 10 juni 2020, § 57/20. 

Arbetsutskottet ska bestå av minst tre och högst sex ledamöter och antalet ersättare med högst det 

antal som motsvarar antalet ledamöter. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 8 januari 
2019, § 3, att arbetsutskottet skulle bestå av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden konstituerar sig själva varvid det finns behov att fylla de vakanta platser 
som finns i arbetsutskottet. 

Yrkanden 
Bodil Toll (M) yrkar att Maria Gard Günster (C) väljs till ledamot i arbetsutskottet.  

Bodil Toll (M) yrkar att Maria Gard Günster (C) väljs till ordförande i arbetsutskottet. 

Bodil Toll (M) yrkar att Tobias Östring (L) väljs till personlig ersättare i arbetsutskottet.   
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§ 187/20 MSN/2019/1829/059 

Yttrande till Förvaltningsrätten 

Undantagen enligt sekretess. OSL 19 kap 9 § 
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§ 188/20 MSN/2020/1232/291 

Återuppbyggnad av Lilla Gröndal 

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

1. föreslå kommunstyrelsen att besluta att ianspråkta totalt 71 miljoner kronor ur posten Fastighet-

Skolplatser Nynäshamn i 2020-2023 års investeringsram för att genomföra projektering samt
byggnation av en ny skolbyggnad som ska ersätta Lilla Gröndal på fastigheten Masurbjörken 1.

2. genomförande av projektet förutsätter att barn- och utbildningsnämnden godkänner byggnation

efter att projekteringen är genomförd.

3. förvaltningen tar fram flera förslag på byggnader och dess kostnader och presenterar för miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden. Minst ett av dessa förslag ska vara en modulbyggd skola.

Sammanfattning  
Skolbyggnaden Lilla Gröndal vid Gröndalsskolan ska rivas under 2020. Den 10 juni 2020 fattade 

Barn- och utbildningsnämnden beslut om att godkänna projektering för en ny skolbyggnad, BUN § 
99/20. Projekteringen bör startas efter sommaren 2020, upphandling kan då genomföras under 

2021 och byggnation kan starta under 2021. En ny byggnad behöver stå klar snarast möjligt för att 
täcka behovet av skolplatser i tätorten Nynäshamn. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. föreslå kommunstyrelsen att besluta att ianspråkta totalt 71 miljoner kronor ur posten Fastighet-
Skolplatser Nynäshamn i 2020-2023 års investeringsram för att genomföra projektering samt

byggnation av en ny skolbyggnad som ska ersätta Lilla Gröndal på fastigheten Masurbjörken 1.

2. genomförande av projektet förutsätter att barn- och utbildningsnämnden godkänner byggnation

efter att projekteringen är genomförd.

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 18 augusti 2020, § 156 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Föredragande 
Claes Kilström, fastighetschef, föredrar muntligt. 

Yrkanden 
Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Donald Löfving (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att förvaltningen tar fram 
flera förslag på byggnader och dess kostnader och presenterar för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Minst ett av dessa förslag ska vara en modulbyggd skola. 

Ajournering begärd. 
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Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Donald Löfvings (SD) tilläggsyrkande.  

Proposition 
Ordförande (C) ställer förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Löfvings tilläggsyrkande 

och finner bifall för förvaltningens förslag med Löfvings (SD) tilläggsyrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Beslutsunderlag 
Karta  

Preliminär betalplan 
Beslut BUN § 99/20 – Utökning av skolplatser centrala Nynäshamn 

Tjänsteutlåtande, 2020-08-06 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Fastighetschef 
Controller 

Lokalstrateg  

Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 189/20 MSN/2020/1349/290 

Renovering av Kullsta förskola 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

 
1. ianspråkta totalt 18,5 miljoner kronor ur posten Upprustning Förskola i 2020-2023 års 

investeringsplan för att projektera och genomföra en renovering av Kullsta förskolas lokaler på 
fastigheten Transformatorn 24. 

 
2. miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får en löpande återrapportering under projekteringen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Per Ranch (SN) inkommer med ett särskilt yttrande som stöd för sitt återremissyrkande. Yttrandet 
biläggs protokollet som Bilaga F. 

Sammanfattning 
Kullsta förskolas lokaler är i behov av en större renovering. Fastighetsavdelningen har genomfört en 

statusinventering som konstaterat att det finns behov av ett stort antal åtgärder i byggnaden. 

Renoveringen uppskattas totalt uppgå till cirka 18,5 miljoner kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ianspråkta totalt 18,5 miljoner kronor ur posten 
Upprustning Förskola i 2020-2023 års investeringsplan för att projektera och genomföra en 

renovering av Kullsta förskolas lokaler på fastigheten Transformatorn 24. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 18 augusti 2020, § 157 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Claes Kilström, fastighetschef, föredrar muntligt. 

Yrkanden 
Per Ranch (SN) yrkar att ärendet återemitteras.  

Anna Evans (MP) yrkar bifall till Ranchs (SN) återremissyrkande.  

Fredrik Sönnergren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Göran Bergander (S), Anki Lindeberg (S) och Johnny Edholm (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag med tillägget om att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får en löpande återrapportering 
under projekteringen.  

Donald Löfving (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag och Göran Bergander (S), Anki Lindeberg 
(S) och Johnny Edholm (S) tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning.  

Ska ärendet avgöras idag eller återremitteras med hänvisning till Per Ranchs (SN) 
återremissyrkande.  
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Om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet ska beslutas idag ställs 
förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Göran Berganders (S), Anki Lindebergs (S) 
och Johnny Edholms (S) tilläggsyrkande under proposition.  

Proposition 
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner  
att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag med Berganders (S), Lindebergs (S) 
och Edholms (S) tilläggsyrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Rapport statusinventering Kullsta förskola - AK-konsult, daterad 2020-05-19 

Förstudie VVS- installationer Kullsta förskola - Energi Funktion Komfort AB, daterad 2020-04-24 

Karta 
Preliminär betalplan Kullsta förskola 

Tjänsteutlåtande, 2020-08-06 

Skickas till 
Akten 

Controller 
Fastighetschef 

Lokalstrateg 
Barn-och utbildningsnämnden 
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§ 190/20 MSN/2020/0584/214 

Planuppdrag för Hoxla 11:13 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att pröva planläggning av Hoxla 11:13 enligt 4 kap. 2 § plan och bygglagen 2010:900 (i 
dess lydelse efter 1 januari 2015). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked 2020-03-19 (§ 64/20) till 

fastighetsägaren för Hoxla 11:13. Sökande vill pröva möjligheten för en exploatering på fastigheten 
för att tillskapa byggnad avsedd för bostadsändamål med lokaler i bottenvåningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att pröva planläggning av Hoxla 11:13 enligt 4 kap. 2 § plan och bygglagen 2010:900 (i 
dess lydelse efter 1 januari 2015). 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 18 augusti 2020, § 159 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

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

Donald Löfving (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Planbesked för Hoxla 11:13  
StartPM för Hoxla 11:13  

Beslut om planbesked för Hoxla 11:13 KS/2019/0523/214-3  
Tjänsteutlåtande, 2020-05-28 

Skickas till 
Akten 
Sökanden 
Handläggaren 
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§ 191/20 MSN/2018/0606/214 

Beslut om samråd för detaljplan Sydvästra Segersängsmotet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner att detaljplanen för Sydvästra Segersängsmotet 

skickas ut på samråd enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900). 

Sammanfattning 
Planförslaget ligger intill Segersäng och möjliggör för verksamheter samt drivmedelsförsäljning. 
Högsta nockhöjd för byggnaderna regleras till maximalt 15 meter och utformningen ska anpassas till 

intilliggande bostadsområde. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner att detaljplanen för Sydvästra Segersängsmotet 

skickas ut på samråd enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900). 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 18 augusti 2020, § 160 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

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

 

 

 

 

 

 
 

Beslutsunderlag 
Plankarta 

Planbeskrivning 
Fastighetskonsekvenskarta 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Tjänsteutlåtande, 2020-07-03 

Skickas till 
KSF 
Akten 

Handläggaren 
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§ 192/20 MSN/2002/0457/214 

Avslut av detaljplanen Nickstaviken bryggor 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

 
1. Godkänna förvaltningens beskrivning och förslag att avsluta detaljplanen för Nickstavikens 

bryggor 
 

2. Föreslå kommunstyrelsen besluta att avsluta detaljplanen för Nickstavikens bryggor 

Sammanfattning 
En planläggning av området mellan Hamnviksström och Nickstavikens inre delar har pågått sedan 

2003. Både området och antalet frågeställningar har varit omfattande. 2018 gjorde förvaltningen en 
genomlysning av kvarvarande frågeställningar och landade i att detaljplanearbetet kunde avslutas, 

en uppfattning som ej delades av nämnden. Nämnden återremitterade ärendet och ville att 
förvaltningen skulle utreda möjligheten för en brygga (B) att vara kvar.  

 

Bryggan har nu fått strandskyddsdispens. Förvaltningen kan inte se att det tillkommit något nytt i 
ärendet som kan föranleda en annan tolkning utifrån Kommunallagens likställighetsprincip än den 

redan gjorda och föreslår därför att detaljplanen läggs ner. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. Godkänna förvaltningens beskrivning och förslag att avsluta detaljplanen för Nickstavikens 
bryggor 

2. Föreslå kommunstyrelsen besluta att avsluta detaljplanen för Nickstavikens bryggor 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 18 augusti 2020, § 161 

 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

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

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-20 (2002/0457/84) 
Tjänsteutlåtande, 2020-06-17 

Skickas till 
Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen/planeringschefen 
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§ 193/20 MSN/2019/2035/214 

Angående ansvarsskada; skadeståndsanspråk mot 

Nynäshamns kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras så att förvaltningen kan komplettera beslutsunderlaget med icke presenterat 
underlag. 

Sammanfattning 
Den tidigare fastighetsägaren till Sittesta 2:14 har yrkat på skadestånd av Nynäshamns kommun på 
grund av den skada och det lidande hen anser sig ha åsamkats på grund av kommunens 

handläggning och formella felaktigheter i samband med försäljningen av Sittesta 2:14. 
Förvaltningens bedömning är att inget skadestånd ska utgå. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avvisa skadeståndsanspråket från tidigare 
fastighetsägaren till Sittesta 2:14. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 18 augusti 2020, § 162 

 

Arbetsutskottet föreslår i enligthet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Donald Löfving (SD) yrkar på återremiss så att förvaltningen kan komplettera beslutsunderlaget med 
icke presenterat underlag. 

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Förvaltningens förslag mot Löfvings (SD) återremissyrkande.  

Proposition 
Ordförande (C) ställer förvaltningens förslag mot Löfvings (SD) återremissyrkande och finner bifall 

för Löfvings (SD) återremissyrkande. 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Cunningham Lindseys bedömning, daterad 17 juni 2020 
Tjänsteutlåtande, 2020-06-30 

 

Skickas till 
Akten 

Fastighetsägarens juridiska ombud: bowiden@live.se 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 194/20 MSN/2019/1856/267B 

Stattnäs 1:14, Stattnäsvägen 28, Svärdsö, Torö, Nynäshamns 

kommun- Strandskyddsdispens för brygga och ändrad 
användning av sjöbod till bastu. 

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

Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för anläggande av brygga och 
ändrad användning av sjöbod till bastu.  

Som tomtplats i strandskyddshänseende gäller bastubyggnadens utbredning på mark.  

Markområdet som upptas av bryggan får tas i anspråk för det avsedda ändamålet. 

Upplysningar 
Förkortningar: Miljöbalken (MB). 

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa framställd av kommunfullmäktige och faktureras 

separat. 

Avslag strandskyddsdispens   11 300 kronor 

Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för anläggande av L- formad brygga och ändrad användning av 

sjöbod till bastu. 

Bakgrund 
En ansökan om bygglov och strandskyddsdispens kom in 2019-05-06. Då gällde ansökan en brygga.  

Sökanden/fastighetsägaren fick ”Meddelande om avslag alternativt återtagande av ansökan”, 

daterat 2019-05-15. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterade i det avslaget att: 

”Strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften enligt 7 kap. 13§ MB inte uppfylls och särskilda skäl 

till dispens inte föreligger enligt 7 kap 18C § MB. Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnation 

av brygga kan därmed inte tillstyrkas.  

 

I samma brev fick sökanden/fastighetsägaren alternativ att pröva förslaget enligt inlämnade 

handlingar eller dra tillbaka ansökan. Sökanden/fastighetsägaren valde då att dra tillbaka sin 

ansökan. 

 
En ny ansökan kom in 2019-11-14. Denna ansökan gäller förutom en L- formad brygga även att 

ändra befintlig sjöbod till bastu. Den brygga man söker för nu har samma längd och utförande som i 

tidigare ansökan.  

Ombud fick ”Kommunicering av förslag till beslut med föreläggande om komplettering”, daterat 

2019-11-22. I denna kommunicering meddelades samma svar som i tidigare ärende. 

Ombudet valde då att komma in med ytterligare synpunkter och förtydliganden. I detta yttrande har 
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man t.ex. skrivit: ”Fastighetens belägenhet är sådan att behovet av bryggan stort och att det inte är 

möjligt att, utan att riskera betydande olägenheter och tidsförluster vid en evakueringssituation, 

lokalisera bryggan på någon annan plats”. 

 

Fastighetsägaren har ett förmånsservitut för en väg på annans fastighet för att kunna ta sig till sin 

fastighet. Utöver den vägen har fastighetsägaren genom markarbeten dragit fram en ny väg. Det 

finns därmed två vägar att ta sig till och från fastigheten.  

 

2020-03-19 gjordes platsbesök på fastigheten. Den konstaterades att platsen för den tilltänkta 

bryggan är ett smalt sund på ca 80-85 meter (uppmätt i MyCarta). En brygga i den längd som 

sökanden önskar skulle göra infarten i sundet mer otillgängligt. Dessutom skulle det inskränkta på 

tillgängligheten för allmänheten. 

På Lantmäteriets kartor daterade 1960 respektive 1975 syns ingen brygga på plats där sökanden 

hävdar att en brygga funnits.  

 

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 

Fastigheten ligger inom Försvarsmaktens sjöövningsområde enligt 3 kap 9§ MB.. 

Strandskydd gäller 100 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken (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 men inom sammanhållen bebyggelse. 

Gällande översiktsplan antagen 2012. Kustplanen fastställd 2002. 

Bedömning enligt miljöbalken 
Strandområdet är redan lagligen ianspråktagen  

Fastigheten ligger på en skärgårdsö som kan nås via en privat väg eller sjövägen. Allmänheten kan 

med det endas beträda fastigheten via sjövägen. När individen kommer med sin båt in mot stranden 
så ser privatpersoner en fastighet som ligger på ett berg med brant sluttning och ner mot stranden 
finns en upptrampad stig med trappanordning samt lagligen uppförda trädgårdsmöbler.  

Intrycket av att strandområdet är privat mark förstärks ytterligare av sjöbodens utformning med 

fönster som kan ses från vattnet och stranden samt redskapen för att rensa nät som står nära 
boden. I närheten av sjöboden finns det en liten badbrygga med stege som också indikerar att det 

är privat område. Badbryggans läge är vid grunt vatten och strandkantens botten består av stenar 
som är täckta med sjögräs och utgör med det risk för fallolycka för besökare samt fastighetsägare. 

Den eventuella allmänhet som i dagsläge färdas med båt och önskar beträda strandlinjen möts av 
bergsklippor vid vattenlinjen och oftast hårda vindar som medför risk för att skada båten. Den 

aktuella platsen i ärendet indikerar också för allmänheten som kommer med båt att det är privat 
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mark genom att vid strandkanten ser man fundament och rostiga järnbeslag efter tidigare bryggor, 
mellan strandkant och klippa en badbrygga, fisknätsanordning, trädgård och fönsterbeklädd sjöbod. 

Vilket nämnden gör den bedömningen att strandområdet är ianspråktaget av fastighetsägaren och 
utgör tomtmark.  

Bryggan 
Bryggans längd och utformning har tagits fram i samråd med en teknisk konsult för att passa in på 

den aktuella platsen, naturförhållandena och möjliggöra ett aktivt båtliv utan att påverka områdets 
natur- eller djurliv vilket är positivt ur strandskyddssynpunkt. 

Fastighetens geografiska läge och med tanke på vart bilen parkeras samt behöver passera mellan 
fastigheten och en mindre hus för att nå vägen, är sådan att behovet av en båtbrygga är stor om 

det skulle uppstå en situation av betydande olägenheter och tidsförluster vid en 
evakueringssituation.  

Det finns inte någon gemensam brygganläggning i närområdet. Kusten i området består av 
bergsklippor, några strandområden med havsbotten med sjögrästäckta stenar och vindig miljö vilket 
gör det mycket svårt eller omöjligt för tillträde med båt eller kajak.  

En brygga vid det aktuella området skulle utöka möjligheterna för allmänheten att nå fastlandet vid 

en eventuell krissituation och med tanke på hur långt det är mellan aktuella bryggor i området. 
Fastighetsägaren arbetar ideellt för Svenska Sjöräddningssällskapet och har en båt som är anpassad 
för sjöräddning samt har bl.a. värmedetektor vilket även kan ses som ett allmänt intresse.  

En brygga vid det aktuella området tillgodoser fastighets ägares behov vid eventuella krissituationer 

och gynnar allmänhetens intressen vid krissituation kan inte tillgodoses utan att dispens beviljas för 
den sökta bryggan. 

Bastun 
De åtgärder som kommer att göras på sjöboden är att en skorsten kommer att sticka ut en liten bit 
ut ur taket och sidan mot vattnet installeras två fönster med fönsterluckor. Sjöbodens förändrade 

utseende kommer endast få en marginell förändring. Justerings åtgärderna på sjöboden har ingen 
påverkan på strandskyddets syfte eller påverkar områdets djur- och naturförhållanden. Åtgärderna 
kommer heller inte att påverka allmänhetens uppfattning av eller tillgång till strandområdet.  

Att dispens ska meddelas för åtgärdarna på sjöboden följer även av praxis, Mark- och 

miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt lagakraftvunna dom 2020-04-07 i mål M 1925-19. Av 
nämna praxis framgår att dispens inte ska vägras för mindre åtgärder på byggnader som redan har 

en avhållande beskaffenhet på allmänheten. Uppförande av fönster på en sjöbod i syfte att göra om 

den till en bastu framgår det att dispens för dessa ska beviljas under förutsättningar att 
glaspartierna kan stängas för.  

Sammanfattning 
De åtgärder som fastighetsägaren ansöker om att få utför på sin egendom och bedömningen att 

strandområdet är ianspråktaget av fastighetsägaren samt utgör tomtmark påverkar inte områdets 

djur- och naturförhållanden, allmänhetens tillgång till eller uppfattning av strandområdet och de 
sökta åtgärdarna inte motsäger strandskyddets syfte. Efter som det inte finns något allmänt intresse 

att beakta på den aktuella fastigheten ska fastighetsägaren kunna nyttja och införliva sina intressen 
och där med beviljas strandskyddsdispens i enlighet med ansökan. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften 
uppfylls och särskilda skäl föreligger enligt 7 kap. 18c punkt 1 . Dispens från strandskyddet kan 
därmed tillstyrkas med stöd av 7 kap. 18 b § MB. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

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

ändrad användning av sjöbod till bastu. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 18 augusti 2020, § 164 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut och att dispens från 

strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för anläggande av brygga och ändrad 
användning av sjöbod till bastu.  

Göran Bergander (S) yrkar bifall till ordförandes förslag.  

Anna Evans (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Donald Löfving (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 

förslag mot Maria Gard Günsters (C) yrkande.  

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

Gard Günsters (C) yrkande.  

 

 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, 2020-08-25  

 
Handlingar som tillhör beslut  
1 situationsplan  

1 ritning brygganläggning  

1 skrivelse tillhör ansökan  
1 kompletterande skrivelse  

Ansökan  
Fotografier från platsbesök  

 

 

Bilagor  
1 st. ritning på sjöbod  
2 st. situationsplaner med brygga  

2 st. orienteringskartor  

2 st. yttrande från ombud  
5 st. fotografier från platsbesök 
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Skickas till 
Akten 

Ombud för fastighetsägaren 

 

Beslutet delges 

Länsstyrelsen 

 

Kopia för kännedom: 

Fastighetsägaren 

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, fastighetsbeteckning 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 miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@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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§ 195/20 MSN/2020/0903/237 

Lundby 1:319, Lövtorpsvägen 50, Norra Sorunda - Ansökan 

om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

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

 

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

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

(SC0179-15). 

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

och faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 36 500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 

började löpa 2020-05-07, beslut om förlängd handläggningstid fattades 2020-06-30 och beslut  om 

bygglov fattades 2020-08-25, 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). 

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

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

och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Markutfyllnad/ markschakt ska samordnas med angränsande fastigheter. 

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

fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

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

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

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

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

punkter behandlas enligt 10 kap 19§ PBL: 

1. arbetets planering och organisation, 

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

se även 10 kap 6-8 §§ PBL och BBR 2:31. 

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

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

2014:227  

5. behovet av utstakning 

mailto:bygglov@nynashamn.se
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6. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut av kontrollplan eller 

startbesked 

7. 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). 

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. 

Ärendet 
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus i 1,5 våningar med en byggnadsarea om ca 128 m2. 

Fasader med stående träpanel avfärgas i röd kulör tak, beläggs med gråa betongtakpannor. 

Ytuppgifter 

o Bruttoarea: 195 m2 

o Byggnadsarea: 128 m2 

o Boarea: 107 m2 

o Antal nya bostäder/lägenheter: 1 st. 

Förutsättningar 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför områden med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 

Gällande översiktsplan antagen 2012. 

Grannhörande 

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga negativa synpunkter har inkommit.  
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Förvaltningens bedömning 
Aktuell fastighet har styckats av under 2017 med ett förhandsbesked till grund, Au § 210/2017 

daterat 2017-06-01. Förhandsbeskedet har förfallit men remissvaret från SMOHF (Södertörns miljö- 

och hälsoskyddsförbund) bedöms kunna ligga till grund för bedömning i aktuellt ärende. 

Vattenförsörjningen bedöms räcka för ett hushåll på fastigheten och avloppsanordning går att 

ordna.   

 

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 enbostadshus med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 18 augusti 2020, § 165 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

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

Fredrik Sönnergren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-04 

  

Handlingar som tillhör beslutet  
1 st. situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta  

1 st. markplaneringsritning  
1 st. fasadritning  

2 st. marksektionsritningar  

1 st. plan- och sektionsritning  
1 st. ansökan.  

 

Bilagor  
Yttrande från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) från tidigare ärende 

MSN/2017/0224/235 
 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
Sökanden 

Kopia för kännedom 

o Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

o Kontrollansvarig 

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 

http://www.nynashamn.se/GDPR
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§ 196/20 MSN/2020/0904/237 

Lundby 1:320, Lövtorpsvägen 48, Norra Sorunda - Ansökan 

om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

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

 

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

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

(SC0179-15). 

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

och faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 36 500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 

började löpa 2020-05-07, beslut om förlängd handläggningstid fattades 2020-06-30 och beslut  om 

bygglov fattades 2020-08-25, 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). 

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

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

och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Markutfyllnad/ markschakt ska samordnas med angränsande fastigheter. 

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

fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

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

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

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

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

punkter behandlas enligt 10 kap 19§ PBL: 

1. arbetets planering och organisation, 

2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett 

in, se även 10 kap 6-8 §§ PBL och BBR 2:31. 

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

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

färdigställandeskydd 2014:227  

5. behovet av utstakning 

mailto:bygglov@nynashamn.se
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6. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut av kontrollplan eller 

startbesked 

7. 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). 

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. 

Ärendet 
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus i 1,5 våningar med en byggnadsarea om ca 128 m2. 

Fasader med stående träpanel avfärgas i röd kulör tak, beläggs med gråa betongtakpannor. 

Ytuppgifter 

o Bruttoarea: 195 m2 

o Byggnadsarea: 128 m2 

o Boarea: 107 m2 

o Antal nya bostäder/lägenheter: 1 st. 

Förutsättningar 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför områden med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 

Gällande översiktsplan antagen 2012. 

Grannhörande 

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga negativa synpunkter har inkommit.  
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Förvaltningens bedömning 
Aktuell fastighet har styckats av under 2017 med ett förhandsbesked till grund, Au § 210/2017 

daterat 2017-06-01. Förhandsbeskedet har förfallit men remissvaret från SMOHF (Södertörns miljö- 

och hälsoskyddsförbund) bedöms kunna ligga till grund för bedömning i aktuellt ärende. 

Vattenförsörjningen bedöms räcka för ett hushåll på fastigheten och avloppsanordning går att 

ordna.  

 

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 enbostadshus med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 18 augusti 2020, § 166 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

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

Fredrik Sönnergren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, 2020-08-04  

 

Handlingar som tillhör beslutet  
1 st. situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta  

1 st. markplaneringsritning  
1 st. fasadritning  

2 st. marksektionsritningar  

1 st. plan- och sektionsritning  
1 st. ansökan. 

 

Bilagor  
Yttrande från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) från tidigare ärende 
MSN/2017/0224/235 

. 
 

 

Skickas till 
Akten 
Sökanden 

Kopia för kännedom 

o Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

o Kontrollansvarig 

Underrättelse via brev genom kopia på kungörelse 

Grannar eller kända sakägare utan invändningar  

Kungörelse 

Kungörelse sker i post- och Inrikes tidningar 

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

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

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

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

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

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

från kungörelsedatum. 

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

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

behandla vissa personuppgifter om dig. 

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR 
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§ 197/20 MSN/2020/0959/237A 

Lundby 1:110, Rensättravägen 27, Norra Sorunda - Ansökan 
om bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

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

 

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

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

(SC0977-13). 

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

och faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 36 500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-06-16 och beslut fattades 2020-08-25, 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). 

Beslutsunderlag 
Handlingar som tillhör beslutet är: 
1 st. ansökan, 1 st situationsplan, 2 st fasadritningar, 1 st. sektionsritning, 3 st. planritningar. 

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 att erfodra ett startbesked behövs följande handlingar skickas in: 

- Förslag till kontrollplan 

- Konstruktionsritningar 

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

samhällsbyggnadsnämnden. 

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. 
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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. 

Ärendet 
Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus i 1 våning med källare och loft. Tillbyggnaden sker med en 

bruttoarea om ca 205 m² varav ca 97 m² utgör byggnadsarea. 

Ytuppgifter 

o Bruttoarea: 205 m2 

o Byggnadsarea: 97,3 m2 

Förutsättningar 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. 

Gällande översiktsplan antagen 2012. 

Grannhörande 

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

Förvaltningens bedömning 
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 tillbyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 18 augusti 2020, § 167 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

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

Fredrik Sönnergren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-04 

 

Handlingar som tillhör beslutet 
1 st. ansökan  

1 st situationsplan  
2 st fasadritningar  

1 st. sektionsritning  
3 st. planritningar. 

 

 
 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
Sökanden 

Kopia på beslut och beslutshandlingar 
Kontrollansvarig 

Underrättelse via brev genom kopia på kungörelse 

Grannar eller kända sakägare utan invändningar  

Kungörelse 

Kungörelse sker i post- och Inrikes tidningar 

Hur man överklagar 

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

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

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

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

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

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

från kungörelsedatum. 

Upplysning 

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

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

behandla vissa personuppgifter om dig. 

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR 
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§ 198/20 MSN/2020/1007/227A 

Svärdsund 1:1, Svärdsvik 1, 149 92 Nynäshamn - Beslut om 

bygglov och startbesked för ersättningsbyggnad 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Bygglov beviljas för nybyggnation av ersättningsbyggnad med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Observera att 

åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att beslut om lov har kungjorts 

enligt 9 kap. 42 a § PBL. Ett meddelande med datum för lovets kungörande skickas separat per 

post. 

 

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att: 

1. Kontrollplanen fastställs. 

2. Åtgärden får påbörjas men tidigast fyra veckor efter beslutet kungjorts. 

3. Utstakning och lägeskontroll krävs inte i detta ärende. 

4. Byggnaden får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan 

byggnadsnämnden har lämnat ett slutbesked.  

5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten som underlag för slutbesked: 

 

a) Undertecknad kontrollplan där byggherren intygar att kontrollplanen följts och att 
byggnadsåtgärderna överensstämmer med beviljat bygglov. 

b) Utlåtande från kontrollansvarig gällande PBL. 
c) Undertecknad och ifylld blankett ”begäran om slutbesked” 

d) Eventuella relationshandlingar (A-ritningar/K-ritningar) 

 

Protokollsanteckning 
En ändring görs i protokollet jämfört med tjänsteutlåtandet under rubriken Ärende.  

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 18 300 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 

började löpa 2020-07-28 och beslut fattades 2020-08-25, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister 



 

PROTOKOLL Sida 37(66) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-08-25  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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

bygglagen(2010:900). 

Föreskrifter 
Fasader med träpanel färgas i faluröd kulör, tak beläggs med svart plåt. 

Handlingar som tillhör beslutet 
1 situationsplan baserad på utdrag ur baskartan, 2 ritningar på komplementbyggnaden, 2 

konstruktionsritningar, tomtplatsavgränsning, kontrollplan, en enkel teknisk beskrivning, 

dimensioneringsintyg, fullmakt samt ansökan. 

Ärendet 
Ansökan avser nybyggnation av ersättningsbyggnad. Den kommer uppföras i 1 våning med 2 loft 

längs vardera kortsida. Byggnaden har en bruttoarea om 236 m2 varav 184 m2 utgör byggnadsarea. 

Ytuppgifter 
Bruttoarea: 236 m² 

Byggnadsarea: 184 m² 

Förutsättningar 

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

Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB: 

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

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

särskilt beaktas. 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. 

Översiktsplanen antagen 2012 och Kustplanen fastställd 2002 gäller för fastigheten. 

Yttranden 
Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL.  

 

Fastighetsägaren till Svärdsund 1:5 ställer sig bland annat frågande till storleken på byggnadsverket 

samt de eventuella kommande störningarna som uppförandet kan åsamka. Yttrandet bifogas 

beslutet. 

 

Fastighetsägaren till Västberget 1 ställer sig frågande till om erforderliga beslut finns på fastigheten 

för arbeten som hittills har utförts. Yttrandet bifogas beslutet. 

Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig angående de erinringar som inkommit. Svarsbrevet bifogas 

beslutet.  
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Fastighetsägarna till Svärdsund 1:5 samt Västberget 1 har meddelats att tillsynsärenden pågår på 

fastigheten men är ännu inte beslutade. Vad de anför i erinringarna föranleder inget annat 

ställningstagande från förvaltningens sida. 

Förvaltningens bedömning 
Ansökan avser uppförande av en ersättningsbyggnad med samma placering och likartat utseende 

som den rivna byggnaden. Den tidigare befintliga byggnaden revs under hösten 2019. Ett separat 

tillsynsärende hanterar den påbörjade åtgärden. 

Förvaltningen bedömer åtgärden som lämplig och bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap. och 8 kap. 1 

§, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 13, 17 och 18 §§. 

 

Bygglov kan därmed tillstyrkas med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

 

Dispens från strandskyddet har prövats och meddelats vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

sammanträde 2020-05-19, § 140/20. Åtgärden utförs inom beslutad tomtplats. 

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. 

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), Miljöbalken 

(MB). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Bygglov beviljas för nybyggnation av ersättningsbyggnad med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Observera att 

åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att beslut om lov har kungjorts 

enligt 9 kap. 42 a § PBL. Ett meddelande med datum för lovets kungörande skickas separat per 

post. 

 

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
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Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att: 

1. Kontrollplanen fastställs. 

2. Åtgärden får påbörjas men tidigast fyra veckor efter beslutet kungjorts. 

3. Utstakning och lägeskontroll krävs inte i detta ärende. 

4. Byggnaden får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan 

byggnadsnämnden har lämnat ett slutbesked.  

5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten som underlag för slutbesked: 

 

e) Undertecknad kontrollplan där byggherren intygar att kontrollplanen följts och att 
byggnadsåtgärderna överensstämmer med beviljat bygglov. 

f) Utlåtande från kontrollansvarig gällande PBL. 
g) Undertecknad och ifylld blankett ”begäran om slutbesked” 

h) Eventuella relationshandlingar (A-ritningar/K-ritningar) 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 18 augusti 2020, § 168 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-07-29  

 

Handlingar som tillhör beslut  
1 situationsplan baserad på utdrag ur baskartan  

2 ritningar på komplementbyggnaden  
2 konstruktionsritningar  

Tomtplatsavgränsning  

Kontrollplan  
En enkel teknisk beskrivning  

Dimensioneringsintyg  
Fullmakt  

Ansökan 
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Bilagor  
Översiktskarta  

Karta över fastigheten  

Yttrande från fastighetsägare till Svärdsund 1:5  
Yttrande från fastighetsägare till Västberget 1  
Svarsbrev från sökande 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
Sökanden 

Beslutet delges 
-Grannar enligt sändlista 

Kopia för kännedom 
-Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

Underrättelse om beslutet per brev 
Grannar eller kända sakägare. 

Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar. Okända sakägares överklagandetid är 4 veckor från 

kungörelsedatum. 

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 till msn@nynashamn.se. 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 

 

 

http://www.nynashamn.se/GDPR
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§ 199/20 MSN/2019/0664/234 

Sorunda-Dyvik 1:82, Östra Vägen 2, Lisö – bygglov för 

nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnader - 
Utvecklad talan till Mark- och miljödomstolen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till utvecklad talan till Mark- och 
miljödomstolen i mål P 1049-20. 

Ärendet  
Ansökan avsåg nybyggnad av fritidshus i 1 våning med en bruttoarea om 60m², varav 60m² utgör 
byggnadsarea samt nybyggnad av 2 stycken komplementbyggnader (garage och gästhus) om 20 

m² byggnads- och bruttoarea vardera. 

Ärendebeskrivning/bakgrund  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 september 2019 att avslå bygglov för 

nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnader. Till stöd för beslutet bedömdes att 
överskridandet av högsta byggnadshöjd inte ska tillåtas med hänvisning till de 

områdesbestämmelser som gäller för området.  
 

Sökande överklagande därefter Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen. Den 

23 januari 2020 avslog Länsstyrelsen överklagan och konstaterar att områdesbestämmelsen 
gällande högsta byggnadshöjd förvisso saknar stöd i ÄPBL men med hänsyn till Mark- och 

miljööverdomstolens avgörande den 31 januari 2012, i mål 9 6568-11, ska tillåtas att pröva emot. 
Med hänvisning till att i domen förtydligade MÖD att en planbestämmelse vars överensstämmande 

med PBL kan ifrågasättas men som inte kan anses vara uppenbart felaktig ska tillämpas.  
 

Länsstyrelsens beslut överklagas den 14 februari 2020 och frågan överlämnas till Mark- och 

miljödomstolen.  
 

Mark- och miljödomstolen inkommer den 7 maj 2020 med en underrättelse om tillfälle att yttra sig. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beviljas anstånd efter begäran till den 5 september 2020 

om att inkomma med yttrande innan domstolens avgörande i frågan.    

 
Mark- och miljödomstolen höll syn på fastigheten Sorunda- Dyvik 1:82 den 16 juni 2020 i samråd 

med sökande och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Yttrande  
I detta förevarande fall har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tagit ställning till huruvida den 

ansökta åtgärden är förenlig och uppfyller syftet med områdesbestämmelserna som gäller för 
fastigheten Sorunda- Dyvik 1:82. Områdesbestämmelsen OB1002 vann lagakraft den 9 oktober 

1992, med stöd av Äldre Plan- och bygglagen 1987:10, förkortas ÄPBL.  
 

Initialt är det viktigt att understryka att det nu aktuella området är för fritidsbebyggelse. I Mark- och 
miljööverdomstolens avgörande den 27 februari 2015, i mål P 7337-14, menar domstolen att en 

kommun kan reglera genom områdesbestämmelser användandet för ett område, om det ska avse 

för fritids- eller permanentbosättande.  
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delar vad Länsstyrelsen vid sitt beslut anför den 23 januari 
2020 utifrån det perspektivet att syftet med områdesbestämmelsen avser att begränsa möjligheten 
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till att permanentbosätta sig inom bebyggelseområdet. Denna bestämmelse tillsammans med övriga 
bestämmelser säkerställer att byggnadsverket inte får en sådan storlek att syftet motverkas. Utan 

denna specifika bestämmelse innebär det i praktiken att tillkommande bebyggelse inom området 

inte begränsas i våningsantal eller höjdläge över marken därav att det är byggnadsarea som 
begränsas och inte bruttoarea, jmf. av 5 kap. 16 § pkt. 3 ÄPBL avseende bruksarea.  

 
Det kan även understrykas att en begränsning av byggnadshöjd rimligtvis borde omfattas av 

tillåtligheten av områdesbestämmelsen med hänseende till att området är för fritidsbebyggelse och 
således krävs utformningskrav av konstnärlig synpunkt för att passa in och byggnadsverken inte ska 

få ett dominerat uttryck för omgivningen, se pkt 4 samma kapitel eller 2 kap. 6 § pkt. 1 PBL.   

       
I den nu gällande Plan- och bygglag 2010:900, förkortas PBL, finns ingen definition av fritidshus. 

Förarbetena till ÄPBL, se prop. 1985/86:1 183 f, förutsätter att kommunen genom regleringen 
undersökt vilka fastigheter som ska omfattas. Det är även essentiellt att vid en prövning om lov med 

stöd av områdesbestämmelserna ta ställning till huruvida en byggnads standard eller det faktiska 

användandet motverkar syftet med en områdesbestämmelse i fråga. Det är även viktigt att nämna 
att Mark- och miljööverdomstolen vid samma avgörande förtydligat att en ändring av användandet 

gentemot fritids- eller permanentboende inte är en bygglovspliktig åtgärd, se 9 kap. 2 § pkt. 3a PBL. 
    

För den nu aktuella byggnaden har klagande anfört till domstolen att avsikten med byggnadens 
utformning och dess nya tekniska lösningar syftar till att maximera optimal energiframställning och 

undvika negativ utvecklingar för miljön och klara året runt liv i skärgården. Av de tillämpliga 

föreskrifter i bl.a. Boverkets byggregler 9:11 framgår att ett bostadshus som används mindre än 
fyra månader per år inte omfattas av kraven om energihushållning. Dessa anföranden stärker 

uppfattningen om att det föreslagna byggnadsverket kommer innebära att området bebyggs med en 
permanentstandard och innebär således att syftet med områdesbestämmelsen motverkas. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till utvecklad talan till Mark- och 

miljödomstolen i mål P 1049-20. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 18 augusti 2020, § 169 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

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

 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut den 23 januari 2020 

Presentationsmaterial till AU- och nämndsammanträde     
Tjänsteutlåtande, 2020-07-16 

 

Skickas till 
Beslut om yttrande skickas till Mark- och miljödomstolen  

Mark och Miljödomstolen (mmd.nacka.avdelning3@dom.se) 
Ange i ämne: Utvecklad talan till Mark- och miljödomstolen mål P 1049-20 
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§ 200/20 

Delegationstrapport 

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 2020-06-08 – 2020-08-18 

Skickas till 
Akten 
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DELEGATIONSRAPPORT 
2020-06-08 – 2020-08-18 

Ansvarig enhet Ärende 
Delegations-

punkt 
Beslut 

Arbetsutskottet MSN AU 18 augusti 
2020, § 158/20 
 
MSN/2020/0193/344 
Tilläggsbeslut 
investering 
Industrivägen norra 
dagvatten 
 

2.10 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämn
dens arbetsutskott 
beslutar att utöka 
investeringens 
budgetram genom att 
ianspråkta 220 000 kr ur 
den ram som är avsatt 
för VA-avdelningens 
investeringsplan 2020-
2023. Totalt belopp för 
investeringen blir 1 220 
000 kr. 

Arbetsutskottet MSN AU 18 augusti 
2020, § 163/20  
 
MSN/2020/0413/235 
Lundby 1:209, 
Sorundavägen 144, 
Norra Sorunda - 
Ansökan om 
förhandsbesked för 
nybyggnad av 
enbostadshus 

8.2.12 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämn
dens arbetsutskott 
beslutar att positivt 
förhandsbesked 
meddelas för 
nybyggnation av två 
enbostadshus, med stöd 
av 9 kap. 17 § PBL för 
Lundby 1:209. 

Fastighet och service MSN/2020/0614/292 
Masurbjörken 1 - 
Bowlinghallen 
Reducering hyra pga 
Coronapandemin 

Beslut fattat 
med stöd av 

beslut i 
krisledningsnäm
nden 2020-04-

07 

Hyresreducering med 
anledning av Covid-19, 
Bowlinghallen 

Fastighet och service MSN/2020/0717/299 
Nornan 32 - Kiosk och 
cafeteria 
Reducering hyra pga 
Coronapandemin 

Beslut fattat 
med stöd av 

beslut i 
krisledningsnäm
nden 2020-04-

07 

Hyresreducering med 
anledning av Covid-19, 
Mahnaz Café, juli 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvalt
ningen 

MSN/2020/0011/000 
Årsakt 2020 - 
Delegationsbeslut, 
Personalärenden, 
förordnande av 
ersättare, med mera 

1.3.3 

Förordnande av 
ersättare för 
avdelningschef plan, 
stab och bygglov för 
perioderna 3-9 augusti 
2020 och 10-16 augusti 
2020 
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvalt
ningen 

MSN/2020/0011/000 
Årsakt 2020 - 
Delegationsbeslut, 
Personalärenden, 
förordnande av 
ersättare, med mera 

1.3.1 

Förordnande av 
ersättare för 
förvaltningschef Miljö- 
och 
samhällsbyggnadsförvalt
ningen 6 - 21 juli 2020 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0006/243 
Årsakt 2020 - 
Adressättning och 
lägenhetsregister 

19.1 

Adressättning - Kängsta 
1:12 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0006/243 
Årsakt 2020 - 
Adressättning och 
lägenhetsregister 

19.1 

Adressättning Sunnerby 
1:303 ny förskola 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1008/226 
Anmälan installation -  
eldstad 

 
Anmälan avvisas 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1066/237 
Bygglov nybyggnad 
enbostadshus 

8 

Anneberg 1:17, Balders 
väg 15, 148 96 Sorunda - 
Nybyggnation av 
enbostadshus samt 
rivning av befintligt 
fritidshus 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1121/267B 
Strandskyddsdispens 
förlängning av brygga 

8.2.17 
Ansökan återtas 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1247/233
A Bygglov 
uppsättande av två 
skyltar 

8.2.17 

Beslut ansökan återtas 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1091/237
A Bygglov 
fasadändring 
enbostadshus 

8.2.17 

Beslut ansökan återtas 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1253/227 
Bygglov nybyggnation 
av ekonomibyggnad 

8.2.17 
Beslut ansökan återtas 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0996/267B 
Ansökan om 
strandskyddsdispens 
nybyggnad av bastu 

8.2.17 

Beslut ansökan återtas 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1896/221 
Eventuell olovlig 
byggnation - arrende 
47 

8.4.8 

Beslut klagomål lämnas 
utan påföljd och 
ingripande 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1895/221 
Eventuell olovlig 8.4.8 

Beslut klagomål lämnas 
utan påföljd och 
ingripande 



 

PROTOKOLL Sida 46(66) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-08-25  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

byggnation - arrende 
14 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1875/221 
Eventuell olovlig 
byggnation - arrende 
8 

8.4.8 

Beslut Klagomål lämnas 
utan påföljd och 
ingripande 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1891/221 
Eventuell olovlig 
byggnation - arrende 
21 

8.4.8 

Beslut Klagomål lämnas 
utan påföljd och 
ingripande 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1027/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad- 
växthus 

21.9 

Beslut om  föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1192/234 
Bygglov - rivning, 
nybyggnad av 
fritidshus med 
komplementbyggnad 

8.2.17 

Beslut om ansökan 
återtas 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1299/238 
Marklov trädfällning 

8.2.17 
Beslut om ansökan 
återtas 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0777/227
A Bygglov tillbyggnad 
komplementbyggnad 

8.2.17 
Beslut om ansökan 
återtas 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1199/237 
Bygglov nybyggnad 
enbostadshus 

8.2.17 
Beslut om ansökan 
återtas 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1191/221 
Klagomål eventuell 
olovlig bygggnation 

8.2.17 
Beslut om att avskriva 
ärendet och lämna 
frågan vidare 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1264/379 
Fastighetsreglering - 
Kalvö 1:13 & Lamellen 
1 

 

Beslut om att godkänna 
förättning AB071230 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0767/221 
Klagomål eventuell 
ovårdad tomt 

8.4.8 
Beslut om att klagomål 
lämnas utan påföljd 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1146/221 
Klagomål - eventuell 
olovlig byggnation 

8.4.8 
Beslut om att lämna 
klagamålet utan påföljd 
och ingripande 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0514/221 
Klagomål - Döda träd 
på fastigheten 
Lindholmen 1:34 

 

Beslut om att överklaga 
Länsstyrelsens beslut 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1145/227 
Bygglov nybyggnad 8.2 

Beslut om bygglov 



 

PROTOKOLL Sida 47(66) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-08-25  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

komplementbyggnad- 
garage 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0989/227 
Bygglov nybyggnad 
stall 

8.2 
Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0649/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus - Hoxla 
7:30 

8.2 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0648/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus - Hoxla 
7:29 

8.2 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0647/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus - Hoxla 
7:28 

8.2 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0646/237 
Bygglov nybyggnad -  
Enbostadshus - Hoxla 
7:27 

8.2 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0645/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus - Hoxla 
7:26 

8.2 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0644/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus - Hoxla 
7:25 

8.2 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0643/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus - Hoxla 
7:24 

8.2 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0642/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus - Hoxla 
7:23 

8.2 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0900/233 
Bygglov ändrad 
användning - 
komplementbyggnad 
till stall 

8.2 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0872/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad- 
garage 

8.2 

Beslut om bygglov 



 

PROTOKOLL Sida 48(66) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-08-25  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0393/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus 

8.2 
Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0621/232
A Bygglov -  Ändrad 
ändvändning - 
industribyggnad 
verkstadslokal till 
restaurang 

8.2 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0778/227
A Bygglov tillbyggnad 
komplementbyggnad - 
uterum 

8 

Beslut om bygglov inkl 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0601/229 
Bygglov nybyggnad - 
Pumpstation 

8.2 
Beslut om bygglov med 
villkor 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1174/237
A Bygglov 
fasadändring , 
utvändig ändring 
enbostadshus 

8 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1015/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad 
garage 

8 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0990/237
A Bygglov tillbyggnad 
enbostadshus 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1257/233B 
Bygglov utvändig 
ändring samt 
nybyggnad plank 

8 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1086/233B 
Bygglov nybyggnad 
mur 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1078/227 
Bygglov  nybyggnad 
komplementbyggnad- 
garage 

8 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1065/220
A Ansökan nybyggnad 
komplementbyggnad- 
gäststuga 

8 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0973/227 
Bygglov nybyggnad 
verksamhetsbyggnad 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 



 

PROTOKOLL Sida 49(66) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-08-25  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0961/229 
Bygglov utvändig 
ändring fasadändring 
fritidshus 

8 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0799/231
A Bygglov - 
Tillbyggnad - Utvändig 
ändring - 
Flerbostadshus - 
Ribban 15 

8 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0749/237
A Bygglov  tillbyggnad 
enbostadshus - 
Uterum 

8 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1056/231
A Bygglov inglasning 
av balkong 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0794/287 
Bygglov nybyggnad 
altan 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1057/229 
Bygglov fasadändring , 
utvändig ändring 
enbostadshus 

8 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1087/227 
Bygglov  nybyggnad av 
komplementbyggnad 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0910/227
A Bygglov tillbyggnad 
komplementbyggnad- 
gäststuga 

8 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1231/233 
Bygglov - ändrad 
användning bostad till 
skola 

21.9 

Beslut om föreläggande 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1354/227
A Bygglov utvändig 
ändring av 
komplementbyggnad 
carport till garage 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1345/237
A Bygglov 
fasadändring/utvändig 
ändring enbostadshus 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1308/227 
Anmälan nybyggnad 
komplementbostadsh
us 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 
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samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-08-25  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1323/237
A Bygglov tillbyggnad 
inglasat uterum 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1320/229 
Bygglov uppställning 
sopskåp 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1314/226 
Anmälan 
nybyggnad/installatio
n eldstad 
komplementbyggnad 
bastu 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1325/237 
Bygglov nybyggnad 
enbostadshus och 
komplementbyggnad - 
garage 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1270/231
A Bygglov inglasning 
av balkong 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1294/227 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1298/227 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad - 
Carport 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1299/238 
Marklov trädfällning 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1223/237
A Bygglov tillbyggnad 
fritidshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0583/233 
Bygglov ändrad 
användning – 
Kontorslokal till 
förskola, bygglov 
utvändig ändring 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0994/237 
Bygglov nybyggnad 
fritidshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0905/229 
Bygglov nybyggnad 
altan och pool 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1201/235 
Förhandsbesked 
nybyggnad av 
fritidshus 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 
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2020-08-25  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1200/236 
Anmälan rivning 
fritidshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1209/227 
Anmälan nybyggnad 
av 
komplementbostadsh
us- Attefall 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1208/227 
Anmälan nybyggnad 
komplementbostadsh
us- Attefall 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1206/287 
Bygglov  nybyggnad 
altan/trädäck 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1195/236 
Rivningslov rivning 
verksamhetsbyggnad 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1185/227
A Bygglov tillbyggnad 
komplementbyggnad 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1165/220
A Anmälan tillbyggnad 
fritidshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1162/234
A Bygglov tillbyggnad 
fritidshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1172/235 
Förhandsbesked 
nybyggnad 
enbostadshus 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1173/235 
Förhandsbesked 
nybyggnad av 
enbostadshus 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1120/237
A Anmälan tillbyggnad 
enbostadshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1115/220
A Anmälan nybyggnad 
komplementbostadsh
us 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1100/226 
Anmälan installation 
av eldstad 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1103/220
A Anmälan nybyggnad 21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

av 
komplementbyggnad- 
gäststuga 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1118/227 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1113/233
A Bygglov 
uppsättande av skylt 
med ljusanordning 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1065/220
A Ansökan nybyggnad 
komplementbyggnad- 
gäststuga 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1083/234
A Bygglov tillbyggnad 
fritidshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1057/229 
Bygglov fasadändring , 
utvändig ändring 
enbostadshus 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1066/237 
Bygglov nybyggnad 
enbostadshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1010/237
A Bygglov tillbyggnad 
enbostadshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1011/234 
Bygglov nybyggnad 
fritidshus - rivning av 
befintligt fritidshus 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1017/234
A Anmälan tillbyggnad 
fritidshus - växthus 
Attefall 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1008/226 
Anmälan installation -  
eldstad 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1205/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad- 
garage 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 2 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1118/227 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om ytterligare 
komplettering 
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Plan, stab och bygglov MSN/2020/0903/237 
Bygglov nybyggnad 
enbostadshus 

8.2.19 
Beslut om förlängd 
handläggningstid 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0904/237 
Bygglov nybyggnad 
enbostadshus 

8.2.19 
Beslut om förlängd 
handläggningstid 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0795/229 
Bygglov nybyggnad 
stall 

8.2.19 
Beslut om förlängd 
handläggningstid 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/0403/237 
Nybyggnad av 
enbostadshus och 
komplementbyggnad 
(garage) 

8.3.12 

Beslut om interimistiskt 
slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1021/237 
Bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus och 
garage 

8.3.12 

Beslut om interimistiskt 
slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/0283/237 
Nybyggnad av 
enbostadshus 

8.3.12 
Beslut om interimistiskt 
slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2018/1978/237 
Nybyggnad 
radhusområde - 
sammanbyggda 
småhus, radhus, 
parhus 

8.3.12 

Beslut om interimistiskt 
slutbesked för hus 3-7 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1012/221 
Klagomål eventuell 
olovlig åtgärd 

8.4.8 
Beslut om klagomål 
lämnas utan påföljd 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1012/221 
Klagomål eventuell 
olovlig åtgärd 

8.4.8 
Beslut om klagomål 
lämnas utan påföljd 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1284/221 
Klagomål eventuellt 
ovårdad tomt 

8.4.8 
Beslut om klagomål 
lämnas utan påföljd och 
ingripande 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1258/233B 
Bygglov nybyggnad 
plank 

21.9 
Beslut om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1277/234 
Bygglov nybyggnad 
fritidshus och 
komplementbyggnad- 
garage 

21.9 

Beslut om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1283/239 
Bygglov nybyggnad 
verksamhetsbyggnad 

21.9 
Beslut om komplettering 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0006/243 
Årsakt 2020 - 
Adressättning och 
lägenhetsregister 

19.2 

Beslut om nya 
lägenhetsnummer, 
Utsiktsvägen 9A 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0006/243 
Årsakt 2020 - 
Adressättning och 
lägenhetsregister 

19.2 

Beslut om nytt 
lägenhetsnummer 
flerbostadshus och 
ändring av antal rum i 
befintlig lägenhet, Fyren 
29, Fredsgatan 8 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1131/236 
Rivningslov rivning av 
förskola 

8.2.8 
Beslut om rivningslov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1195/236 
Rivningslov rivning 
verksamhetsbyggnad 

8 
Beslut om rivningslov 
och startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1656/231
A Anmälan om 
ändring av 
byggnadens bärande 
konstruktion - 
balkonger 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2016/0724/229 
Bygg övrigt - 
Attefallshus 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0346/223 
Anmälan - installation 
av trapphiss 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0423/237
A Anmälan 
enbostadshus - 
Ändrad planlösning 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/0667/226 
Anmälan installation 
av eldstad och 
rökkanal 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2018/1545/226 
Installation av eldstad 
och rökkanal 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/0186/233 
Bygglov ändrad 
användning från 
konferensanläggning 
till förskola, LSS-
boende samt tre 
bostadslägenheter 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 
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Plan, stab och bygglov MSN/2019/1804/226 
Installation av eldstad 
och rökkanal 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2015/0229/227
A Om- och tillbyggnad 
av 
komplementbyggnad 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2015/0625/237
A Bygglov tillbyggnad 
av enbostadshus 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2014/1049/232
A Ombyggnad av 
offentlig byggnad - 
Sunnerbygården 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2015/0032/229 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad - 
gäststuga Attefall 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2015/0731/237
A Tillbyggnad 
enbostadshus 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2014/1154/231
A Om- och tillbyggnad 
flerbostadshus, 
inglasning av balkong 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2015/0333/236 
Rivningsanmälan - 
rivning del av byggnad 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2013/0706/229 
Bygg övrigt - 
Linjeskydd - bygglov 
nybyggnad busskur 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2013/0693/229 
Bygg övrigt - Träskydd 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2013/0705/229 
Bygg övrigt - 
Linjeskydd 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2014/0618/229 
Bygglov nybyggnad 
busskur - Bygg övrigt 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2014/0003/229 
Bygg övrigt - 
Bussväderskydd 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2018/1615/267B 
Strandskyddsdispens 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 
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Plan, stab och bygglov MSN/2019/1746/227 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2018/0354/227
A Bygglov nybyggnad 
verksamhetsbyggnad/
garage 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2018/1808/227 
Ansökan om bygglov - 
gränskontrollstation 
Kalvö 1:25 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1569/237
A Bygglov utvändig 
ändring enbostadshus 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/0680/237
A Bygglov för 
tillbyggnad av 
enbostadshus 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/0655/227 
Tillbyggnad av 
komplementbyggnad 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2017/1392/220
A Anmälan 
nybyggnad- 
komplementbyggnad- 
Attefall 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0262/227 
Rivningslov och 
bygglov för uthus 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2014/0681/235 
Tillbyggnad av 
fritidshus 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1686/227 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2017/1191/237
A Tillbyggnad av 
enbostadshus 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/0283/237 
Nybyggnad av 
enbostadshus 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2015/1104/237 
Nybyggnad 
enbostadshus 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2018/0352/234
A Ansökan rivningslov 
för fritidshus samt 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 
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nybyggnad av 
fritidshus och ändring 
av 
komplementbyggnad 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1611/229 
Cykelställ med tak 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1402/237
A Anmälan ändring av 
bärande konstruktion, 
ombyggnad av 
enbostadshus - Kök 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2018/1730/267B 
Bygglov och 
strandskyddsdispens - 
nybyggnation av 
fritidshus 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1334/227 
Ansökan om bygglov 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2014/0397/232
A Tillbyggnad och 
utvändig ändring 
fasadändring 
restaurangbyggnad 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2018/0748/220
A Anmälan tillbyggnad 
av fritidshus- Attefall 

8.3.12 
Beslut om slutbesked, 
attefallstillbyggnad 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1200/236 
Anmälan rivning 
fritidshus 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1337/236 
Anmälan rivning 
fritidshus 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0621/232
A Bygglov -  Ändrad 
ändvändning - 
industribyggnad 
verkstadslokal till 
restaurang 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1208/227 
Anmälan nybyggnad 
komplementbostadsh
us- Attefall 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1230/236 
Rivningsanmälan 
rivning av 
enbostadshus 

8.3 

Beslut om startbesked 
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Plan, stab och bygglov MSN/2020/1100/226 
Anmälan installation 
av eldstad 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1237/227
A Anmälan nybyggnad 
komplementbostadsh
us 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1271/231 
Bygglov för nybyggnad 
av radhus 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1103/220
A Anmälan nybyggnad 
av 
komplementbyggnad- 
gäststuga 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1046/226 
Anmälan installation 
av eldstad 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0957/220
A Anmälan nybyggnad 
av 
komplementbbostads
hus 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0927/227 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad - 
gäststuga 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0952/227 
Anmälan- installation 
av eldstad 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0960/227
A Anmälan nybyggnad 
- komplementbyggnad  
- garage 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1047/226 
Anmälan installation 
av eldstad och 
rökkanal 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0751/237
A Anmälan tillbyggnad 
enbostadshus - 
Uterum 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0870/220
A Anmälan tillbyggnad 
fritidshus - Attefall 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2018/0159/232 
Ansökan bygglov 8.3 

Beslut om startbesked 
för byggnaderna 
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nybyggnad av industri- 
och bostadsbyggnad 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/0728/232 
Nybyggnad av 
maskinhall 

8.3 
Beslut om startbesked 
med samrådsprotokoll 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1287/267B 
Strandskyddsdispens 
nybyggnad brygga 

8.2.1 
Beslut om 
strandskyddsdispens 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0890/267B 
Ansökan om 
strandskyddsdispens 
nybyggnad - fritidshus 

8.2.1 

Beslut om 
strandskyddsdispens 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0458/267B 
Strandskyddsdispens 
tillbyggnad - 
Komplementbyggnad 
gäststuga 

8.2.1 

Beslut om 
strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av 
komplementbyggnad 

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

21.9 

Beslut om ytterligare 
föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0176/233 
Bygglov ändrad 
användning - 
Vandrarhem till 
bostäder 

8.2.17 

Beslut om återtagen 
ansökan 

Plan, stab och bygglov MSN/2015/0468/231
A Om- och tillbyggnad 
flerbostadshus 

8.2.17 
Beslut om ärendet 
avslutas 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1033/221 
Klagomål eventuell 
olovlig byggnation 

8.2.17 
Beslut om ärendet 
avslutas 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0823/221 
Klagomål - Eventuell 
olovlig byggnation 

8.2.17 
Beslut om ärendet 
avslutas 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1205/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad- 
garage 

21.9 

Föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1190/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad - 
garage 

21.9 

Föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1199/237 
Bygglov nybyggnad 
enbostadshus 

21.9 
Föreläggande om 
komplettering 
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Plan, stab och bygglov MSN/2020/1145/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad- 
garage 

21.9 

Föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2018/1807/227 
Ansökan om bygglov 
kontorsbyggnad Kalvö 
1:25 

8.3.12 

Interimistiskt slutbesked 
giltigt till 1 oktober 2020 

Plan, stab och bygglov MSN/2014/0500/234
A Bygglov om och 
tillbyggnad av 
fritidshus 

8.3.12 

Interimistiskt slutbesked 
gäller till 31 december 
2020 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1883/221 
Eventuell olovlig 
byggnation - arrende 
10A 

8.4.8 

Klagomål lämnas utan 
påföljd och ingripande 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1892/221 
Eventuell olovlig 
byggnation - arrende 
77 

8.4.8 

Klagomål lämnas utan 
påföljd och ingripande 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1336/237
A Anmälan tillbyggnad 
enbostadshus - 
Attefall 

21.9 

Kommunicering av 
förslag till beslut med 
beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1006/233B 
Bygglov nybyggnad 
plank 

21.9 

Kommunicering av 
förslag till beslut med 
föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/1342/237
A Bygglov 
fasadändring/utvändig 
ändring enbostadshus 

21.9 

Kommunicering med 
beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0006/243 
Årsakt 2020 - 
Adressättning och 
lägenhetsregister 

19.2 

Lägenhetsnummer 
Lövlundsvägen 50A 

Plan, stab och bygglov MSN/2018/1470/233 
Ansökan om bygglov - 
Vaktberget 34 - 
ändrad användning 

8.3.12 

Slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/0727/227 
Ansökan om bygglov 
för nybyggnad av 
fritidshus 

8.3 

Startbesked med 
samrådsprotokoll 

Stadsmiljö MSN/2020/1152/517 
TA-Plan - Frejgatan 
Järnvägsgatan 
Heimdalsvägen 

7.10 

Delegationsbeslut - 
Godkänd TA och schakt 
plan Frejgatan 
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Stadsmiljö MSN/2020/1163/517 
TA-plan - 
Järnvägsgatan, delen 
mot dammen 

7.10 

Delegationsbeslut - 
Godkänd TA-plan för 
asfaltering 

Stadsmiljö MSN/2020/1127/517 
Grävtillstånd - 
Stallvägen 

7.10 
Delegationsbeslut -
Godkänd ansökan 
grävtillstånd Stallvägen 

Stadsmiljö MSN/2020/1148/517 
Grävtillstånd - 
Hamnviksvägen etapp 
4 

7.10 

Delegationsbeslut: 
Godkänd ansökan om 
grävtillstånd - 
Hamnviksvägen etapp 4, 
med TA-plan. 

Stadsmiljö MSN/2020/1153/517 
Ta-plan - Skolgatan 

7.10 

Delegationsbeslut: 
Godkänd ansökan 
schakttillstånd samt TA-
plan 

Stadsmiljö MSN/2020/1312/517 
Schaktlov - 
Mysingevägen 6 

7.10 
Delegationsbeslut: 
Godkännande  Schaktlov 
- Mysingevägen 6 

Stadsmiljö MSN/2020/1355/517 
Schaktlov - 
Backluravägen 

7.10 
Godkänd ansökan 
Schaktlov P132 
Backluravägen, Fotografi 

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

7.10 
Godkänd förlängning av 
grävtillstånd. 

Stadsmiljö MSN/2020/1252/267 
Ansökan om tillstånd 
enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter 
- fästingvaccination 
2021 

7.14 

Yttrande gällande 
ansökan om upplåtelse 
av allmän platsmark vid 
Alkärrsplan i 
Nynäshamn för 
fästingvaccination 

Stadsmiljö MSN/2020/1300/267 
Remiss - tillstånd 
enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter 
- uteservering Jannis 
cafe 

7.14 

Yttrande gällande 
begagnande av  allmän 
platsmark för 
uteservering, Jannis 
Cafe, stadhusgränd 2A i 
Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/1154/267 
Allmän 
sammankomst/Begag
nande av offentlig 
plats - 
Stadshusplatsen, 
Nynäshamn 

7.14 

Yttrande gällande 
begagnande av offentlig 
plats för föreläsning vid 
Stadshusplatsen i 
Nynäshamn. 

Stadsmiljö MSN/2020/1275/267 
Tillstånd enligt 
ordningslagen och 

7.14 

Yttrande gällande 
försäljning från brödbil 
vid hamnen i 
Nynäshamn 
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lokala föreskrifter - 
Brödbil 

Stadsmiljö MSN/2020/1095/267 
Begagnande av 
offentlig plats - 
Tillfällig utställning, 
gästhamsområdet 

7.14 

Yttrande gällande 
tillfällig miljöutställning, 
Fiskaregränd i 
Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/1114/267 
Begagnande av 
offentlig plats - 
Sattelitservering 
restaurang Flötet 

7.14 

Yttrande gällande 
upplåtelse av allmän 
platsmark för 
satelitservering, 
Fiskargränd 8 i 
Nynäshamn 

Vatten och avlopp MSN/2020/0011/000 
Årsakt 2020 - 
Delegationsbeslut, 
Personalärenden, 
förordnande av 
ersättare, med mera 

 

Förordnande av 
ersättare för driftchef  
VA 13 juli - 26 juli 2020. 

Vatten och avlopp MSN/2020/0011/000 
Årsakt 2020 - 
Delegationsbeslut, 
Personalärenden, 
förordnande av 
ersättare, med mera 

 

Förordnande av 
ersättare för driftchef 
VA 29 juni - 12 juli 2020. 

Vatten och avlopp MSN/2019/1941/344 
Nyförläggning i 
samband med 
explosateringen av 
Skonaren 2 

2.9 

Nyförläggning i 
anslutning till Skonaren 
2. Tillkommande 
arbeten. 

Vatten och avlopp MSN/2020/0241/344 
Renovering 
avloppsledningar 
Nynäshamn 

2.8 

Renovering av 
avloppsledningar 
Nynäshamn. 
Tillkommande arbeten 
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§ 201/20 

Meddelanderapport 

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 2020-06-09 - 2020-08-13 

Skickas till 
Akten 
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§ 202/20  

Rapporter från politiker 

Göran Bergander (S) rapporterar om att han och ordförande Maria Gard Günster (C) har varit ute 

och tittat på parkeringssituationen runt Ringvägen, Strandvägen, Hamnvik tillsammans med 
kommunens trafikingenjör. Han lyfter problematiken med gränsdragning som kommunledningen 

behöver se över för att få en effektivare hantering. En diskussion förs bland de förtroendevalda och 
förvaltningen.  
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§ 203/20  

Rapport från förvaltningschefen 

Alf Olsson, förvaltningschef, informerar om en skrivelse från Konkurrensverket som har inkommit 

angående eventuell olovlig upphandling av hyresmaterial och avstängningsmaterial. Svaren till 
Konkurrensverket kommer att redovisas för nämnden den 22 september 2020. En diskussion förs 
bland de förtroendevalda och förvaltningen. 
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§ 204/20  

Rapport från Samordningsgruppen för 

samhällsbyggnadsprocessen 
Ingen ny presentation finns att presentera.  



Miljö   och   samhällsbyggnadsnämnden  
Nynäshamns   kommun  

Västerby    2020-08-25  

Väckande   av   ärende:   Förbättringsförslag   med   anledning   av   nekad   ansvarsfrihet   för   2019  
Med   anledning   av   att   Miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   ej   fick   ansvarsfrihet   för   år   2019,   vill   vi   i   Sorundanet  
Nynäshamns   kommunparti   föreslå   förbättringsåtgärder   enligt   nedan.   

Syftet   med   förbättringsåtgärderna   är   att   uppnå   god   ekonomisk   hushållning   och   en   ekonomi   i   balans   genom   en  
förbättrad   dialog   mellan   förvaltning   och   nämnd.   En   förutsättning   för   detta   är   en   gemensam   bild   av   befintlig  
förmögenhet   och   kostnaderna   för   förvaltning   samt   kapitalbehovet   för   investeringar   och   när   dessa   uppkommer.  

1. Övergripande   värdering   av   vår   kommuns   samlade   förmögenhet   i   fast   egendom:
a. byggnader   inkl.   lokaler   och   anläggningar
b. markinnehav   som   t.ex   “Stockholmsmarken”
c. gator   och   vägar
d. vatten-   och   avloppsanläggningar   inkl   ledningsnät

Värderingen   kan   förslagsvis    utformas    enligt   bilaga   1.  

2. Övergripande   förvaltningsplan   2020-2050   för   fast   egendom   enligt   punkt   1.   Förvaltningsplan   kan
förslagsvis    utformas    enligt   bilaga   2.

3. Övergripande   investeringsplan   2020-2050   för   fast   egendom   enligt   punkt   1.   Investeringsplanen   kan
förslagsvis    utformas    enligt   bilaga   3.

4. Övergripande   projektplan   för   aktuella   aktiviteter   (0-2   år)   enligt   punkt   2   och   3.   Projektplanen   kan   förslagsvis
utformas    enligt   bilaga   4.

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

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

BILAGOR:  
1   -   Övergripande   bedömning   av   vår   kommuns   samlade   förmögenhet   i   fast   egendom  
2   -   Förvaltningsplan   2020-2050   för   fast   egendom   i   vår   kommun  
3   -   Investeringsplan   2020-2050   för   fast   egendom   i   vår   kommun  
4   -   Projektplan   för   aktuella   aktiviteter   (0-2   år)  

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

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

Bilaga D



 
BILAGA   1   -   Övergripande   bedömning   av   vår   kommuns   samlade   förmögenhet   i   fast   egendom  
 
a   -   Byggnader   inkl.   lokaler   och   anläggningar  
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BILAGA   1   -   forts.  
 
 
b   -   Markinnehav  

 
 
 
 
c   -   Gator   och   vägar  

 
 
 
 
d   -   Vatten-   och   avloppsanläggningar   inkl.   ledningsnät  
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Bilaga   2   -   Förvaltningsplan   2020-2050   för   fast   egendom   i   vår   kommun  
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Bilaga   3   -   Investeringsplan   2020-2050   för   fast   egendom   i   vår   kommun  
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Bilaga   4   -   Projektplan   för   aktuella   aktiviteter   (0-2   år)  
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Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-08-25 

Väckande av ärende avseende ofullständiga protokoll 

Bakgrund 
I samband med en genomgång av nämndens protokoll från 2019 och 2020, har det visat sig att bilagor i 
form av särskilda yttranden och yrkanden saknas åtminstone i protokollen på vår kommuns hemsida. Det 
innebär att protokollen är ofullständiga. Vi bedömer det som särskilt allvarligt att bilagorna till protokollen 
saknas under 2019, eftersom nämnden inte har fått ansvarsfrihet för detta verksamhetsår. Genom att 
bilagorna till protokollen saknas, är det omöjligt för kommuninvånarna och övriga att bedöma varför 
ledamöterna från olika partier har röstat som de har gjort och deras argument. Att vissa protokoll från 
2020 har bilagor, men att de saknas i andra protokoll är också anmärkningsvärt. Ibland har vissa partier 
fått med sina bilagor medan andra partiers bilagor saknas. Detta är ett demokratiskt problem.  

Yrkande 
Vi yrkar att protokollen för 2019 och 2020 kompletteras med de saknade bilagorna och att protokollen i 
fortsättningen är fullständiga, dvs. att även bilagorna publiceras på vår kommuns hemsida.   

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

Bilaga E



Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-08-25 

Återremissyrkande beträffande renovering av Kullsta förskola 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti yrkar återremiss till förvaltningens förslag till beslut gällande renovering av 
Kullsta förskola: 

● att ianspråkta totalt 18,5 miljoner kronor ur posten Upprustning Förskola i 2020-2023 års investeringsplan för
att projektera och genomföra en renovering av Kullsta förskolas lokaler på fastigheten Transformatorn 24.

Kullsta förskola är byggd 1977 och det är inte bara de tekniska installationerna som eventuellt har uppnått sin 
tekniska livslängd. Därför kan den presenterade kostnaden kan bli avsevärt mycket högre än de 18,5 miljoner som 
har presenterats. Vi anser att det finns en uppenbar risk att en renovering av Kullsta förskola kommer att bli mycket 
mer kostsam än vad den nuvarande kalkylen föreslår, vilket var fallet t.ex. med Sunnerby förskola.  

Vi är tveksamma till den bifogade statusbesiktningen som lyder: 

 ”Syftet med besiktningen är att underlaget skall användas för planering av tekniskt underhåll av 
fastigheten. 

Besiktningsutlåtandet innehåller en bedömning av behovet av planerade underhållsåtgärder i byggnaderna 
år 0 - 10 år. Endast de ekonomiskt betydelsefulla åtgärderna är upptagna”. 

Bedömda mängder är grovt uppskattade efter platsbesök eller ritningar. Uppskattade mängder och 
kostnader är ger endast en indikation och skall inte ligga till grund för entreprenörs anbud. 

Som komplement till den byggnadsbesiktningen har en inventering av aktuell fuktstatus och fukttekniska 
riskkonstruktioner utförts. 

Ett antal provhål har tagits upp i väggar och golv för att kunna kontrollera fuktstatus och bekräfta 
konstruktionsuppbyggnad. Resultatet redovisas i en bilaga, Fuktstatusinventering”  

“De flesta av de föreslagna åtgärderna är nödvändiga att genomföra under de närmaste 0 - 5 åren. En del 
åtgärder som avser fuktskador bör däremot åtgärdas så snart som möjligt. 

Det finns vissa punkter som bör utredas närmare innan beslut tas om lämpliga åtgärder. Det gäller speciellt 
golvkonstruktionen i hus 2 samt omfattning av åtgärder av de väggar och golv som omger atrium i hus 1”. 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

Bilaga F



 
I förslagen om åtgärder så nämner man inget om: 
 

”Grundläggning är platta på mark. Golv i hus 1 är av flytande konstruktion med ovanliggande isolering av 
cellplast, i hus 2 en uppreglad konstruktion med ovanliggande isolering av glasull. Båda övergolven 
bedöms som fukttekniska riskkonstruktioner. G  
Fuktskador har konstaterats i delar av golven i hus 1, skadorna kräver åtgärd.” 

 
Vi undrar också över vilken text som har försvunnit efter bokstaven G i citatet ovan. 
 
Yrkande: 
 
Vi yrkar på återremiss för att följande ska åtgärdas:  
 

1. Ytterligare utredning behöver tas fram gällande de fukttekniska riskkonstruktionerna. 
 

2. Handlingarna kompletteras med Fuktstatusinventeringen, som saknas i handlingarna. På grund av 
besiktningsmannens bedömning är detta dokument ett mycket viktigt underlag för om en renovering över 
huvud taget ska övervägas. 
 

3. Av de presenterade kostnaderna 18,5 miljoner vill vi ha klarhet i om det är en kostnad för endast de 
tekniska installationerna eller om renovering av byggnaderna ingår i denna summa. Om så inte är fallet, 
hur stor kommer denna kostnad att bli? 
 

4. Totala kostnader för renoveringen av Kullsta förskola. 
 

Som jämförelse yrkar vi också på att uppgifter tas fram beträffande att bygga en ny Kullsta förskola enligt följande:  
 

5. Minst ett, men helst flera förslag gällande modulbyggd förskola förenligt med SKR:s ramavtalsupphandling. 
 
 
Vi bedömer att det vore mer lämpligt att bygga en ny förskola som kommer att kosta lite mer men som kommer att 
ha en mycket längre livslängd och har en lägre energiförbrukning samt ett hälsosammare inomhusklimat. En ny 
förskola kan också bättre anpassas till verksamhetens behov 2021 och framåt.  
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
Per Ranch 
Ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 
ersättare i Kommunstyrelsen, 
samt ledamot i Kommunfullmäktige  
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